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Сьогодні структура арт-ринку розширюється новими сегментами. Вони діють паралель-
но із такими традиційними функціональними одиницями, як торгівля (здійснюється че-
рез аукціонні будинки, галереї, дилерів, ярмарки та засоби інтернет-торгівлі) та пов’яза-
на з торгівлею сфера послуг (включає експертизу і атрибуцію, консалтинг, менеджмент ко-
лекцій різних форм власності і складу, транспортування, зберігання та страхування тво-
рів). Нові сегменти — це ЗМІ, спільноти мистецтвознавців, арт-критиків та блогерів, різні 
форми освіти для фахівців, учасників і персоналу, які обслуговують ринок мистецтва, ста-
тистичні бази даних [1]. Крім того, швидке освоєння інвестиційних та депозитних функцій 
мистецтва взяв на озброєння фінансовий сектор, насамперед банки, що дозволяє говорити 
про це нововведення як про новий сформований функціональний сегмент світового товар-
но-фінансового ринку [2].

Варто зауважити, що ідеться лише про офіційну, прозору його частину, що, на жаль, за 
різними оцінками в середньому не перевищує 40–45 % всього арт-ринку [2; 3]. Основна 
ж частина угод відбувається поза публічним простором у вигляді прямих угод між про-
давцем і покупцем та з різних причин не афішується. Не можна сказати, що всі ці угоди 
нелегальні, оскільки часто вони представляють собою обмін або купівлю-продаж між ко-
лекціонерами, які раніше придбали ці твори абсолютно законним шляхом. Також значне 
число картин колекціонери або шанувальники мистецтва купують у самих художників. 
Однак ця частина законно-непублічних угод безумовно невелика порівняно із загальним 
обсягом тіньового ринку мистецтва, де навколо творів відбуваються різноманітні подат-
кові махінації, відмивання грошей, фальсифікації, злодійство і скупка краденого, а часто 
й викрадення і вбивство людей. Так, П. Доссі у своїй книжці «Продано. Мистецтво і гро-
ші» наводить дані Інтерполу, який оцінює світовий обіг крадених творів мистецтва від 
2 до 4,5 мільярдів доларів на рік [4]. Однак нелегальна частина арт-ринку у цьому дослі-
дженні може становити для нас хіба що академічний інтерес, який дає змогу усвідоми-
ти загальний обсяг грошей, які циркулюють в сучасному світі навколо образотворчого та 
прикладного мистецтва.

Легальний же сектор арт-ринку в інвестиційному сенсі дедалі більше зацікавлює інвес-
торів уже з 90-х років ХХ сторіччя. Зараз інвестиції в предмети мистецтва набирають по-
пулярності як на Заході, так і в Україні й стають поширеним способом вкладення вільних 
грошових коштів поряд із вкладенням у цінні папери (акції, облігації). Дедалі більше число 
світових банків розширюють свій асортимент послуг для клієнтів, включаючи в них такі 
варіанти, як альтернативне інвестування в предмети мистецтва. Це новий напрям назва-
ли «арт-банкінг» (art banking) — фінансово-консультативний супровід інвестицій у мисте-
цтво. У великих західних кредитних організаціях (німецький Deutsche Bank, американські 
UBS та Citibank) існують відділи консультування (art-advisory) для клієнтів із портфелями 
від 500 тис. доларів США, де менеджери з арт-банкінгу (фахівці з економічною, художньою 
та мистецтвознавчою освітою) дають клієнтам поради щодо вкладення коштів у предмети 
мистецтва. Також клієнтам надають послуги із оцінювання та експертизи цих предметів, 
допомагають у складанні портфеля, реставрації та зберіганні творів мистецтва [5].

Денис БЕЛЬКЕВИЧ
здобувач ІПСМ, мистецтвознавець

ТВІР МИСТЕЦТВА ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТВ 
Перспективи впровадження в Україні
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На ринку мистецтва, як і на ринку цінних паперів, індивідуальний ринковий портфель 
складається з безризикових активів, що передбачають невисокий, але стабільний дохід, 
і більш ризикових активів. До перших належить категорія творів, яка ніколи не втрачає 
своєї цінності. Це насамперед визнані шедеври світового мистецтва, які включені у відомі 
офіційні каталоги і для яких, незважаючи на фінансові витрати, пов’язані з їхнім зберіган-
ням, страхуванням, транспортуванням і експонуванням, незмінне зростання їхньої ціни 
завжди випереджає ці витрати і ставку інфляції. Далі йдуть роботи визнаних майстрів наці-
ональної або регіональної цінності. Ці твори також є безпрограшним активом, але в основ-
ному на внутрішньому ринку країни, де вони незаперечно цінні, тоді як на міжнародному 
арт-ринку попит і оціночна вартість на них споконвічно нижчі і зазнають більших цінових 
коливань. До безризикових інвестицій належить також антикваріат, який, втім, лише част-
ково (в зоні авторського образотворчого мистецтва) є предметом нашого інтересу у цьому 
дослідженні. Малоризиковими активами називають також твори відомих сучасних худож-
ників, таких як Герхард Ріхтер, Такаші Муракамі, Джефф Кунс. При цьому первинне вкла-
дення в їхні твори дуже високе, і в цьому випадку можна радше говорити про збереження 
вкладених у них фінансових коштів від інфляції та інших негативних процесів, ніж про сер-
йозне їхнє зростання [6].

Що ж до ризикових арт-активів, то ними можуть бути твори маловідомих або навіть ще 
невідомих у художньому світі авторів, що вимагають «розкрутки», а також напрями, сильно 
залежні від моди. Так, фолк-арт, пік популярності якого припав на 1980–1990-ті, і приміти-
візм принесли швидкі гроші багатьом дилерам, галереям і аукціонним будинкам [3]. Але ін-
терес до цих стилів згас так само швидко, як і виник, і ті, хто під впливом моди скупив такі 
твори і не встиг їх перепродати, залишився в програші. Ці арт-активи здатні принести як 
високі і швидкі прибутки, так і значні фінансові втрати, тому керувати ними повинна люди-
на з доброю біржовою хваткою і мистецтвознавчими знаннями одночасно.

У будь-якому випадку необхідно пам’ятати, що купуючи унікальні надцінні твори мисте-
цтва як інвестиційні активи, інвестор або колекціонер повинен насамперед адекватно оці-
нити свої можливості щодо суми, яку він здатен виділити не тільки на придбання, але і на 
дотримання умов зберігання і гарантування безпеки твору, що також вимагає то більших 
витрат, що дорожчий і вразливіший сам твір (за світовими стандартами, ця сума складає від 
1 % до 3 % вартості твору на рік [6]).

Пам’ятаючи, що гравці арт-ринку — це люди, які набули свої статки не випадковим «по-
паданням пальцем у небо» і не романтики, яким просто пощастило або вистачило естетич-
ного чуття при вдалій купівлі тих чи інших картин, неможливо припустити, що всі зазначе-
ні нюанси не є предметом щонайскрупульознішого професійного вивчення та розрахунку. 
Сьогодні в цьому бізнесі немає місця азарту, як і випадковостям, і якщо інвестиції в мис-
тецтво в усьому економічно розвиненому світі неухильно ростуть, цей факт означає лише 
одне — це вигідно. Так, якщо розглядати період останніх п’ятдесяти років, то виявляєть-
ся, що середньорічний прибуток від вкладення в твори мистецтва склав приблизно 12,6 %, 
тоді як S&P 500 (500 найбільших компаній, акції яких торгують на Нью-Йоркській біржі) — 
лише 11,8 % [1]. Враховуючи, що мінімальний ризик вкладень належить дорогоцінним ме-
талам і складає 13,8 % волатильності (ризикових відхилень), інвестиції в мистецтво мають 
свої стабільні 25 % (при 32,5 % ризикових відхилень інвестицій у секторі real estate та ін.) [5].

У 2013 році обіг світового арт-ринку склав понад 36 мільярдів євро. Зауважимо при цьо-
му, що кількість вдруге проданих картин зросла порівняно з попереднім роком на 16 % [2]. 
Це зростання означає збільшення інвестиційно привабливих творів, оскільки лише вто-
ринний ринок може показати інвестиційну привабливість картини чи скульптури.

Головним чинником, що свідчить про життєздатність і вигідність будь-якого явища 
в економіці, сміливо можна вважати збільшення його соціального-статистичного і вартіс-
ного обсягу. Яскравим свідченням є те, що, наприклад, загальний обсяг продажів тільки 
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двох найбільших аукціонів Sotheby’s та Christie’s лише за 2013 рік зріс майже на 6 % із 6,27 
мільярдів доларів США до 6,7 мільярдів. При цьому ринок старих майстрів, тобто ринок 
творів, створених до 1870 року, в тому ж 2013 році перевищив свій найкращий показник 
2007 року. Точніше, продаж картин цього періоду на Sotheby’s і Christie’s в 2013 році порівня-
но з 2012 роком зріс на 57 %, переступивши рівень 490 млн. доларів проти 313 млн. доларів 
в 2012 році. Продаж робіт сучасних художників також відчутно зріс — на 34 %, що принесло 
тільки цим двом аукціонним будинкам найбільшу виручку з усіх секторів мистецтва, що до-
сягла 2,7 млрд. доларів у 2013 році (2,2 млрд. доларів у 2011 році) [2]. Зростання обсягів аук-
ціонних продажів у секторі повоєнного і сучасного мистецтва показує стабільну тенденцію 
до зростання, з єдиним зниженням у кризові 2008 і 2009 роки. Загалом, за період у 10 років 
обсяги продажів у цьому секторі збільшилися приблизно у 8 разів, що, безумовно, свідчить 
про стрімке розширення цього ринку.

Хоча цифри ці досить показові і адекватно відображають загальні тенденції ринку мис-
тецтв, вони представляють лише невелику, так би мовити, «елітну» його частину. За оцін-
ками, загальний обсяг цього ринку становить від 4 до 6 трильйонів доларів [2]. Загалом 
в обігу постійно перебувають від 70 до 150 мільйонів творів, при цьому близько 15 % з них 
—  у вільному обігу, тобто доступні для купівлі в будь-який час (в основному за допомогою 
інтернет-галерей, інтернет-аукціонів і приватних дилерів, а також, що називається, «з вер-
стата», тобто  щойно створені художниками і ще не залучені до ринкової системи) [6].

Арт-ринок — це, як уже не раз згадувалось, сегмент глобального товарно-фінансового 
ринку, що підпорядковується його загальним тенденціям до розширення зони своєї дії не 
тільки щодо нарощування традиційних форм капіталообігу, але і щодо створення нових 
форм взаємодії «продавець — покупець» («товар — гроші») [3].

Зростання інвестицій у мистецтво, незалежно від того, як до нього ставитися — із не-
довірою, задоволенням чи обуренням з приводу комерціалізації «святого» — є незапереч-
ним фактом. Предмети мистецтва є не тільки джерелом естетичного задоволення, але і вда-
лим об’єктом довгострокового інвестування, оскільки вкладені в них кошти дозволяють 
отримати стабільний позитивний дохід. Тому такі активи наразі займають значну частку 
в портфелях багатьох заможних клієнтів, що дозволяє інтегрувати концепцію інвестування 
в предмети колекціонування. При професійному аналітичному підході такі клієнти мають 
всі можливості в рамках портфельної стратегії оптимізувати ліквідність і податки на при-
буток, мінімізувати ризики, забезпечити юридичні та фінансові гарантії успадкування або 
передачі на благодійні цілі. Нові ділові можливості для інновацій у цій галузі створюються 
і підтримуються такими зовнішніми факторами, як глобалізація та демократизація обміну 
знаннями і доступу до різної інформації за допомогою нових і традиційних засобів і джерел 
комунікації. Крім того, мало яка угода купівлі-продажу отримує стільки уваги в різних ЗМІ, 
як придбані за рекордну ціну об’єкти мистецтва або передача їх на благодійність.

За оцінками Skate’s Art Market Research у світі існує понад п’ятдесят тисяч приватних 
власників значних колекцій предметів мистецтва [1]. Під «значними» мається на увазі, що 
кожна така колекція офіційно каталогізована і оцінена не менше, ніж у 10 млн. доларів. На 
пострадянському просторі з них проживає лише близько 1500 осіб, тобто 3 %, причому зде-
більшого в Росії. Власниками ж колекцій вартістю понад 1 млн. доларів у світі є більш як 
10 млн. осіб. У сукупності всі колекції цих двох категорій оцінюються в суму від 40 до 70 
трильйонів доларів [7]. Все мистецтво, яке одночасно перебуває у вільному продажу, ста-
новить менше одного відсотка від цієї суми, а щорічні продажі предметів мистецтва пред-
ставлені лише 0,15 % від усіх фінансових вкладень (в різних сферах економіки) на суму по-
над один мільйон доларів [2].

Успішна стратегія інвестування в мистецтво, хоча і не позбавлена своїх особливостей, 
загалом цілком перекладна на мову інвестицій в інших сферах бізнесу. Перш за все, як 
і скрізь, ця робота не терпить дилетантів і нехтування навіть найдрібніших нюансів, по-
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требує розв’язання завдання в комплексі. Прискіпливої уваги вимагають такі аспекти, як 
фокусування на об’єктах інвестиційної якості, що вимагає спільної злагодженої і, що вкрай 
важливо, довірчої роботи як фінансистів, так і мистецтвознавців та істориків мистецтва, 
котрі постійно безпосередньо пов’язані з обігом об’єктів мистецтва і відстежують динаміку 
цін за автором, стилем, школою, а також різними торгівельними майданчиками. Найваж-
ливішими завданнями таких фахівців є уважна перевірка результатів експертиз і атрибуції 
з метою захисту інвестора від сумнівних випадків, турбота про розумну мінімізацію витрат 
на придбання, утримання та продаж наступному власнику з максимально можливим при-
бутком. При цьому треба уникнути таких підводних каменів, як можливі торгові обмежен-
ня, що неминуче виникають при продажі або перетині кордону творів, які мають національ-
ну історичну та художню цінність, податкових та митних відрахувань, комісій із транзакції, 
а також Droit de suite — претензій на авторське право, що не відчужене при першому прода-
жі згідно із Женевською конвенцією.

Знавці інвестицій у мистецтво, а не тільки спеціалісти зі складання тематичних, 
престижних або просто красивих колекцій, не рекомендують робити ставку на найбільш 
дорогі твори понад 20 млн. доларів за роботу, оскільки, згідно з наявними аналітичним до-
слідженням, в їхню остаточну вартість включена надлишкова ірраціональна премія. Міні-
мально ж обґрунтований поріг інвестицій також рекомендується обмежувати вибором ро-
біт вартістю не менше 100 000 доларів [6]. Такі арт-угоди дозволяють покривати витрати на 
всебічну перевірку предметів мистецтва, а також накладні витрати, пов’язані з їхнім при-
дбанням та пересуванням, але при цьому не дають переступити межу нижчої цінової кате-
горії, яка не становить такої інвестиційної привабливості. Загалом же рекомендованими ін-
вестиціями на арт-ринку є предмети мистецтва, здатні забезпечити річну прибутковість (до 
вирахування витрат на володіння і податків) на рівні, вищому від середньозваженої річної 
прибутковості за повторними продажами за вибіркою Top 5000. Зараз цей пороговий показ-
ник прибутковості становить 5,1 % річних [1].

Сегмент повоєнного мистецтва (створеного після 1945 року) здається найкращим варі-
антом на арт-ринку з точки зору співвідношення ризику і прибутковості. Він, як і раніше, 
має високий потенціал до збільшення вартості, оскільки чимало художників цього періоду 
вже є відомими й визнаними майстрами — отже, ризик знецінення їхніх робіт вкрай низь-
кий. Є ще одна перевага інвестування в цей сегмент арт-ринку — ризик заперечення воло-
діння тут набагато нижчий, ніж в інших групах (наприклад, класицизму, імпресіонізму та 
модернізму). Річ у тім, що багато творів майстрів початку ХХ століття, не кажучи вже про 
більш ранні періоди, були розграбовані нацистами під час Другої світової війни, і спадкоєм-
ці власників можуть пред’явити судові претензії на повернення цих робіт. Це ще одна з ба-
гатьох причин, за якими рекомендується більше інвестувати в сучасних художників з висо-
ким рейтингом.

Як правило, інвестиції в мистецтво передбачають досить довгий період володіння тво-
ром. Швидкий його продаж може спричинити втрату значних сум [6]. Це диктується осо-
бливостями арт-ринку, де період обертання за класичною схемою «товар — гроші — то-
вар» не пов’язаний із серійним виробничим циклом, в якому заздалегідь розраховують-
ся витрати на виробництво, потреба ринку в цьому товарі, норма прибутку, враховується 
вся інфраструктура, приблизні інновації, що впливають на ціну акцій певного виробництва 
тощо. У випадку з творами мистецтва усе відбувається інакше. Оскільки мистецтво — товар 
вкрай неліквідний, терміновий його продаж, наприклад, протягом тижня, може бути реа-
лізований приблизно за 20 % його ринкової вартості [8]; якщо воно не потрапляє на просто 
сприятливий збіг обставин (яким може виявитися тематичний аукціон, проведений аукці-
онним будинком високого рангу, або якщо трапиться ексклюзивний покупець-колекціонер,  
зацікавлений саме в цій роботі). Можлива ситуація і з бумом на конкретний стиль або на 
певних авторів, який може трактуватися як мода і може принести швидкі спекулятивні гро-
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ші. Все це означає тільки те, що, керуючись міркуваннями фінансової вигідності інвестицій 
у мистецтво, клієнт повинен бути готовий як до тривалого терміну очікування прибутку, 
так і до швидкого перепродажу твору за певних обставин.

Говорячи про будь-який вид інвестицій, необхідно брати до уваги такий важливий чин-
ник, як ризик. Він виникає через невпевненість у доході, який може значно коливатися в різ-
них секторах арт-ринку. Для інвестора важливо розуміти, що для нього складно поклада-
тися на поняття «арт-ринок», бо це агрегований ринок, що складається з безлічі незалеж-
но рухомих окремих ринків, які відрізняються жанрами, періодами, авторами і т. д. Стан-
дартні фінансові методи розрахунку ризику можуть допомогти простежити рух окремих 
під-ринків порівняно з агрегованим ринком мистецтва.

Незважаючи на той факт, що існують успішні приклади спекуляції на цьому ринку, більш 
вигідним і практичним є довгострокове інвестування в цю сферу, хоча витрати зі збільшен-
ням періоду утримання твору також зростають (зберігання, реставрація та ін.). При при-
йнятті інвестиційного рішення для визначення прибутку необхідно знати ціну активу на-
прикінці періоду, яка неодностайна через ризик із причин волатильності і невизначеності. 
Основне завдання інвестора — мінімізувати ризик всього інвестиційного портфеля, тобто 
суми активів. Для того, щоб дати оцінку ризику кожного активу окремо, може використо-
вуватися безліч методів. У статистиці застосовується така міра ризику, як варіація або стан-
дартне відхилення, що вимірює дисперсію цін навколо середньої. Дохід від інвестиції — так 
званий risk premium — очікуваний над-прибуток мінус безризикова ставка (американські 
державні облігації є найбільш наближеними до активів, які не мають дефолтного ризику). 
Найчастіше інвестори воліють звертати увагу не тільки на індивідуальний ризик активу, 
але й на ризики, які стосуються цих класів активів, альтернативних активів або ринків. На-
приклад, купуючи картину Моне, інвестор може порівняти результати продажу цієї робо-
ти щодо інших полотен Моне; Моне щодо інших французьких імпресіоністів; Моне щодо 
всього класу імпресіоністів всіх країн; Моне й імпресіоністів щодо індексів акцій, облігацій.

Основний спосіб зниження загального ризику портфеля — диверсифікація [9]. Також, 
що нижча кореляція між окремим активами портфеля, то нижчий загальний ризик. Пози-
тивною для інвестора властивістю предметів мистецтва є те, що вони слабко корелюють 
або мають зовсім негативну кореляцію з акціями, облігаціями і навіть з іншими групами 
творів різних жанрів, технік і авторів. При тому, що предмети мистецтва є неліквідним ак-
тивом, вони вважаються безпечними інвестиціями, хоча розрахувати їхню прибутковість 
— непросте завдання, бо ціни на предмети мистецтва непрозорі на фіксованому проміжку 
часу, а стають відомими тільки в момент продажу.

Деякі дослідження показують, що аукціонні ціни ростуть відповідно до цін акцій. Цей 
факт можна пояснити тим, що потенційний покупець багатіє і купує більше предметів мис-
тецтва, що викликає зростання цін. Такий приклад спостерігався в деяких секторах, таких 
як сучасне мистецтво, але в інших секторах ціни на арт-об’єкти і ціни на акції не показали 
ніякої залежності.

Основа продуманих і успішних довгострокових вкладень — диверсифікація портфеля 
з використанням різних класів активів. Це знижує чутливість до ризику від окремих ком-
понентів портфелю в сумі. Звичайно, диверсифікація в межах одного класу активів також 
знижує несистематичний ризик індивідуальних активів. Поширеним прикладом може бути 
включення в портфель акцій різних компаній з різних секторів, індустрій та країн. Той же 
приклад може бути актуальним і на ринку мистецтва. У портфель можуть бути включені 
роботи різних авторів, різного походження, стилю, техніки і т. д. Таким чином вдасться до-
могтися диверсифікації, що дозволяє знизити ризик портфелю за рахунок різноспрямова-
ної зміни вартості окремих активів з підйомом/спадом ринку і під-ринків [1].

Іншим способом аналізу ризиків є так звана hammer ratio, описана в роботі МакЕн-
дрю [5]. Вона дорівнює ціні, за якою реалізована робота (hammer price), поділеній на се-
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реднє значення між нижнім і верхнім естімейтом. У дослідженні, що включає 4173 робіт 
французьких імпресіоністів із 1985 по 2001 рік, розподіл hammer ratio виявилося значно 
зміщеним вправо, що подібне до розподілу багатьох інших активів. В основному інвесто-
ра турбує не просто відхилення від очікування прибутку і ціни, а ліва частина розподілу, 
тобто ризик втрати. Спосіб, що дозволяє виміряти очікувану втрату вартості, називаєть-
ся VaR (Value-at-Risk), що в нашому випадку — ліва частина розподілу, де ціна реалізації 
нижча від передбачуваної.

Аналітики арт-банкінгу рекомендують при складанні портфеля не поскупитися, перш 
ніж приймати рішення про купівлю предметів мистецтва, і вкласти певні суми в досліджен-
ня ринку. Так, при підборі творів старих майстрів, крім авторитетної експертизи, слід спи-
ратися також на провенанс. Що ж до інвестицій в сучасних художників, то тут є сенс звер-
татися до маркетингово активних майстрів, що приносять вищий рівень дохідності, багато 
з яких мають показники до 22,8 % річних при періоді зберігання в 6–7 років [6].

Завдання вивчення арт-ринку не вичерпується разовим прочитанням зведень продажів 
і, як правило, доручається арт-дилерам і арт-аналітикам, які відстежують усі зміни цього 
ринку в деталях і в динаміці. При цьому, природно, сам клієнт повинен постійно підвищу-
вати свій рівень обізнаності в цій галузі і має для цього чимало можливостей і джерел. До-
сить повну інформацію можна отримати з реєстру-бази всіх художників, присутніх на рин-
ку, як публічному, так і приватному, живих і померлих, що є у відкритому доступі в Інтер-
неті [10]. Важливою частиною цього реєстру є «каталог-резоне» — реєстр всіх робіт кож-
ного окремого художника, в ідеалі із зазначенням історії побутування (зміни власників, 
якщо таке траплялося) кожної роботи. Адже за статистикою щорічно на ринок потрапляє 
до 500 000 нових робіт [11].

Крім того, існує таке важливе інформаційно-аналітичне джерело, як «зведення прода-
жів», тобто публікація результатів публічних торгів аукціонних будинків і разових аукці-
онів, що містять як архівні дані, так і регулярні оновлення. До речі, згідно з цими даними, 
1 % творів змінює власника щорічно і приносить 75 % прибутку попередньому власнику [2].

У відкритому доступі неважко виявити навіть бази підробок і обмежень. Не можна сказа-
ти, що це якась єдина систематизована зведена база, але всі відомі приклади появи на ринку 
робіт із сумнівною атрибуцією, явних підробок, вкрадених або не знайдених, а також робіт 
із приховуваним провенансом обов’язково вносяться в окремі доступні бази [12].

Для зручності розгляду такого нового явища, як арт-банкінг, можна виділити три ос-
новні його напрями. По-перше, арт-банкінг може визначатися як продовження сервісу VIP-
Concierge, що полягає в основному в менеджменті та обслуговуванні приватних колекцій, 
рекомендаціях і допомозі щодо зберігання, атрибуції та експертизі картин, послуг у виве-
денні їх на аукціони або обслуговування експонування і приватних пільгових угод купів-
лі-продажу — одне слово, це всі послуги, які стосуються підвищення капіталізації наяв-
ної колекції або створення нової. За відкритими даними сектора Private Banking / Wealth 
Management, понад 70 % його клієнтів мали досвід володіння творами мистецтва з метою 
інвестування коштів і зверталися по такі послуги [2].

Другий напрям арт-банкінгу — це його функція як фінансового інструменту, а точніше 
кредитування клієнта, коли твір мистецтва (або портфель із творів) виступає заставним 
майном. За тими ж даними сектора Private Banking / Wealth Management 41 % колекціо-
нерів вже мають досвід або планують скористатися об’єктом мистецтва для забезпечен-
ня застави по кредиту на різні цілі [2]. Безумовно, в цьому випадку банки особливо уваж-
но підходять до вивчення та оцінки цих творів, їхньої атрибуції та ліквідності на випадок 
ймовірної нездатності клієнта повернути кредит в обумовлений термін. Враховуючи пев-
ні можливості, об’єктивні і суб’єктивні ризики, оцінка твору тут включає можливу тим-
часову відстрочку перепродажу цього об’єкта, витрати по цьому перепродажу й інші фак-
тори. Використовуючи VaR-аналіз, банк здатен визначити припустимі втрати від заста-
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ви. Банківські аналітики, наприклад, можуть визначити ймовірність дефолту забезпечен-
ня для застави у розмірі до 60 % від вартості твору, якщо банк хоче отримати ймовірність 
втрати від позичання на рівні 1 % [13].

Наразі послуги арт-банкінгу надають своїм клієнтам всі найбільші аукціонні будинки.
Третім напрямом є створення банком власної колекції творів мистецтва і робота з ними 

в частині капіталізації та соціалізації цього активу, який, крім іміджевого виведення банку 
на новий рівень відносин зі світовим культурним сектором, надає йому (банку) стабільний 
резерв, який через свою специфіку набагато менш схильний до курсових коливань фінансо-
вого ринку і зберігає або навіть нарощує свою вартість у кризових умовах.

В Україні арт-банкінг нині в першому і в другому напрямах ще не є таким же поширеним 
явищем, як у США і країнах західної Європи, однак деякі українські банки вже роблять пер-
ші впевнені кроки в цій сфері — це «UniCredit Bank Україна», «Національнцй кредит», «Ді-
амант Банк», «Otp-Банк», хоча ця система для них нова і ще погано забезпечена кадрами 
і технічними можливостями [14].

Згідно з опитуваннями, в 2013 році 53 % співробітників вищої ланки сектора Private 
Banking підтвердили, що нестабільне економічне середовище є основною мотивацією їхніх 
клієнтів для включення творів мистецтва у портфель альтернативних інвестицій. 60 % опи-
таних вважають цю диверсифікацію виправданою, а саме мистецтво — найкращим фінан-
сово стабільним активом. Вони бачать в інвестиційній привабливості мистецтва майбутнє 
для розвитку сервісу своїх банків. Крім того, 33 % банків, які раніше брали участь у секторі 
послуг арт-банкінгу, планують ввести цю операцію в найближчі 2 роки [2].
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Анотація. У статті проаналізовано основні складові ринку мистецтва з точку зору інвестицій. Проведено дослі-
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тицій в мистецтво, що їх надають міжнародні та українські фінансові установи. У підсумку було окреслено майбутні кро-
ки, які має впровадити Україна задля розвитку послуг арт-банкінгу та вітчизняного мистецтва взагалі.
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Аннотация. В статье проанализированы основные составляющие рынка искусства с точки зрения инвестиций. 
Проведено исследование статистических данных: финансовых результатов за 2013 год и использования услуг консуль-
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Ключевые слова: арт-банкинг, инвестиции в искусство, показатели рынка.
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Працюючи в найрізноманітніших умовах, ми зрозуміли один 
важливий принцип — менше всього потрібно турбуватися про 
зручність глядача. [...] Публіка ніколи не страждає від відсутно-
сті зручностей, якщо її захоплює гра. Зараз всі сидять у зручних 
кріслах, але таких зручних, що в них можна заснути. 

Пітер Брук [1, 173]

Театр нашого століття перебуває в пошуку нового гуманізму. Гуманізм — це прагнення до 
звеличення людини, до розвитку її свободи та вільного виявлення її здібностей. Саме цього 
вимагає умовно визначений нами «незручний театр». Знищуючи комфорт партеру, театр ого-
лошує революцію і закликає всіх до творчості, до дієвості, до вирішення певних питань прямо 
тут і зараз. Театр стає провідником нових знань. Через жорстокі відносини, через біль він за-
кликає до пізнання гуманності, до усвідомлення кожним своєї неповторності, своєї унікаль-
ності. Театр закликає знищити «колективну свідомість» і мислити самостійно, нести відпові-
дальність і за себе, і за свого ближнього водночас. Театр визнає в кожному глядачеві — особи-
стість, і більше не грає у піддавки. Як і в процесі творення вистави урівнюються права режи-
сера, художника, музиканта і актора, так само урівнюється відношення глядача і театрального 
колективу. Вже те, що творці вистави дозволяють глядачу вирішити фінал вистави, тобто, по 
суті, поставити крапку, свідчить про ступінь свободи і перших і других. Ніхто не боїться, всі 
співпрацюють, стосунки будуються на гуманності, на свободі вибору.

Хосе Ортега-і-Гассет писав: «[...] життя — це занепокоєння, і не лише у важкі хвили-
ни, але завжди, і в сутності, життя я є лише занепокоєнням. В кожний момент ми повин-
ні вирішувати, що ми будемо робити в наступний, що буде складати наше життя» [2]. На 
жаль, він не застосовував цієї теорії до мистецтва, яке тоді, згідно його свідченням, було 
«дегуманізованим». 

Розмови про те, що глядач обмежений, або що його потрібно вчити творами мистецтва, 
або йти за глядачем і ставити банальні розважальні комедії — якраз і є антигуманними. 
Хіба це не природно, коли після геоцентризму настає антропоцентризм: сьогоднішній те-
атр стверджує привілей глядача. Бог, якого намагалися забути цілі покоління, і модерністи, 
і постмодерністи, все ж таки зник, натомість залишивши комунікативну філософію. Ірраці-
ональне, стверджене філософами минулого століття, засвідчує панівне становище і в сьо-
годнішньому театрі. Філософія почуттів виходить на перший план.

Спілкування як намагання пізнати іншого — ось що лежить в основі «незручного теа-
тру». Спільне вивчення життя, а не нав’язлива думка. Індивідуалізм як синонім гуманіз-
му під час ідентифікації людини. Сьогодні ми не повертаємося до античної натурфілосо-
фії, і аж ніяк — до середньовічного антропоцентризму: ми створюємо новий гуманізм. Гу-
манізм, що має народитися заново після жорстокостей ХХ ст., після фашизму та сталініз-
му. Не варто сталінізм («грубий комунізм») тут плутати із комунізмом К. Маркса: Е. Фромм 
пояснює різницю цих понять. До речі, він називає сталінізм — «дегуманізацією людини», 
людини, котра стає лише рабом абстрактної держави [3]. Скільки ще часу потрібно постра-

Лілія БЕВЗЮК-ВОЛОШИНА
мистецвознавець

«НЕЗРУЧНИЙ ТЕАТР»  
НА МАРГІНЕСІ МИСТЕЦЬКОГО ПРОЦЕСУ 

У пошуках нового гуманізму
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дянському світові, щоб повернути поняття «особистості», що так довго стиралося з нашо-
го життя?

Після абсурду та «закинутості» М. Гайдеггера в нас залишилася тільки одна мета — вста-
новлення індивідуального в кожній людині. В якійсь мірі це — сенсуалізм, коли джерелом 
творчості є життя, а пізнанням життя є чуття.

«Незручний театр» — це не мертва форма у чітких рамках «сцена-зал», відсторонена (від-
чужена) від глядача, а скоріше самоорганізація, що перебуває у постійному русі. Один із 
практиків сучасного українського мистецтва висловив думку про те, що театр знаходиться 
в голові. Так, звісно, з цим неможливо не погодитися: під час читання літератури в уяві лю-
дини народжується своє бачення, т. зв. «читацька режисура» створює свої світи, і дуже ча-
сто ці світи не збігаються зі світом, який людина бачить на сцені. Але варто не забувати, що 
тоді можна взагалі не ставити вистав, не писати рецензії та не обговорювати їх на конфе-
ренціях. Сьогодні театр — це не просто потреба висловитися, але більше: потреба двосто-
роннього пізнання, де кожний показ відрізняється від іншого. Кожна така зустріч допома-
гає пізнати себе; а хіба не цього прагнув український філософ Г. Сковорода, як і будь-який 
інший з філософів світу?

Звісно, в «незручному театрі» потрібно пам’ятати про правові та моральні закони і від-
повідальність: адже актори не мають права принижувати чи примушувати глядачів робити 
якісь аморальні речі, якщо вони цього не хочуть.

Театр має свої витоки з ритуальних та святкових видовищ, де всі глядачі були учасника-
ми-акторами. Варто лише згадати українські свята, під час яких розігрувалися цілі сценки 
з піснями та танцями, на кшталт «Подоляночки» чи різдвяного «Водіння Кози». Ці обря-
дові дійства сьогодні продовжують існувати як народна творчість, але їхні рухи оформлені 
в конкретні хореографічні норми, а довільне використання мають лише в регіонах, де збе-
реглися народні традиції. А місце дії, що раніше прив’язувалося до природних умов, сьогод-
ні заміняється концертними залами. Театр з площ та вулиць теж поступово переходив до 
певних приміщень. Варто згадати еволюцію приміщень: від грецького амфітеатру під від-
критим небом, через шекспірівський «Глобус» — до сталого приміщення, яке спроектував 
С. Серліо, і яке постійно вдосконалювалося до сьогоднішнього вигляду, збагачувалося тех-
нічними та світовими можливостями. Всі архітектори прагнули однієї мети — зробити умо-
ви глядача більш зручними. Глядач все більш комфортно почувався в темному залі. Він при-
ходив відпочивати до храму «Мельпомени і Талії», в нагоді забутися і відсторонитися від 
власних проблем. (Чи не тому зросло відвідування традиційних театрів у Києві під час по-
дій 2013–2014-го? Адже багато хто саме тоді говорив про те, що намагається вберегти свою 
голову від вибуху через тотальність і надмірність інформації. Всі були учасниками подій: 
або на Майдані, або на дивані перед телевізором. В цей час люди у житті знаходилися в ек-
зистенційній «межовій» ситуації, і реально отримували нові, вкрай небезпечні досвіди). 

Особливо під час соцреалізму, коли зі сцени звучали «героїзовані» абстракції, глядачі 
були віддалені від мистецтва максимально: цей період історії нашого театру, мабуть, варто 
назвати найбільш антигуманним. Глядач дивився, а в деяких театрах продовжує і сьогод-
ні дивитися певну історію у зручному кріслі темного залу. Актори грають історію, яка хви-
лює глядача, але, окрім споглядання, він нічого особистого не переживає. Навіть якщо ви-
става зроблена добре і за естетичним оформленням, і за акторською грою, це не означає, що 
глядач може зробити певні корисні для себе висновки. Це лише розмова про щось; розмова 
одностороння. Вона не апелює до приєднання чи дискусії обох сторін. А сьогодні важливо 
вміти саме висловитися, а не просто всотати в себе інформацію. Так, у театрах є книги від-
гуків, а Інтернет-портали та сайти дозволяють залишити свої враження від побаченого; але 
це не діалог, тут навіть можна не вказувати свого імені, тут не має ніякої відповідальності. 
Актор, вийшовши на сцену, несе відповідальність за те, що робить; а глядач? Швидше за все 
— ні: він відпочиває і водночас відчуває себе непотрібним. Хоча наприкінці ХХ ст. дослід-
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ники театру часто вважали інакше. Наприклад, Ю. Лотман протестував проти визначеної 
пасивності глядача: «В той час як глядач, здавалося б, пасивно сидить в своєму кріслі, в його 
свідомості відбувається справжня битва між звичним і незвичним, зрозумілим і не зрозумі-
лим, тим, що збуджує погодження і тим, що викликає заперечення» [4, с. 89–99]. Звісно, саме 
від енергетики глядача залежить темпоритм вистави; але активної дії глядач не виконує, все 
таки залишаючись пасивним компонентом творення вистави. Публіка є лише творцем об-
разу-сприйняття у режимі психологічного зчитування кодів і образу-підсумку. Режисер та 
дослідник театру О. Ремез пасивність визначав лише за акторською «школою удавання», на-
томість «школа переживання» не мала таких хиб: «Нагадаємо ще раз про відмінність гля-
дацького сприйняття двох напрямків акторської творчості — про потрясіння-захоплення 
(або співпереживання-здивування на більш низькому рівні майстерності виконавця). В пер-
шому випадку глядач проживає те, що відбувається на підмостках нібито разом із геро-
єм, у другому — спостерігає зі сторони. Вже з цього визначення стає очевидним, що подіб-
ні типи глядацького сприйняття точно відповідають типам акторського відтворення ролі. 
Глядач або роздивляється «театральну картинку», милуючись сценічним портретом, або 
поділяє долю героя» [5, с. 15].

Наведемо приклад із освітньої програми: педагог, який націлений на те, щоб відкрити 
здібності свого учня, має не лише читати лекції, але й надавати можливість учневі висло-
витися і можливість бути почутим. Але в більшості випадків педагоги є ремісниками; вони 
самостверджуються завдяки учневі, постійно його принижуючи, і, таким чином, прихову-
ючи його здібності. Так само і глядач, залишаючись непоміченим і непочутим, йде з театру 
розчарованим. А режисер говорить про те, що глядач невихований або неосвічений. Але як 
він може виховатися, якщо у нього ніколи не запитують про його смаки? В нашому століт-
ті, яке розпочалося зовсім нещодавно, в українському театрі були цікаві спроби зруйнува-
ти, порушити спокій глядачів, внести певний дискомфорт, який збудив би у людей бажання 
висловитися. Ціла плеяда режисерів прагне не гратися у піддавки із глядачем, а саме роз-
мовляти з ним на рівних. 

Сьогодні «незручний театр» без сталої форми, що уособлює прагнення до мети, якої ні-
коли ніхто у цьому життя не зможе досягти, на жаль, знаходиться на маргінесі театрально-
го процесу. Такий театр застосовує гносеологічний напрямок, стає новою можливістю пі-
знання світу. Це свого типу емпіризм у мистецтві — тільки завдяки чуттєвому досвіду гля-
дач усвідомлює нові істини. Ніякої моделі, просто вихоплення частини життя, що протікає 
в симультанності (одночасності) знаків. Так само як документальне кіно, для якого не по-
трібно вибудовувати павільйони: просто вихоплюєш момент, який тебе цікавить, і тобі бай-
дуже, що в кадр можуть потрапити різні несподіванки. Наприклад, у фільмі австрійського 
режисера-документаліста М. Главоггера «Смерть робочого» (2005) філіппінські робітники 
роблять щоденний маршрут (який цікавить режисера), а паралельно в кадр потрапляють 
туристи, які відпочивають. Це просто моменти життя, обрамлені в рамки мистецтва, поз-
бавлені моделювання, — тільки наголошені для глядача, який міг не помітити в цьому кон-
кретної проблеми.

В Україні цього прагне режисер Дмитро Богомазов. В одному зі своїх інтерв’ю він гово-
рив про демократичне ставлення до глядача: «Театр умовно можна поділити на демокра-
тичний і недемократичний. Театр недемократичний: в ньому зручні крісла, оксамитові ку-
ліси і, як правило, яка-небудь сльозлива п’єса з серіальними акторами. Зал — споживач та-
кого театру, знає, куди він прийшов, нічого нового не очікує. Глядачі одночасно плачуть, 
зітхають, сміються, думають одне і те саме, нав’язливе — таким залом дуже легко маніпулю-
вати. Саме такий тип театру в Україні і існує, і такий театр не подобається молоді [...]. Демо-
кратичний театр передбачає такі спектаклі, до яких кожна людина може по-своєму відноси-
тися: один плакати, другий сміятися» [6]. Виникнення такого театру Богомазов вбачав саме 
в нестандартних приміщеннях: на територіях промзон чи деінде. Він також згадував, що 
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звичка глядачів зручно розташовуватися у залі — повторення задоволення, що, в свою чер-
гу, за З. Фрейдом є «прагненням до смерті». Сучасний провокативний «незручний театр» 
порушує статичне, звичне та традиційне, таким чином наближаючись до життя. На прикла-
ді декількох його вистав можемо бачити, що ця ідея виправдала себе, хоча він продовжує 
реалізувати свої вистави у зручних залах. Більше він нехтував зручністю глядачів у виста-
вах з медійними експериментами, де фантоми заповнювали порожній простір, створюючи 
багатоярусну картинку з живих акторів та зображень (наприклад, вистава «Солодких снів, 
Ричарде» за п’єсою «Річард ІІІ» В. Шекспіра, театр «Вільна сцена»).

Андрій Білоус теж говорив про постмодерністські принципи у своїх виставах. Наповню-
ючи вистави «сучасною конструкцією», він завжди намагався поєднати декілька пластів, 
котрі глядач мав розплутувати як клубок ниток: «Технологія сучасної режисури передбачає 
розвиток багатьох нашарувань одночасно. Чим їх більше, тим краще. Це філософія постмо-
дернізму. Складність виявляється в тому, щоби дати по «ниточці» кожному глядачу. Щоб 
він намотував свій клубок спектаклю. Хтось бачить сюжетні перипетії, хтось слідкує за чут-
тєвим рядом, для інших важлива візуальна, пластична складова. Як правило, мало хто здат-
ний сприйняти всі ці нашарування одночасно» [7]. Але все ж таки його вистави побудовані 
на драматургічній основі, і вони радше унаочнюють втілення неомодернізму на сцені, ма-
ючи чітку форму та ієрархізовану символічно-образну структуру. Ці вистави відбуваються 
в зручних залах і не втілюють «незручний театр».

Варто згадати приклад, який наводить філософ Х. Ортега-і-Гассет: помирає знаменита 
людина, біля смертного ложа якого знаходиться його дружина, лікар, журналіст і худож-
ник. Всі вони сприймають ситуацію з абсолютно різних точок зору, — настільки різних, що 
можна навіть подумати, що вони знаходяться на різних подіях. Для дружини — це частина 
її життя, тому її відчуття дуже сильні; вона не споглядає, а живе цією подією. Для лікаря — 
це ступінь відповідальності за життя людини, його робота. Точка зору журналіста віддаля-
ється від події ще далі. Він не може впливати на хід подій, як лікар, він тільки спостерігає, не 
живе сценою, а лише «зображає» своє життя в ній, щоби потім описати у газеті. Художник — 
тільки споглядач, якого цікавлять зовнішні характеристики. Він найбільш віддалений від 
подій. Філософ ще століття тому зробив висновки з цього приводу, і, хоча він їх не поєдну-
вав із театром, саме для театру вони є дуже важливими: «Неминуча просторовість даного 
аналізу виправдана, якщо в результаті нам вдасться з певною ясністю встановити шкалу ду-
ховних дистанцій між реальністю і нами. У цій шкалі ступінь близькості до нас тієї чи іншої 
події відповідний ступені задіяності наших почуттів цією подією, а ступінь віддаленості від 
нього, навпаки, вказує на ступінь нашої незалежності від реальної події; стверджуючи цю 
свободу, ми об’єктивізуємо реальність, перетворюючи її у предмет чистого спостереження. 
Знаходячись в одній з крайніх точок цієї шкали, ми маємо справу з певними явищами дійс-
ного світу — з людьми, речами, ситуаціями, — вони «жива» реальність; навпаки, знаходя-
чись в іншій, ми отримуємо можливість сприймати все як «споглядальну» реальність» [8, с. 
238–272]. Як і в традиційному театрі: у партері ми віддалено від події спостерігаємо за ситу-
ацією, яку «проживають» актори. «Це означає, що в шкалі реальностей своєрідна першість 
відводиться «живій» реальності, котра зобов’язує нас оцінити її як «ту саму» реальність за 
перевагою. Замість «живої» реальності можна говорити про людську реальність. Художник, 
котрий неупереджено спостерігає сцену смерті, виглядає нелюдяним. Тому ми скажемо, що 
«людська» точка зору — це та, знаходячись на якій, ми «переживаємо» ситуації, людей чи 
предмети. І навпаки: «людськими», гуманізованими виявляться будь-які реальності — жін-
ка, пейзаж, доля, — коли вони постануть в перспективі, в якій вони зазвичай «пережива-
ються»» [там само]. Філософ на прикладі сучасних йому художників, серед яких — П. Пі-
кассо, пояснював, як вони у своїх картинах віддаляють пряме розуміння світу від глядача, 
дегуманізують його. Але чи не виникав насправді парадокс: можливо, таким чином худож-
ники, навпаки, закликали людей до рівного діалогу; вони довіряли людям і возвеличували 
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їх творчістю, яку потрібно було не тільки роздивитися, а й розгадати? Чим більше вони від-
даляли об’єкт творчості від суб’єкту, що мав його роздивлялися, тим більше вони гумані-
зували його, надаючи людині відчути себе митцем, котрий може це зрозуміти. Інша справа, 
що майже сто років знадобилося для цього розуміння: адже художники минулого століт-
тя неодмінно було геніями, які занадто рано говорили тонкі відвертості. Так само і думки 
А. Арто щодо «жорстокого театру» тільки сьогодні займають провідні позиції у світі.

Найбільше забувають про комфорт глядачі вистав, творці яких знехтували традицій-
ним приміщенням. Вони наче повернулися до першоджерел — до обрядовості та ритуаль-
ності. Такі жанри видовищного мистецтва, як site-specific і перформанс, знищили потре-
бу у традиційній сцені, вийшли за її межі. Перший жанр визначав своїм головним правилом 
прив’язку до конкретного простору, яким найчастіше глядача мали «водити». Для другого 
взагалі не був важливий простір і його зміни під час дії. Засвоєння театром нетрадиційних 
майданчиків, яка в Європі має назву «фріш-індустрії» — практика вже досить не нова. Зга-
даймо театр, про який мріяв А. Арто, з довільним просторовим розташуванням глядачів, 
яких актори могли б «водити» за собою під час дії, і лише іноді повертати в певні фіксова-
ні точки [9]. Або просторові експерименти М. Охлопкова в «Реалістичному театрі» в Мо-
скві у 1930-х.

Жорстокість виникає від оголеності почуттів: коли глядач залишається сам на сам зі сво-
їми проблемами, коли він страждає, а не спостерігає відсторонену від себе історію. Жорсто-
ко казати правду людям, жорстоко нагадувати про біль та проблеми. А з іншої сторони: хіба 
не жорстоко їм брехати? Хіба не жорстоко загравати з публікою, не даючи жодної можливо-
сті їм вирости до одного рівня із акторами та режисером?

Постає ще одне важливе запитання — хто саме прагне порушити межу між мисте-
цтвом і реальним життям — адресант (автор) чи адресат (глядач)? Кому це більше потріб-
но? Б. Успенський, наприклад, вважав, що не мистецтво прагне зруйнувати рамки від ре-
ального світу, а глядач. Саме глядач потребує поєднання з ілюзорним світом. Він пояснює 
це так: «Власне, прагнення порушити межу художнього простору, простіше кажучи, досить 
зрозуміло — воно обумовлено прагненням гранично наблизити зображувальний світ і світ 
реальний у цілях максимальної реалістичності (правдоподібності) зображення: звідси ви-
тікають і можливі спроби подолати «рамки». Вкажемо, наприклад, на спроби позбавити-
ся завіси у сучасному театрі, можливі випадки виходу зображення з рамки в мистецтві об-
разотворчому; до своєрідних спроб подолати художній простір (поєднати життя і мисте-
цтво) може бути віднесений і такий характерний мотив у літературі, як оживаючий портрет 
(Вайльд, Гоголь)» [10, с. 9–280].

Прикладом «незручного театру» і найяскравішим прикладом жанру site-specific в Украї-
ні вважаємо виставу «лЕ29дЕ31нЕ30ц — 90 хвилин споживацького простору», котра від-
булася у рамках «Тижня актуальної п’єси» та фестивалю «Документ» (2013). Самі творці ви-
стави визначили її як «перформанс із інтерактивним залученням глядача». Дія відбувалася 
в торговому центрі «Більшовик», серед бутіків і розважальних атракціонів. Це порушувало 
не лише рамки «Сцена — Зал», а й звичні аристотелівські драматургічні частини: зав’язка, 
розвиток, кульмінація, драматургічний спад, розв’язка були відсутні. Три тандеми «драма-
тург-режисер» створювали три історії, кожну з яких актори грали тричі; глядача розділя-
ли на три частини і послідовно надавали можливість переглянути всі роботи. Три Е-добав-
ки до їжі виступали тут як додатки до буденного життя: адже всі ми відвідуємо торговельні 
центри, всі вибираємо і купуємо товари, розважаємось. Тут звичайне сприйняття змінюва-
лося від колективного видовища-гри, перформанс викликав нове, більш об’ємне сприйнят-
тя простої побутової функції — походу в торговельний центр. Глядач отримав можливість 
«приміряти» на себе певну соціальну роль, модель існування. 

Е-30 (драматург — Оксана Савченко, режисер — Андрій Май) — перша частина-спогля-
дання за героєм-чоловіком, який роздивлявся вітрини, ціни, вибирав речі, міг пограти на 
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автоматі. До глядачів, що прийшли на виставу, приєднувалися прості відвідувачі центру, які 
нічого не знали про театральне видовище. Герой 30-ть хвилин мовчав, а глядач спостерігав 
і замислювався над тим, що і ми кожного дня маємо можливість спостерігати за таким про-
цесом, а також самі можемо ставати жертвами спостереження.

Друга частина — Е-29 (драматург — Тетяна Киценко, режисер — Тамара Трунова) — три-
вала 29 хвилин і займала центральну позицію серед уривків. Глядач ходив за хлопцем, що 
постійно наштовхувався на одну й ту саму дівчину. Кожна їхня зустріч відбувалася по-різ-
ному. Герой бачив жінку, але міг лише обмінятися з нею поглядом і назавжди попрощатися, 
так нічого про неї не довідавшись. Момент, що тільки-но наступив, одразу завершився. Він 
брав її за руку і вів до магазину іграшок. Або вони просто дивилися один на одного і йшли 
у різні сторони; іншого разу він тікав від дівчини. Перед нами ніби розгорталася розповідь 
можливих продовжень відносин хлопця та дівчини, які випадково познайомилися в мага-
зині. Це ніби різні сценарії їхнього життя. Адже кожного дня нам дається можливість зу-
стріти свою долю; головне — не прогавити її, головне — зробити правильний вибір. Скільки 
шансів отримує людина щодня, скільки моментів, щоб змінити своє життя: або заприяте-
лювати, або розійтися в різні сторони. 

Третя частина, Е-31 (драматург — Ден Гуменний, режисер — Олена Роман) — найбільш 
інтерактивна частина. Глядача просили завести секундомір, щоб точно визначити час — 
31 хвилину. Далі їм пропонували зробити 3 речі: знайти взаємодію із пересічним відвідува-
чем торговельного центру; взаємодіяти з товарами цього центру; взаємодіяти з власне при-
міщенням. На завершення: загадувалася інтелектуальна задача і дзвінок другу. Але все це 
відбувалося добровільно, залежало від свободи і бажання глядача: наскільки він був гото-
вий стати учасником події, наскільки вистачало фантазії, або, можливо — наскільки він хо-
тів відпустити себе.

Таким чином, мистецтво, повертаючись до реальності і наближаючись до людини, всту-
паючи з нею в прямий діалог, насправді повертається до гуманності і погоджується на про-
хання глядача залучити його в гру, звернути на нього увагу, дати можливість трохи пограти 
у житті, відчути нові соціальні ролі. Провокативний театр із незручним просторовим вирі-
шенням призводить до активізації людей, які прагнуть по-новому відкрити світ.

Трапляється ж зустрічі у реальному житті, що можуть тебе змінити. Хочеться, щоб такі 
зустрічі частіше відбувалися і у театрі. Не можна робити остаточні висновки і чітко визна-
чити, за яким театром майбутнє: за «незручним» чи традиційним, — адже сьогодні вони іс-
нують паралельно. Як писав Х.-Т. Леман [11], в театрі нова парадигма не змінює остаточно 
стару, як в науці. Так, але все одно відбувається поетапне витіснення старого новим. Вини-
кає одне запитання: чи не потрібно театру перестати самостверджуватися перед пасивним 
натовпом, а натомість стати духовним маяком, що має лише активізувати і збагачувати де-
мократичного глядача? Можливо, дійсно варто спробувати вислухати думку глядача і дати 
йому можливість вибору?

Протягом тисячолітнього існування театру його локації постійно еволюціонували, тому 
що театр — і є саме життя, і мати застиглу форму для нього не лише неприродно, а на-
віть анти-природно. «Незручність» театру — це висока ступінь культури, це відхід від пан-
ських орієнтирів із оксамитовими м’якими стільцями, відхід від споживацького комфорту 
до зони, вільної від нудьги, до зони дії та життя, до зони громадянського суспільства, яка 
тільки встановлюється у нашій країні. Можливо, ми сьогодні починаємо брати приклад зі 
східної структури мистецтва, де часто автори романів (моногатарі) не ставили чітку крапку, 
а архітектори залишали маленьку деталь храму не завершеною, щоб проявити творчість чи-
стим Шляхом (частиною дао), який ніколи не припиняється.

Гуманізація — ось мета і задача як нашого століття, так і, в першу чергу, нашого театру. 
Сьогодні саме гуманізація, свобода і творчість мають займати центральні гасла мистецтва, 
а не знаходитися на маргінесі.
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Анотація. Стаття Л. Бевзюк-Волошиної «”Незручний театр” на маргінесі мистецького процесу. У пошуках нового 
гуманізму» досліджує проблему сучасного театрального простору. «Незручний театр», що може утворюватися будь-де 
і не залежати від постійного театрального приміщення зменшує глядачевий комфорт, але збільшує рівень правдоподіб-
ності за рахунок спільно дії акторів і глядачів.

ключові слова: «незручний театр», site-specific, перформанс, гуманізм, комфорт, взаємодія.

Аннотация. Статья Л. Бевзюк-Волошиной «”Неудобынй театр” на маргинесе процеса искусства. В поисках ново-
го гуманизма» исследуут проблему современного театрального пространства. «Неудобный театр», что может реали-
зовыватся где угодно і не зависеть от постоянного театрального помещение уменьшает зрительный комфорт, но увели-
чивает уровень правдоподобности за счет совместного действия актеров и зрите лей.

ключевые слова: «неудобный театр», site-specific, перформанс, гуманизм, комфорт, взаимодействие. 

Annotation. The article of L. Bevziuk-Voloshyna ««Inconvenient theater» on the margins of the artistic process. In search 
of a new humanism» researches the problem of modern theater space. «Inconvenient theater» that can form anywhere, and do 
not depend on a permanent theater space reduces comfort viewer, but increases the level of likelihood by the joint action of 
actors and spectators.

Keywords: іnconvenient theatrе, site-specific, performance, humanism, comfort, interaction.
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Навколишня дійсність, в межах або за межами людської свідомості, — існує завжди. Всі 
відкриття людства — це моменти, коли попередньо «невидиме» чи «незнане» набуває фор-
ми, яка на певному історичному етапі вписується у параметри людського сприйняття. Лише 
невелика частина таких уявлень про світ народжується в особистому людському досвіді, 
більшість має соціальне походження, накопичуючись у формах міфу або знання.

Cлово «форма» (лат. forma) і позначає власне «зовнішність», організацію будь-якого 
об’єкта, що завжди ґрунтується на його особливих, конструктивно-функціональних та ві-
зуальних характеристиках. Підкреслимо, що форма є найбільш інформаційною та стійкою 
ознакою кожного елемента предметного середовища, яке оточує людину. Форма є станом 
існування матерії, це внутрішня організація, спосіб зв’язку елементів всередині системи.

Однак можна сказати, що людина сприймає навколишню дійсність і через стиль. На за-
гадковість характеристик стилю та форми як феноменів культури вказує Л. Мізіна у своїй 
книжці «Естетична інтерпретація історії мистецтва: сучасне бачення». Аналізуючи форму 
і стиль, вона характеризує їх як відображення фактів усталеності, що мають ознаки систем-
ності. Відмінність лише в тому, що форма фіксує її як «усталеність окремої, індивідуальної 
системи», а стиль — «певної множини систем» [1].

Повертаючись до зазначеної теми процесів пізнання людиною навколишньої дійсності, 
треба зауважити, що ці дії супроводжуються становленням структуровизначального фе-
номену «людського світу», де людина завжди творить світ за вимірами власної чуттєвості. 
Вічний пошук нових форм, спроможних задовольнити запити особистості, нескінченно ба-
гатоманітної та мінливої, і породжує естетичний дискурс міфу. Нагадаємо, що в більшості 
випадків міфом називають довільну вигадку, байку, небилицю, що не має жодних об’єктив-
них підстав. У перекладі слово «міф» (гр. mythos, лат. mythus) і означає оповідання, казку, 
особливу історію.

Роль в житті соціуму здебільшого недооцінена, оскільки побутують переважно спроще-
ні форми розуміння міфу. Міфотворчість складає основу симулятивного формотворення та 
є універсальним засобом презентації візуальної «картини світу». Міф дозволяє поєднати 
в собі опозиції «реального» й «уявного» на рівні сприйняття. Отже, міфологічний текст — 
це перший ступінь буття художньої візуалізації.

Трансляція міфу в часі забезпечується тим, що К. Юнг називав «архетипом», тобто 
системним утворенням, через яке людина «розчакловує» навколишню дійсність, надаючи 
їй предметних означень. Міфотворчість має змогу описувати незбагненність «картини сві-
ту» в її надприродній першооснові через маніпуляцію знаками, взятими з навколишнього 
середовища. Образи, «художньо структуровані» міфом, узагальнюють у собі значення, від-
працьовані родовим людським досвідом та мають високий рівень символізації. Як приклад 
процитуємо маленький фрагмент із книги А. Лук’янова «Становлення філософії на сході»: 
«Від Цянь-гори до Лай-гори всього сімнадцять гір, відстань між ними 41140 лі. Їх десять ду-
хів, всі з людською головою і кінським тілом, їх сім духів, всі з людською головою і бичачим 
тілом, чотирма ногами і однією рукою. Патериця (у них) — щоб пересуватися. Це і є тварин-
ні духи, що літають» [2, с. 18–19].

Сергій БОНДАРЕНКО
кандидат мистецтвознавства

МІФ, МІФОДИЗАЙН, ФОТОДИЗАЙН 
Аспекти образотворення в мистецтві
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Геніальність міфу пов’язана з тим, що природні знаки «зчитує» більшість соціального за-
галу, бо їхнє смислове означення є у реальному житті. Таку думку підтверджує У. Еко, за-
значаючи, що будь-який код базується на інших кодах, більш елементарних. Шляхом послі-
довного перекодування будь-яке повідомлення може бути зведене до єдиного та первинно-
го коду, який складає «дійсну структуру» всякої комунікації, всякої мови, всякої культурної 
діяльності [3, с. 307–310]. Суть міфу У. Еко характеризує як перекодування природи на про-
дукти культурних означень. На його думку, сам код буде визначатися як модель, що є резуль-
татом дії умовних спрощень, вироблених заради того, щоб забезпечити можливість переда-
чі певних повідомлень [3, с. 87].

Щодо міфоотворчості Г. Почепцов каже, що людська свідомість потребує певних підка-
зок, точок опори, які допомагали б їй створювати свою думку [4, с. 217]. Він зазначає, що 
міф презентує систему включення у масову свідомість преференцій, що вже давно там іс-
нують. За твердженням Г. Почепцова, міф з’являється як цільна конструкція, і така власти-
вість стає його принциповою ознакою, оскільки велика кількість потрібних характеристик 
тепер спливатимуть автоматично. У разі підключення міфу вже немає необхідності поро-
джувати цілі тексти, можна лише натякати, підказуючи суттєві характеристики, що підво-
дять масову свідомість до того або іншого міфу [4, с. 104–109].

Отже, існування «реального» є нескінченним процесом ускладнення міфоконструкцій, 
які залежно від життєвої необхідності потім опрацьовуються практичним досвідом. За та-
ких обставин основним завданням людського мислення, на нашу думку, є пошуки особли-
вого фантомного простору, де преференції надаються структурам свідомості, таким, як 
уявлення, образність, стереотипи, думки, диспозиції, переконання, мотивації і т. ін. Такий 
процес пошуку оптимальної форми «реального» сучасною мовою можна охарактеризува-
ти як міфодизайн.

У праці «Міфодизайн: комерційні та соціальні міфи» А. Ульяновський, розглядаючи пи-
тання міфодизайну, говорить, що людина постійно перебуває у просторі численних міфів. 
Аналізуючи естетичну грань міфодизайну, автор характеризує її як креативну серію про-
міжних художніх образів, що реалізуються підсвідомістю як міфодизайнера, так і глядача 
[5, с. 240–243].

Хоча поняття «міфодизайн» своїм виникненням і завдячує ситуації тотального дизай-
ну, що склалася у сучасну епоху, цей термін набагато ширший і може характеризувати яви-
ща більш масштабні, як в історичному, так і в культурологічному аспектах. На нашу думку, 
саме міфодизайн є тією системою, яка під тиском ротацій парадигм культури створює нові 
інформативно-художні конструкти. Маючи архетипне коріння, такі конструкти в історич-
ній динаміці «оформлюються» в нові стильові системи, актуальні в суспільстві.

Міфодизайн також можна розглядати і як механізм маніпулювання людиною, виявив-
ши в ньому складові ефективної дії на її свідомість. На нашу думку, таким дієвим компо-
нентом міфу є стереотип. Поняття «стереотип» у своїй книжці «Психологічні основи “Па-
блік релейшнз”» Є. Богданов розглядає як вельми спрощений, проте водночас стійкий пси-
хічний образ, заснований на узагальненому особистому досвіді індивіда, його упереджених 
уявленнях, прагненні швидко зрозуміти зміст і суть явища. Дослідник також зазначає, що 
стереотип має принципову властивість: він одночасно є оцінкою і психологічною установ-
кою [6, с. 37].

До наукового обігу поняття «стереотип» було введене американським журналістом 
В. Ліппманом у роботі «Громадська думка» [7]. В цій теоретичній праці слово «стереотип» 
вживається у розумінні вибіркового і неточного способу сприйняття дійсності, що призво-
дить до спрощення та породження забобонів. За трактуванням В. Ліппмана, стереотипи — 
це впорядковані схеми, детерміновані «картиною світу», які економлять людські зусилля 
при сприйнятті складних соціальних об’єктів і захищають цінності, позиції і права. Журна-
ліст виділяє чотири аспекти стереотипів:
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– стереотипи завжди простіші за реальність;
– люди набувають стереотипів від знайомих, із засобів масової інформації і т. ін., а не 

формулюють їх на основі особистого досвіду;
– стереотипи помилкові, більшою чи меншою мірою;
– стереотипи дуже живучі.
На початкових етапах дослідження, слідом за В. Ліппманом, проблеми стереотипу роз-

глядалися як помилкові, алогічні і недосконалі утворення або упереджені думки: «картинки 
в голові», «емоційні символи», «фіксовані образи». Пізніше стереотипи почали розглядати-
ся як необхідний та важливий когнітивний процес, що допомагає орієнтації людини, або як 
атрибут реальної людської психіки. Стереотипізація виводилась як закономірне явище із 
процесу пізнання, що обумовлюється потребою особистості у створенні саме тих уявлень, 
які були б прийнятними в її соціальному оточенні.

На думку М. Турчинової, будучи невід’ємною частиною процесу сприйняття інформації, 
соціально-психологічні стереотипи займають  подвійну позицію у процесах формування 
індивідуального та масового знання. З одного боку, вони є могутнім бар’єром на шляху но-
вої інформації про об’єкти, з іншого боку — використовуючи набір стереотипів і спрощую-
чи таким чином інформаційне повідомлення, комунікатор у схемі «комунікатор — аудито-
рія» здатен здійснювати приховану дію на свідомість аудиторії. Далі дослідниця підкрес-
лює, що сучасні засоби масової інформації настільки міцно увійшли в життя кожного інди-
віда, що велика частка стереотипів, що існують в суспільній та індивідуальній свідомості, 
формується за допомогою них [8, с. 1–2].

Сучасна динаміка споживацького ринку інтегрує соціальну систему, оскільки створює 
деякі типові відносини, звички, переваги, прихильності вважає Г. Маркузе. У своїй праці 
«Одномірна людина» учений підкреслює, що у міру того, як речі стають доступними для 
все нових соціальних класів, їхня дія на свідомість перестає бути просто рекламою, а стає 
способом життя [9, с. 16]. Намагання виглядати сучасною людиною викликає масові фор-
ми активного споживання, де принцип стереотипності, принцип «як у всіх» має першоряд-
не значення. Це створює нескінченну ротацію умовно-стандартних наборів матеріальних 
благ, які мало змінюються за змістом, а їхня актуальність у більшості випадків детерміну-
ється лише наданням їм нової візуальності.

Отже, характеризуючи процеси художньої формотворчості сьогодення, можна говори-
ти про тотальність стереотипного її «удосконалення» через дизайнерські практики. Пре-
зидент Американського товариства дизайнерів К. Вудрінг ще 1985 року відверто заявив: 
«Я прагну робити речі, які подобаються людям і які вони захоплено купують» [10, с. 11]. На 
нашу думку, в цьому вислові поєднуються як людські стереотипи, що створюють жагу до 
накопичення модних речей, так і професійні зусилля художників до створення комерцій-
них імідж-артефактів. У таких процедурах опредметнення світоглядного змісту різними 
дизайн-технологіями соціум стає заручником нових міфологізованих образів. Побутові ар-
тефакти, кораблі, літаки, автомобілі починають сприйматися як урбаністичні символи, як 
актуальні форми, що втілюють динаміку нового естетичного руху. Через споживчий попит 
це призводить до стирання або руйнації відмінностей між проблематикою побуту та есте-
тикою мистецтва.

Глобальні трансформації відбуваються і в інформаційному просторі. Інформація з функ-
ції чи засобу перетворюється на самостійну форму, яка стає невід’ємним компонентом обра-
зу сучасної людини. Нагадаємо, що «падіння» цін на комп’ютери та мобільний зв’язок зро-
били їх доступними для широких мас, а поява Інтернету створила умови майже тотальної 
соціальної комунікації. Серед інших чинників це провокує найпотужніший інформаційний 
вибух на межі ХХ–ХХI ст.

Інформація здебільшого перестає бути інформацією про щось, тобто віддзеркаленням 
або відомостями про що-небудь. Вона перетворюється із засобу діяльності людини на се-
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редовище її існування. За приклад можна навести факт: нині за короткий час, проведений 
перед телевізором, людина отримує більше інформації, ніж надійшло б до неї за все життя 
в аграрному чи доіндустріальному суспільстві.

Можна констатувати, що зі збільшенням потоку інформації та дедалі стрімкішою дина-
мікою переведення культурних текстів та їхнього змісту у предметні форми, соціальний за-
гал занурюється в штучно створений світ. Поняття «технологічне мистецтво» запропону-
вав французький історик і мистецтвознавець Ф. Поппер. Він вважає, що «технологічне мис-
тецтво» є результатом саме фундаментальної сучасної інтеграції мистецтва та технологій, 
де інтеграція базується насамперед на формах передачі візуальної інформації, що дає моти-
вацію для постійного оновлення інформаційно-комунікативних технологій. Ф. Поппер під-
креслює, що зважаючи на потреби масового споживача, такі технології дедалі більше вірту-
алізують навколишню дійсність, не відображаючи, а радше візуально симулюючи «картини 
світу». Також Ф. Поппер зазначає, що на цю картину та її оформлення людина переносить 
центр тяжіння свого духовного життя, аби в ній знайти спокій і впевненість, яких бракує 
у занадто тісному, запаморочливому колобігу власного життя [11, с. 24–25].

Отже, комп’ютерні технології стають у суспільстві тим фактором, який спрямовує не 
тільки напрям людських думок, але й спосіб життя. Такі зміни безперечно впливають і на 
мистецтво. Воно набирає обрисів відкритої полістилістичної конструкції, де комунікатор 
та реципієнт створюють нескінченну множину взаємозв’язків, в яких застосування циф-
рових фототехнологій збільшує здатність до репродукування візуальних форм, зокрема 
і «гіперреальності».

За таких обставин мистецьким твором може бути імітація необмежених якимись рам-
ками стилів або форм, тобто візуальне послання від імені всіх минулих епох і всіма мова-
ми одномоментно. В цьому випадку формотворчість можна характеризувати як створен-
ня дизайн-моделі, де навколишнє середовище розглядається як певна фізична чи просто-
рова організація міфологічних компонентів. Сам процес такого візуального дизайну, чи 
точніше фотодизайну, залежить від мови форм, представленої множиною правил їхнього 
комбінування.

Слід зазначити, що фотодизайн є логічним продовженням та органічним поєднанням 
накопиченого досвіду класичних образотворчих технологій (живопис, графіка) з новим 
цифровим інструментарієм, де такий синтез успішно тиражує віртуальну предметність як 
знакову систему, що виконує комунікаційну функцію. Інструментальні засоби фотодизайну 
здатні роздвоювати візуальний потік на реальність об’єктивну, обмежену безліччю факто-
рів, та віртуальну, необмежену нічим, крім недосконалості технології або творчої уяви. Ми 
вважаємо, що феномен стрімкого розвитку цієї художньої практики і полягає в її здатності 
візуально змінювати відображення навколишньої дійсності таким чином, що глядач не по-
мічає дизайну презентованої потім «картинки».

Підсумовуючи зазначене, можемо зробити висновок, що у процесах пізнання об’єкти 
природного середовища, «проходячи» через візуальне опредметнення, стають знаками, які 
людська свідомість наділяє певними значеннями, а потім тиражує. Ці технології створен-
ня «картини світу» за своєю природою є міфологічними, бо змальовують уявну дійсність 
у спосіб, коли річ сприймається як чуттєва реальність, здатна не тільки передавати смисли 
і значення, універсальні за змістом (а тому зрозумілі колективній свідомості), але й уможли-
влювати їх «переінакшування» в проекції на ту чи іншу комунікативну ситуацію.

Отже, зберігаючи сталість зовнішніх ознак форми, вони надають простір для числен-
них інтерпретацій. Тому розвиток європейського образотворчого мистецтва можна вважа-
ти своєрідною історією міфотворчості, яка свої візуально-текстові повідомлення зберігає за 
основу для формування нових стильових систем. Це явище тотожне технології міфодизай-
ну, породженій сучасними формами культури (рекламою, брендом тощо), яка виконує роль 
універсальної комунікативної процедури щодо тих суб’єктів, які є її споживачами.



Візуальна інформація не може бути передана чи прийнята в так би мовити «чистому» ви-
гляді, адже носієм повідомлення є послідовність деяких умовних знаків, стилістично впо-
рядкованих для конкретного моменту. В такій ситуації актуальності набувають інструмен-
тальний потенціал фотодизайну, що дозволяє оформлювати візуальну інформацію у різні 
стильові абриси майже безкінечних послідовностей, що синхронізуються з такою ж безкі-
нечністю явлень сучасної «картини світу».
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Говоря об оптике Арсена Савадова, чаще всего упоминают ее «трансмедийность», «ино-
медийность». Имея в виду неопределенность в выборе основного медиа, как канала воспри-
ятия визуальной информации. Сегодня художник называет себя живописцем по преиму-
ществу. Но в его картинах абсолютно легальной основой являются фотографические ма-
трицы — композиция собирается по частям с разных фотоисходников. Но под гриф «фото-
реалистической» эта «постмедийная» или «трасмедийная» живопись не подходит. Так же, 
как и под гриф «пикториалистической» не подходит постановочная фотография: в ней не 
так уж много «живописных эффектов» в классическом понимании этого слова. «Фотореа-
листический», «пикториалистический» — слишком узкоспециальные и односторонние по-
нятия, в которые сложно вписать авторскую интенцию: она всегда претендует на широту 
экспансии. Не зря же художник называл и упорно продолжает называть себя постмодерни-
стом, — то есть эклектиком. Миссия постмодерниста заключается в работе со всем доступ-
ным культурным багажом, в его переработке, переструктуризации, вследствие чего появля-
ется новая структура с новыми критериями качества [4]. Критерием качества Савадовских 
работ является тактичность и убедительность имплантаций Другого в однородную сре-
ду, имплантаций Сущностного в Видимое. Выражаясь лакановским языком, популяризи-
рованным Жижеком, имплантаций «другого», petit objecta. Говоря о ранних фотопроектах, 
и внедрениях чужеродного, художник использует слово «интервенции» — но они не всег-
да несут откровенно агрессивный смысл. Сбой системы могут вызвать и довольно тонкие, 
второстепенные, и абсолютно не враждебно настроенные агенты… К примеру — стаффаж-
ные элементы в ткани видимости, части «фальшь-реальности», которые по своей символи-
ческой значимости из последних становятся первыми.

Система декораций
Они возникают в фотопроекте Савадова «Ангелы» (илл. 1–3). Здесь подрывная миссия 

его героев артикулируется еще более внятно, соотносясь с универсальным культурным ар-
хетипом — «отпавшими от бога» падшими ангелами. На рассвете их будто бы свергли с не-
бес на какое-то пустынное скалистое побережье. В этих съемках бросается в глаза анту-
раж подчеркнуто романтического плана и декларативно романтическое бунтарское миро-
восприятие. И опять же, с одной стороны, в выборе мифологического героя все основано 
на самоощущении, на личной мифологии. Любой герой Савадова — остро ощущаемая в ка-
кой-то момент ипостась собственного «Я». Падший ангел — тень, которая сложно отдели-
ма от света, точнее, свет, превращающийся в тень в наказание за посягательство на власть 
Бога — достаточно вспомнить мифическую историю «князя тьмы» Люцифера. В какой-то 
смысле каждый художник — богоотступник, так как он посягает на божественную прерога-
тиву творить мир из ничего. Ангел, показывающий кукиш кресту, установленному на скале 
— ключевое в смысловом плане фото серии. С другой стороны, несмотря на привязку к про-
цессу самоосознания личности, большинство персонажей Савадова вписаны в традицион-
ную мифологию и историю искусства. Несмотря на поглощенность новой антропологией, 
привязанной к местному контексту, быть частью общечеловеческого «культурного архива» 
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важно для художника — универсальность определяет масштаб образа. 
В падшем ангеле реализуется коллективная декадентская программа; в качестве бли-

жайшей аналогии припоминается творчество Михаила Врубеля, которого опасный дух, «не 
столько злобный, сколько страдающий и скорбный», свел с ума. В свое время Врубель про-
иллюстрировал поэму Лермонтова: «Печальный Демон, дух изгнанья, Летал над грешною 
землёй, И лучших дней воспоминанья Пред ним теснилися толпой…». За Савадовскими та-
туированными «ангелами» неизбежно тянется весь этот шлейф культурных коннотаций. 
Упав с небес, они получили временное пристанище на земле, чтобы сворачивать души лю-
дей с «пути истинного». Но это только краткая передышка — вскоре они сядут в лодку, сим-
волическую «ладью Харона», чтобы отбыть в пункт своего конечного назначения — то есть, 
в ад… Едва покинувшие небо, они выглядят любопытными туристами, фотографирующи-
ми наполненную страданиями материи земную жизнь — как-то напоминающее о бренно-
сти всего живого выброшенное на берег полуразложившееся тело русалки. В каждой се-
рии Савадова всегда присутствуют и точно расставлены шокирующие акценты — такие, как 
этот бутафорский труп или кощунственный жест в адрес Бога…

Что касается оптики серии, то это постановочное фото в классическом варианте — без 
предыдущего сопоставления реального, документального плана бытия и созданной ви-
димости. Видимость становится гомогенно искусственной, вплоть до имитации иконной 
обратной перспективы, которая есть верх мистического, умозрительного восприятия. По-
злащенные солнцем прибрежные скалы, на которых располагаются персонажи, напомина-
ют золотой фон византийских икон. Весь образ в целом есть имитация иконного, до-раци-
онального видения. В серии появляются первые вкрапления в дальнейшем активно при-
меняемого Савадовым приема «фальшь-реальности» — плоских расписанных декораций. 
В фото нет попыток цифрового монтажа — Савадов монтирует «картинку» вживую. Вкра-
пления — «горки», деревья, архитектура — напоминают детали «тречентовских» изображе-
ний. Этот исторический этап обозначил грань дематериализующего видимое средневеко-
вья и нового «материального» времени, когда зародилось современное восприятие объема 
и пространства. В этом пограничье проявляется все то же тяготение Савадова к неопреде-
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ленному и становящемуся. Искусственные детали ландшафта, похоже, являются реминис-
ценцией фресок капеллы дель Арена в Падуе с историей Христа в живописном исполне-
нии Джотто — от них ведет свое начало реалистический принцип изображения… Имплан-
тация «горок» в тело реальных скал, да и прочих предметов, порой зависающих в возду-
хе, раскачивающих и опрокидывающих наше поле зрения множественностью точек схода 
линий перспективы, тем не менее, в общей изобразительной плоскости выглядит доволь-
но органично за счет довольно странной аналогии — «перевертыша». Унитарной, основан-
ной на перспективы веры, средневековой системе духовных координат соответствует раз-
балансированная система пространственных координат. Она в чем-то схожа с хаотичным 
и сумбурным духовным ландшафтом современного человека, в котором невозможно оты-
скать единую перспективу. 

В следующей серии, «Андеграунд 2000», очередном предчувствии духовного апокалип-
сиса с надеждой на спасение, эта линия сопоставления традиционного и актуального взгля-
да на мир продолжится… Опять же, «Ангелы» важны тем, что здесь появились ключевые 
для Савадова символы и завуалированные моральные послания, парадоксально вытекаю-
щие из противоречивости видимого — спасательный круг и якорь, в христианстве обозна-
чающий одну из главных добродетелей, надежду души на спасение. Надежда закрадывается 
даже в «богоборческую» серию — в вечном вопросе борьбы добра со злом Савадов отвер-
гает однозначные смыслы; сложно определить, что есть что. Романтическая, нигилистиче-
ская апологетика бунтующего против принципа мирового порядка отрицательного героя 
и поиск пути духовного спасения — эти взаимоисключающие аспекты уживаются в одном 
образе, грань между добром и злом размыта…

Схожая мотивация была у художника и в серии «Андерграуд 2000» (1999). В пластиче-
ском плане — это выстраивание однородной видимости из чужеродных элементов, вне-
дрение плоских «теней», сводящее все изображение целиком к некой уплощенности, двух-
мерности, которая является исходным качеством образа. Глядя на эти hand-made декора-
ции, невозможно не задаться вопросом: зачем прибегать к ним в эпоху цифрового монтажа? 
Ответ напрашивается сам: ради восстановления ауратичности зеркального — отражающе-
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го реальность (ее разновидностей может быть сколько угодно) образа. Художник рассчиты-
вал на то, что срабатывает инерция восприятия: «плоский» ассоциируется с «сакральный». 
И ради торжества реального над Реальным. Это разные виды эстетических и психологиче-
ских манипуляций, путей рождения образа — трансформация реального или манипуляции 
в медийной плоскости, в «пустыне Реального», отрицающие само реальное. Вера, которая 
движет художником в данном случае — это вера в сущее. 

Сюрреалистический эффект обмана зрения, смешения несмешиваемого возникает не 
«как бы», но на самом деле: декорации имплантируются в тело реальности. Это не про-
сто знаки, сами по себе возникающие на медийной поверхности. Такая визуальная драма-
тургия сложна и интересна — противопоставление искусственного и естественного, види-
мого и сущностного разыгрывается в действительности. Фотография же только фиксирует 
его, выполняет роль медиума, посредника между реальностью и образом. Здесь вновь вспо-
минается наблюдение Бодрийара, писавшего о чрезмерной «стереоскопичности» образов 
и о тенденции убавления, отсечения их лишних измерений [1, с. 127]. Наименее «продвину-
тые» художественные средства приводят к максимальному «эффекту реального». Опять же, 
«эффект реального» — это не более чем эффект «реальности вымысла», который заостряет-
ся до такой степени, что образы выглядят сплошным потоком галлюцинаций. И еще один 
дополнительный «плюс»: вымысел, помещенный в реальности, несет на себе более внятную 
печать авторского видения, в то время как манипуляции в медиа-плоскости — безличны. 

Материализованный галлюциноз основан на суггестивном потенциале места — мону-
ментально-патетического ландшафта находящейся под землей соляной пещеры, из глуби-
ны которой выплывают странные виденья. Савадов снимает в импровизированном «сана-
тории» для больных туберкулезом — в стерильном воздухе здесь гибнут все микроорганиз-
мы. Только населяют эту пещеру не люди, а существа потусторонние — не прямые цитаты, 
но специфические персонажи по мотивам святой истории из капеллы дель Арена в Падуе, 
на стенах которой Джотто запечатлел сцены жития Иоакима и Анны, Богоматери и Христа. 
Более того, сама глубокая, узкая и с высокими сводами пещера по своей пространственной 
конфигурации напоминает этот однонефных храм. Савадов, как и в серии «Донбасс-Шоко-
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лад», осознанно обращается к архетипу пещеры — храма. Пещеры как метафоры внутренне-
го пространства, духовного андеграунда, места локализации альтернативной катакомбной 
культуры и религии — ведь христианство зарождалось в катакомбах. В отличие от «Дон-
басса…», в «Андеграунде…» само величественное пространство, его архитектура играет 
главную роль. Стаффажные фигуры «оживляют» его, играя роль пространственных ори-
ентиров. Структурная, напоминающая поверхность морской раковины, фактура стен пеще-
ры изумительно красива. Под ее сумрачными сводами стремительно носятся напоминаю-
щие стаю испуганных воробьев гримасничающие «ангелочки», будто бы сошедшие с «Рас-
пятия» Джотто… Здесь работает модель «Соляриса», о которой писал Жижек — места, ро-
ждающего фантазмы, материализующего подсознательные проекции [2]. В данном случае, 
при всей моральной ненавязчивости изображенного — образы, вызванные к жизни «ду-
рилками картонными», легко «порхают» перед нашими глазами — священная история вы-
ступает как бы подавляемым фантазмом, теснящемся в мозгу современного человека. Как 
ни странно, зрелище затрагивает своей эфемерностью и «настоящестью» одновременно; 
чем эфемерней оно, тем более настоящим выглядит, заставляет задуматься, что есть выс-
шая моральная инстанция — Бог, императив, Суперэго… Савадов символически связывает 
уровни материального и нематериального, которые разъединены в современной культуре 
пуповиной реальных драпировок, наброшенных на фантомных «небожителей». Шестикры-
лый серафим повис на этом куске ткани, как воздушный змей… Художник связывает обы-
денную реальность секуляризированного сознания и чудесную — сознания мистическо-
го. Каждый персонаж явлен светом, отделен от мрака пещеры — и это уже чудо. Воздевшие 
руки или падающие ниц персонажи в хитонах и с нимбами являются зрителю среди старых 
кроватей и тумбочек, разбросанных подушек и одеял, теннисных столов… Еще одно ценное 
качество этих плоских фигур — их масштабная вариативность: уменьшая стаффаж, худож-
ник увеличивает пространство, и понять его реальные размеры подчас сложно, так как про-
странственные «настройки» снимков были намеренно «сбиты»…

Тот же ход был отработан и закреплен в нескольких проектах 2001-го года — не настоль-
ко программных, но, тем не менее, важных звеньев общей цепи Савадовского мета-нарра-
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тива — «Love story» (илл. 4–5) и «Караимское кладбище» (илл. 6). Картонный стаффаж по-
мещен в сердце «магического» места — места будто бы генерирующего образы-«призраки». 

Итак, «Love story» — это исследование феномена продуктивного нарциссизма, лежаще-
го в основе творчества, «история любви» к своей творческой ипостаси. По большому сче-
ту, суть каждого савадовского образа — нарциссична. Это и есть классический способ ре-
презентации — нарциссическая репрезентация. Право на «ауто-эротическую» подачу дает 
сам пиетет к процессу творчества, «любовь себя в искусстве». Все его герои — натурщики 
или реальные персонажи — позируют с осознанием своей значимой роли в акте творчест-
ва, завороженно созерцая себя самое в зеркале большого искусства… «Love story» снимал-
ся в Крыму, в романтическом Алупкинском парке и Воронцовском дворце. Как и «Ангелы», 
«Андеграунд» — это прекрасная сказка, легенда о гармоничном человеке. Утопия культур-
ного досуга аристократов на лоне природы… В отличие от предыдущих проектов, здесь ху-
дожник абстрагируется от социального фона, повествование переведено во вневременную 
плоскость — в мифическое время и пространство. Главная «плоская» героиня — двухголо-
вая девушка. Она эманирует подлинное достоинство мифических существ, красоту и уми-
ротворенность аристократки духа — обе ее «ипостаси» настроены на мечтательную и со-
зерцательную волну. Двуглавость в данном случае не уродство, но признак особой утон-
ченности натуры, мутирующей голубой крови, принадлежности к касте избранных твор-
ческих существ. Она сидит на берегу пруда в роли «Леды» с лебедем у ног, возлежит на 
поросших мхом валунах, читает в уединении, рисует за мольбертом… В нашу эпоху круше-
ния идеалов, когда, казалось бы, понятие творческих и аристократических элит себя окон-
чательно исчерпало, эта ода идеальному творческому человеку выглядит немного наивно. 
Тем не менее, она имеет место быть и воспринимается не фальшиво, не иронично, но пассе-
истично. В этих трех последних, скорее мифологических, чем антропологических проектах, 
архив сакрального искусства и общекультурных ценностей не проецируется на современ-
ность и не ставится под вопрос. Для Савадова он не нуждается в «модернизации» и в дока-
зательствах своей актуальности — он актуален априори, по факту своего существования, 
как фундамент современного сознания…
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Громадное караимское кладбище возле Чуфут-Кале, «Иудейской крепости», — одно из 
красивейших мест Крыма, с весьма специфической элегичной атмосферой. Чтобы создать 
произведение в жанре vanitas, Cавадову достаточно было лишь чутко ее транслировать. 
Привнесенная «постановочность», то есть внедрение вируса искусственной реальности, 
здесь минимальна. Считается, что кладбищу около двух с половиной тысяч лет, и здесь 
около пяти тысяч захоронений. Это и есть тот символический резервуар памяти о золо-
тых днях малого народа караимов — сейчас их в мире осталось всего около двух тысяч… 
Покосившиеся, полуразрушенные (но не разграбленные черными археологами — караи-
мы не брали на тот свет ничего ценного), вывороченные массивные надгробные плиты из 
белого известняка теснятся бесконечной толпой призраков. Они тонут в ковре опавших, 
начинающих перегнивать листьев. Когда-то здесь росли вековые дубы, и кое-где видны их 
опавшие стволы. Сейчас сквозь могилы пробиваются тонкие стволы молодого леса. Фор-
мальная выразительность этого проекта — как и в остро дробящихся скалах «Ангелов», 
рельефных соляных сводах «Андеграунда», покрытых мхом валунах «Love story» — осно-
вана на любовании единой фактурой сущего. Здесь она становится приоритетным худо-
жественным средством и целью одновременно. Живописное зрелище тотальной и пре-
красной энтропии, бренности, складывается из рифмовки фактур, с разной скоростью 
уходящих в небытие компонентов сущего. Самым стойким из них оказывается выветри-
вающийся здесь веками, потемневший, покрытый мхом и лишайниками известняк, са-
мым уязвимым — опавшие листья, где-то посредине — шершавые стволы деревьев… Ты 
будто бы вдыхаешь пряный запах листвы и слышишь зловещую тишину. Повисшее в воз-
духе состояние тревожной напряженности особенно пронзительно в рассветные часы, 
когда контрастность светотени отсутствует, и ряды надгробий окутаны сонным оцепене-
нием вечности. На стеллах — старозаветные тексты. «Караимы» переводятся как «читаю-
щие», то есть, не признающие устную традицию Торы. Их религиозно-этническое проис-
хождение туманно, существует две его версии. Одна из них предполагает, что это ассими-
лировавшиеся среди тюркского населения багдадские евреи, отколовшиеся от ортодок-
сального иудаизма в XVIII в. Другая, общепризнанная, считает их хазарами, принявшими 
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иудаизм… Во время нацистской оккупации Крыма караимы добились официального при-
знания немецкими властями себя народом, не относящимся к еврейскому. Так ли это на 
самом деле — сложно сказать… При всем эстетизме антуража смерти в нем кроется некая 
жуть — а именно, жуть осознания художником того факта, что «мир мертвых неизмеримо 
обширнее мира живых». Но человек упрямо старается не замечать этого очевидного фак-
та. Чтобы смягчить латентный, присущий всему живому ужас перед смертью — здесь нет 
ее, но появляются пока только ее следы, знаки — создать иллюзию идиллии, Савадов вы-
ставляет у могил стаффажных барашков, позолоченных лучами закатного солнца и будто 
бы читающих древние надписи…

Это — эстетизированное восприятие смерти. Но оно может быть абсолютно беспощад-
ным, о чем свидетельствует самый радикальный, самый рискованный Савадовский про-
ект — «Книга мертвых». То был в гораздо большей степени вызов самому себе, чем зрите-
лю. Съемки в морге оказались очередным испытанием на выносливость для всей съемоч-
ной группы, а выработка интеллектуальной подоплеки постановки — для автора. Подобные 
провокации выглядели бы нелепо, если бы их внутренняя мотивация не была очевидной. 
«Провокация есть часть пробуждения. Ракета не летит без сгорающих частей. Эти части 
выводят мышление на уровень сверхзадач, на временную или вечную оставленность. Про-
вокация — очистительное средство, методика зажигания, инициация»… [3].

Одна из самых распространенных претензий к фотографии — лучше всего ее озвучил 
Ролан Барт в Camera Lucida — она как губка вбирает и обнажает время. Заостряет его сле-
ды, делает их более внятными, рельефными — их фиксация может быть довольно болезнен-
ной для зрителя. С точки зрения «любителя фотографии» Барта, время — главный объект 
ее изображения. Что бы она ни изображала, она фиксирует прежде всего время. Это в том 
случае, если речь идет о фотографии, запечатлевающей необработанную реальность такой, 
какой она есть. Вменить эту «хронозависимость» Савадовским постановочным фотопро-
ектам невозможно — по большому счету, они выключены из стихии времени. Даже те, ко-
торые продуманы как антропологическое исследование и скользящим фоном задевают со-
циальные реалии. 

Сам художник настаивает на том, что его творчество на данном этапе было по опреде-
лению социальным [4]. Тем не менее, Савадовский нарратив зависает в некой метафизи-
ческой плоскости на грани реального и обратного времени, реального и мифологическо-
го пространства. Как происходит скачок в метафизическую плоскость, наиболее наглядно 
демонстрирует этот проект, преобразующий «чернушный» материал реальности в демон-
стративное произведение искусства. В «Книге мертвых» прием постановочности обнажен 
максимально. Художник не фотографирует сам — он является только постановщиком: то 
есть, его миссия — выстраивание мизансцены, пропускание реальности сквозь фильтр 
«картинного сознания». Поиск максимально выразительного образа — динамичной компо-
зиции, выразительных ракурсов, пластики, цветовых акцентов, максимально выигрышно-
го освещения. Вся эта «художественная шлифовка» реальности переносит звучание образа 
в высший регистр смысла: «Я считаю, что некоторые темы нужно закрывать, чтобы не дать 
их опошлить бездарным художникам. Вот шахтеров как тему тоже необходимо было вовре-
мя закрыть. Тоже и с темой морга. Я видел, как мои помощники, как-то попав туда и толком 
ничего не поняв, начали снимать, они просто балдели от такого количества «чернухи». Но 
касаться такого материала без программы категорически нельзя. Иначе это была бы просто 
«чернуха»: ну, попал дурак куда-то и что-то там наснимал. Мне как-то попался на глаза жур-
нал «Штерн», листая его, я увидел обзор современной России за 1998 год. Пять фотографий: 
одна — шпилят телку на Киевском вокзале, какая-то еще чернуха и больница — гора тру-
пов, худых, жутких, а на заднице у того, что лежит на самом верху, шариковой ручкой нари-
сованы глаза. И я себе отметил, что тема уже созрела, и надо снять ее, дабы избежать воз-
можных профанаций» [5, с. 68].
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И действительно, «Книга мертвых» профанацией не выглядит. Но здесь к месту будет 
другая распространенная претензия к фотографии, высказанная Сьюзен Зонтаг — потре-
бительское отношение к реальности [6, с. 24–27]. В данном случае оно очевидно. Невозмож-
но избавиться от двойственного отношения к этому действительно радикальному жесту, 
радикальному даже по сравнению с предыдущими. Художник отказывается от банально-
го человеческого уважения к умершим во имя чего? Вряд ли зрителя можно было шокиро-
вать, в очередной раз напоминая ему, как уродлива смерть. Переодевание и рассаживание 
тел, образующих классические «постановки», происходило во имя установления правды об 
их теперешнем статусе — они перестают быть субъектами изображения и становятся объ-
ектами. Пассивным рабочим материалом. Журналисты писали о том, что художник соби-
рает «натюрморт» из трупов — внешне все так и выглядело. Факт вынужденной пассивно-
сти человеческого тела потрясает... Он во сто крат усиливает естественную способность 
фотографии пожирать реальность, приводить к ее к «застыванию», к «омертвению» через 
банальную трансформацию — превращение субъекта в объект изображения. Это и проис-
ходит на наших глазах, несмотря на то, что художник якобы прибегает к обратному ходу — 
к «оживлению» мертвых тел, он вуалирует их теперешний статус. То, что «статисты» съе-
мок мертвы, становится ясно не с первого взгляда — в этом узнавании, установлении исти-
ны и заключается главный драматический момент… «Хорошо, когда художественный хор-
рор идет в прямом режиме, без компьютеров, без постпродакшнов, его приглаживающих. 
Когда за работой стоит ответственность художника, пульсация реальности. Мы в вергили-
евском путешествии. Из проекта в проект обходим антропологические тупики и ищем там 
что-то полезное для себя. Для вторичного опыта — ведь к темам этим до нас обращалось 
достаточно много художников. Опыт получаем колоссальный…» [3].

Художник пытается доказать, что смерть является естественной частью жизни, она бли-
же, чем принято считать. «Амнезия» смерти очень характерна для материалистического, 
потребительского сознания, не ориентированного на посмертное воздаяние за дела зем-
ные: «Все дело в том, что нынешнее американское общество уверено — смерти нет. Но ведь 
без смерти нет правильного представления о мире. А у американцев до последнего вздо-
ха на лице держится «хэппи смайл». Для них смерть — это лишь случайная автокатастро-
фа. То есть, нечто исключительное. Но она ведь придет ко всем!» «Мостиком» из мира мер-
твых в мир живых стал предметный антураж съемок: «Главным в проекте «Книга мер-
твых» были не фотографии, а сами объекты — инсталляция из вещей, которые участвовали 
в съемке. Когда зрители садились в кресла, где до них сидели мертвецы, трогали предметы, 
побывавшие в мертвых руках, а потом отдергивали полог, скрывающий работу, — это была 
инициация». Инициация оказалась настолько суровой, что художник вполне резонно не 
рассчитывал на благосклонное понимание соотечественников. Впервые работы были пока-
заны на «Мастерских «Арт-Москвы» в 2001-м, но так никогда и не выставлялись в Украине.

Это превращение субъекта в объект — следующий шаг Савадова в поэтапном процессе 
имплантации искусства в тело реальности, когда эстетическое подчеркивает, оттеня-
ет, выявляет реальное. Демонстративное эстетическое выталкивает невидимое реальное 
в поле видимости. Эстетическое в теле реального выглядит катализатором смысла — яв-
ным симптомом болезни, пугающим, больным инородным образованием… При всем наро-
читом эстетизме Савадова ставки «искусства ради искусства» у него резко падают. Он вы-
страивает оптическую конструкцию, совмещающую в себе два контрастирующих плана — 
бытия и искусства, антропологической иллюзии и иллюзии эстетической… Причем худож-
ник нарочно прибегает к инверсии изображения и фона, инверсии значимости, которую 
зритель самостоятельно должен скорректировать, расставить приоритеты «что есть что». 
Незаметный горизонт бытия — как бы театральный задник, который прячется за ярким, 
бросающимся в глаза, перегруженным декором и действием главным планом. Его еще нуж-
но извлечь, очистив от избыточной визуальной информации — увидеть и понять…
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Аннотація: Cтаття Вікторії Бурлаки «Стафаж» символічного у фотопроектах Арсена Савадова —імплантація мис-
тецтва в тіло реальності» аналізує багатопланову оптику художника. Він вибудовує оптичну конструкцію, яка поєднує 
в собі два контрастуючі плани — буття і мистецтва, «антропологічної ілюзії» та ілюзії естетичної. Демонстративне есте-
тичне виштовхує невидиме реальне в поле видимості. Естетичне в тілі реального стає каталізатором сенсу.

Аннотация. Cтатья Виктории Бурлаки «Стаффаж» символического в фотопроектах Арсена Савадова — имплан-
тация искусства в тело реальности» анализирует многоплановую оптику художника. Он выстраивает оптическую кон-
струкцию, совмещающую в себе два контрастирующих плана — бытия и искусства, «антропологической иллюзии» 
и иллюзии эстетической… Демонстративное эстетическое выталкивает невидимое реальное в поле видимости. Эсте-
тическое в теле реального становится катализатором смысла.

Summary. An article by Victoria Burlaka «Stuffazh» of symbolic in the photo projects of Arsen Savadov — implantation of 
art in the body of reality» analyses the multipronged optics of the artist. He lines up an optical construction, combining in itself 
two contrasting plans — life and art, «anthropological illusion» and illusion aesthetic. The demonstrative aesthetic pushes the 
invisible real in the field of vision. Aesthetic in a body of real becomes the catalyst of sense.
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Змінами історико-культурної ситуації в останній третині ХХ ст. обумовлені пошуки 
митцями нової образності, новітньої художньої мови у творах на шевченківську тематику. 
Ця тенденція позначилася на створенні серій живописних і графічних робіт за мотивами 
Шевченкової поезії, де значне місце відводиться інтерпретації образу самого поета. Ці тво-
ри часто залучали до ілюстрування різних видань. Поруч із традиційними типами зобра-
ження поета-художника (з дотриманням фізіономічної подібності) формувався образ Шев-
ченка, наділений символічно-алегоричним звучанням. Так, у жанрах портрету та сюжет-
но-тематичної композиції створено низку живописних та графічних робіт, в яких образ по-
ета вирішено на основі поєднання різних стилів, що вирізняє даний тип як синтетичний. 

До традиційного натурного типу зображення Т. Г. Шевченка в живописі зверталася зна-
чна кількість художників, які орієнтувалися на документальні матеріали (фотографії різних 
років), а також на його автопортрети. Тому у портретах митців образ Шевченка відображе-
но у хронологічних межах його віку: 26–47 років. Це прослідковується у роботах І. Рєзника 
«Портрет Тараса Шевченка» (1970), Г. Смольського «Портрет Т. Г. Шевченка» (1975), Д. Довбо-
шинського «Т. Г. Шевченко» (1980), Л. Медвідя «Портрет Т. Г. Шевченка» (1984–1985), Р. Бага-
утдинова «Останній автопортрет Т. Г. Шевченка» (1985), Ф. Гобелка «Портрет Т. Г. Шевченка» 
(1987, репродуковано як плакат в Австралії, 1995), І. Тартаковського «Шевченко у майстерні» 
(1989), М. Сарма-Соколовського «Портрет Т. Шевченка» (1991), Г. Тарасенко «Апостол прав-
ди і свободи» (1999), В. Віхтинського «Народний поет» (1999), серію з восьми його портретів 
у 1990-х, створених художником І. Лободою до 190-ліття від дня народження поета. 

У 1980-х художники в процесі створенні образу поета шукають нових засобів виразності 
для розкриття духовності та психологізму портретованої особи, її драматичної долі. Мит-
ці вдавалися до більшої чи меншої міри стилізації образу, беручи за основу усталений тип 
зображення, наближений до натури. Такий прийом написання портрету використав А. Ан-
тонюк у роботі «Тарас Шевченко. В казематі» (1982–1983). Апелюючи до його автопортрету, 
датованого 1847 роком, він створив гротескний образ митця під час заслання у військовому 
вбранні, де гіперболізовано й висвітлено обличчя, на противагу дещо меншим пропорціям 
фігури. Його напружений стан, викликаний забороною писати, позначився на образі поета, 
що вдалося підмітити і передати художнику. 

Узагальнений образ Т. Шевченка, що набув особливого значення в останній третині 
ХХ ст., — це той, де поет зображається в якості проповідника ідей свободи, незалежнос-
ті та самовизначеності на тлі бурхливих історичних подій. Кожен із митців прагнув надати 
постаті видатного українця особливих рис задля розкриття його місії та значення в україн-
ській державі, культурі та духовності. Власну інтерпретацію такого образу у живописі вті-
лили В. Кушнір — «Апостол правди» [«Портрет Тараса Шевченка»] (1970-ті — 1988); Н. Си-
нишин (1997); О. Заливаха — «Молитва» (1989), «За неї Господа моліть…» (кінець 1980-х) 
та «Портрет Т. Г. Шевченка» (1980-ті); І. Марчук в портретах Т. Г. Шевченка (1983); І. Гав-
ришкевич — «Тарасова молитва» (1993); В. Гарбуз, В. Франчук, М. Стороженко, О. Литви-
нов, М. Кристопчук, Д. Стецько — «Тарас Шевченко» (1986); М. Сіробаба — «Тарас Шевчен-
ко. Нездійснене» (1993); В. Віхтинський «Думи мої…» (1990); В. Забашта «Прометей духу» 
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(розпочато у 1980-ті, завершено у 2008) та «Борітеся — поборете…» (1996); М. Грималюк — 
«Пророк» (1992); В. Цимбала — «Пророк» і «Тече вода в синє море…» (обидва — 1999) та ін. 

У картині В. Кушніра Т. Г. Шевченко вперше постав як апостол: на тлі краєвиду з села-
ми та містами зображено постать поета в білому апостольському убранні. Праворуч симво-
ли науки, ліворуч унизу — фрагмент вірша: «І мертвим, і живим…». Масштабності звучан-
ня твору надає видовжений формат, що відсилає реципієнта до асоціацій з монументальні-
стю фресок чи мозаїк у соборах. Тяжіючи до імпресіоністичної манери письма та відмовля-
ючись від прискіпливого відтворення деталей, Н. Синишин зображує поета, дотримуючись 
фізіономічних рис; при цьому його постать художник трактує в якості національного про-
рока чи святого: той вбраний у вишиванку, змальований у процесі творення, а німб над його 
головою трансформується у пульсуюче світло. 

Завдяки особливостям манери письма та способу накладання мазків О. Заливаха при 
створенні портретів Т. Шевченка витримує ефект гобеленового ткання, характерний для 
багатьох творів цього майстра пензля. Якщо в «Портреті Т. Г. Шевченка» ми бачимо відпо-
відно стилізовану постать поета-пророка, то в роботі «За неї Господа моліть…» зображено 
погруддя Шевченка, який молиться за свій народ, а над ним — Оранта, захисниця Києва. 
У «Молитві» поет є водночас тим, хто молиться за Україну і хто сам є святим (твір не нале-
жить до іконопису, проте написаний у манері своєрідної іконописної стилізації, за традиці-
єю ще І. Єрємєєвського, що виконав портрет Т. Шевченка «Святий Тарасій»).

Д. Стецько у 1986 р. створив модерного та харизматичного Кобзаря. Він зробив більш мо-
нументальною фігуру поета, що сидить в анфас; водночас його постать своєрідно проступає 
на тлі абстрактних площин, створюючи відчуття перехідності реального в ірреальне, нада-
ючи образу певного космізму. Стилістика цього портрету збагачена рисами кубізму. 

Один із найбільш нетипових портретів поета у 1990 р. створив В. Віхтинський, зобра-
зивши на темно-синьому тлі образ білого кольору, реальні обриси котрого наповнені про-
явленою енергетикою думок, що формують своєрідну мислеформу. М. Кристопчук у 1993-
у, звернувшись до фото Т. Шевченка роботи Деньєра, написав портрет «Тарас», стилізова-
ний у дусі народного мистецтва, з акцентом на монументалізації образу. Поет у шапці та ко-
жусі тримає перо; за ним розташовані орнаментовані писанки. Своєрідний образ створив 
Є. Щерба у «Віртуальному портреті Т. Шевченка» (1999): з наддніпрянського краєвиду про-
ступає обличчя поета, змодельоване похиленими вітром деревами, українськими білени-
ми хатками та запряженими волами, що тягнуть наповнений віз. Такий сюрреалістичний 
підхід надає портрету Т. Шевченка суто українського колориту, в якому візуалізовано кра-
су Дніпра та прибережних краєвидів цієї ріки. Під час створення цього образу митець звер-
тався до фотографії М. Досса та картини І. Рєпіна. 

Якщо у портретах художники прагнули зосередитися на виразі обличчя, то у тематичних 
композиціях вони намагалися показати Т. Шевченка у різних життєвих ситуаціях. У своїх ро-
ботах митці використовували усталений тип зображення поета: або прижиттєві фото, де його 
зазвичай зафіксовано в молодому віці, або його автопортрет 1840-го року. Ремінісценції цьо-
го автопортрету спостерігаються у картинах Ф. Коновалюка — «В науці у дяка» (1978); М. Ма-
линки — «Тарас Шевченко читає поему «Тризна» (1978); Є. Ланька — «Тарас Шевченко пише 
портрет Ганни Закревської» (1982); В. Клименка — «Шевченко в майстерні Брюллова» (1997). 
Образ поета у зрілому віці малювали С. Фоменко, — «Шевченко серед кріпаків» (1983); О. Ар-
тамонов — «Велика дружба» (1989); В. Сингаївський — «На Батьківщину. Воля» (1989); В. Пол-
тавець «Реве та стогне Дніпр широкий…» (1999). Серед них дещо відособлено виглядає ро-
бота В. Петрова «Поет і муза» (1986), в якій автор, ґрунтуючись на усталеному типі зобра-
ження митця, а саме на тому його варіанті, що походить від світлини поета в білому костюмі 
(1860), змалював Шевченкове обличчя дещо узагальнено. Поряд з ним зображена жінка з не-
мовлям, що уособлює узагальнений образ України, героїні його творів чи простої української 
жінки-матері. Відповідно до концепції твору, Петербург в якості тла для головних героїв сце-
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ни постає одним із своєрідних кадрів зі спогадів Т. Шевченка про пережите. Чергуванням 
світлих, майже білих, та синіх (різних відтінків) кольорових площин В. Петров моделює спо-
руду Біржі та Ростральну колону — як частину краєвиду, вихоплену зі стихій неба та води, як 
закарбоване у Шевченковому життєписі незвичайне, химерне місто [1, с. 59].

За мотивами однойменної комедії Т. Шевченка Ю. Баликов написав картину «Сон» 
(1989). Якщо сам Шевченко для втілення задуму обирає форму сну, то художник Ю. Баликов 
для найбільш виразної передачі змісту, суті, образної системи Шевченкового твору на по-
лотні вдався до стилістики сюрреалізму: поет (разом із совою) ширяє в небі на тлі полум’я-
ного сходу сонця; нижче зображена своєрідна модель Петербурга у зменшеному ракурсі: 
Петропавловська фортеця, Мідний вершник, цар із царицею. Праворуч невольники-ареш-
танти, далі — обшири України з розсипаними в зелені хатинками. Тривожний сірий Пе-
тербург контрастує з приглушеним колоритом спокійного українського краєвиду [1, с. 60]. 

В. Забашта створив портрет поета «Борітеся — поборете…» (1996) та сюжетно-тематичну 
композицію «Прометей духу» (1980-ті — 2008). У першому творі Т. Шевченко зображений у різ-
кому повороті, по плечі, на яких поет несе хрест. Тут узагальнений образ поета як пророка та 
страдника за народ увиразнено вогненно-червоним кольором. У другому полотні Т. Шевчен-
ко зображений в оточенні однодумців, членів Кирило-Мефодіївського братства, котрих він за-
хопив своїм потужним духом. Над групою — небо з вогненними загравами, на якому зображе-
ні символи: посередині потир, ліворуч спис, праворуч хрест. Постать поета в якості компози-
ційного та смислового центру увиразнено яскравим червоним кольором плаща, накинутого на 
одне плече, поверх білої сорочки, чим посилено трактування ролі митця як месії.

До шевченківської тематики звернувся й В. Цимбал. В авторській манері, де поєднано засо-
би виразності декоративного мистецтва (інтерпретовані орнаменти та візерунки розписів, ви-
шивки та ткацтва) з рисами абстрактного живопису, він пише картину «Пророк» (1999). Компо-
зиційно постать Т. Шевченка є невід’ємною складовою українського космосу — землі і неба, дня 
і ночі, історії й побуту. Тут прослідковується ще одна спроба мистецької канонізації поета-ху-
дожника: в його руках свічка, над головою — німб. У творі наявні ремінісценції з іконописом, 
зокрема з принципами зображення житій святих: у центрі — постать пророка України Т. Шев-
ченка, навколо — сцени з історії та побуту українців, оздоблені інтерпретованими орнаментами 
й візерунками. Умовний поділ на складові частини в межах полотна відбувається за допомогою 
абстрактних смуг-площин, які водночас сприяють мистецькому узагальненню.

Сюжетно-тематичні композиції, написані В. Франчуком, — «Три літа» (1997) та «Спас» 
(2000), і І. Гавришкевичем — «Тарасова молитва» (1993), також репрезентують збірний об-
раз Т. Шевченка, уособленого в якості поета-пророка, митця планетарного масштабу. Пер-
ші спроби такого представлення Т. Шевченка були здійснені невдовзі після його смер-
ті, у портреті роботи І. Єремєєвського «Святий Тарасій» (1898), а згодом в іконі, написаній 
Г. Честахівським «Св. Тарасій та Михаїл Малеїн» (у пам’ять про Т. Шевченка та його дру-
га М. Лазаревського (1867)). У згаданих творах наших сучасників це новий образ, а за спо-
собами творення — ще один виток у спробі мистецької канонізації поета-художника. Так, 
у «Спасі» В. Франчука образ поета монументалізовано на тлі вихорів історії. Загалом тво-
рам В. Франчука на шевченківську тематику в цей період притаманний ефект фрескового 
розпису, досягнутий у станковому живописі, а також ефект монументального мистецтва 
— через масштабність осмислення ролі поета в контексті загальнолюдської історії. Резуль-
татом образно-змістових і формально-пластичних пошуків митця є романтичне піднесен-
ня й філософічна глибина притчевості, притаманні творам на шевченківську тему. В інших 
двох роботах В. Франчука образ поета інтерпретується в якості національного пророка; цю 
тему він продовжив на початку ХХІ ст. Шевченкіана цього художника, створена з початку 
1990-х, увійшла до циклу ілюстрацій «Кобзаря».

Живописна шевченкіана І. Марчука (1983) також створена в якості серії ілюстрацій до 
«Кобзаря» (К., 1994). Серед творів, вміщених у даному виданні, образ поета міститься в різ-
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них сценах, зокрема на обкладинці, та поряд з віршами «Чи не покинуть нам, небого...», 
«Подражаніє 11 псалму», «Три літа», «Марія», «І день іде, і ніч іде...». Весь цикл ілюстрацій 
тяжіє до філософсько-медитативного способу інтерпретації, оскільки І. Марчук вдається до 
роздумів над роллю і долею поета-пророка. Тому Шевченко у різних сценах представлений 
узагальненим образом: в одній він зображений на тлі хрестів, охопивши один з них рука-
ми. В іншій він сидить над книжкою, нахиливши голову, а за ним — світло свічки, що її три-
має Апостол, до якого, як до світоча, в розпачі простягають руки люди. Це реалізація візій 
митця, які кореспондовані ним іще в автопортреті, виконаному олівцем у 1845-у, а в офорті 
в 1860-у, що переадресовує рецепієнта до давнього вислову: «Світячи іншим, згоряєш сам». 
Єдиним твором, де Т. Шевченко зображений гнівним, є ілюстрація до «Подражанія 11 псал-
му»: тут поет, стиснувши кулаки, височіє над сценами людського горя, — як пророк, що 
йому судилося позбавити свій народ страждань.

Над шевченківським циклом протягом 1987–2004 рр. працював М. Стороженко, вико-
навши за цей період 42 твори (картон, левкас, змішана техніка), якими проілюстровано ви-
дання «Мій Кобзар» (К., 2004; К., 2010). Твори М. Стороженка виконані в стилістиці баро-
ко та супроводжені авторськими текстами в форматі mini-ессеїв. У низці багатофігурних 
композицій серії відтворено образ Т. Шевченка: головної особи чи персонажу сцени. Худож-
ник також подає збірний образ національного генія: адже ілюстрації і пов’язані з ними тек-
сти-ессеї М. Стороженка до Шевченкового «Кобзаря» — складна філософська система ба-
рокових, преромантичних композицій, важлива для осмислення не лише з позицій кінця 
ХХ ст. Їх унікальність полягає в тому, що цінність культурного пласта бароко та зв’язок тра-
дицій від протокультури та язичництва до кінця ХХ ст. вперше ґрунтовно відслідковано ху-
дожником і презентовано в якості специфіки етнокультурної міфопоетики, — завдяки ана-
лізу потужного художнього явища загальнолюдського значення, «Кобзаря» Т. Шевченка.

Унікальним явищем української культури є доробок самобутнього митця О. Литвинова 
(Леоніда Литвина), про шевченкіану якого варто говорити як про творення певного підви-
ду синтетичного образу поета-художника. У творі «В казармі» (1984) за Шевченком худож-
ник не просто повторив його офорт у живописі, а своєрідно ввів себе у силове поле укра-
їнського генія, ввійшовши з ним у діалог як з єдино можливим, з точки зору Литвинова, 
митцем-співрозмовником, могутня любов якого спричинила великі страждання. На зворо-
ті твору «Дума про любов» (1983) він написав: «Т. Г. Шевченко і я. Дума про любов». За офор-
том Т. Г. Шевченка й картиною І. І. Соколова «Приятелі». 

Відтворивши Шевченкову композицію, митець замінив його персонажів, вписавши на-
томість портрет Кобзаря (вочевидь, орієнтуючись в процесі інтерпретації на його автопор-
трети 1851-го, 1857-го та 1858-го рр.), та автопортрет, — в якості вияву екзистенції О. Лит-
винова у суголоссі з інвективами поета-художника періоду Трьох літ (1843–1845) та мотива-
ми пізньої лірики Шевченка. Понадчасова розмова-роздум про те, що великий митець у всі 
часи терпить неабиякий біль через велику, з різних причин жертовну, любов.

Вагоме місце у творчості В. Гарбуза належить шевченкіані. Графічні серії, створені цим 
художником впродовж 1980-х, вміщені у виданні «Кобзаря» вже на початку ХХІ ст. Ці се-
рії виконані у різних графічних техніках протягом 1980–2000-х; їх використано в процесі 
оформлення видань «Давидові псалми» Тараса Шевченка» (2000) та «Кобзар» Т. Шевчен-
ка (2004). Художник орієнтується на Шевченкові автопортрети, найчастіше — 1840-го, 1843-
го та 1845-го рр., проте новаторство В. Гарбуза полягає в тому, що він інтерпретує «Кобза-
ря» через призму Біблії, і, накладаючи культурний пласт Святого письма на художній світ 
«Кобзаря», як національної Біблії, залучає до свого арсеналу архетипові прикмети худож-
нього мислення сучасного українця. Так, у офорті з серії «Давидові псалми» Тараса Шев-
ченка» (Псалом 53, який у Шевченка завершується: «Помолюся Господеві // Серцем одино-
ким // І на злих моїх погляну // Незлим моїм оком) художник інтерпретує постать молодого 
поета у формі стилізованого Розп’яття (це — концептуальне композиційне й образне рішен-
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ня всієї серії ілюстрацій). Горизонтальна лінія утворена зображеннями риб в якості давніх 
символів віри. Над головою Т. Г. Шевченка — німб; обабіч центральної постаті — сцени грі-
хопадінь; тло — зоряне небо як уособлення Космосу; нижні заставки — боротьба Білобога 
з Чорнобогом (ліворуч) та військо в наступі — як відсилання до історії ХХ ст. (праворуч). 

Отже, зображення Т. Шевченка, орієнтовані на його автопортрети, що, в свою чергу, та-
кож є концептуальним рішенням, є складовою неповторного Шевченкового міфу, що тво-
риться В. Гарбузом упродовж десятиліть за допомогою особливої художньої мови, в якій 
гармонійно поєднано й органічно сполучено прикмети таких історико-культурних пластів, 
як поганство та християнство.

В. Лопата (Тарас Шевченко. Кобзар. К.,1993) та О. І. Івахненко (Тарас Шевченко. Поезії. К., 
1988) створюють серії власне ілюстрацій до конкретних видань, на фронтисписі яких пор-
трет Т. Шевченка виконаний у загальній стилістиці ілюстрацій. Обидва художники обрали 
традиційний тип зображення поета в молодому віці (В. Лопата — на повен зріст; О. І. Івах-
ненко — в якості погрудного портрета). В. Лопаті вдалося подати таке образне прочитан-
ня «Кобзаря», коли бачення світу показується і в якості реальності, і в якості символу. Цю 
проблему — «проблему показу двопланового світу, коли за глядореальним образом — мета-
фора, алегорія, міф» (за Д. Грабовичем), — В. Лопата вирішує традиційними методами кла-
сичної лінеарної гравюри [2]. У Івахненка яскраво проявлене органічне поєднання набут-
ків народної культури та професійного малярства, засвоєні традиції європейського рене-
сансного монументалізму, продовжено реалізацію творчої програми бойчукістів. Крім того, 
В. Лопата здійснив мистецьке оформлення українських банкнот: портрет Т. Шевченка вмі-
щено на банкноті номіналом у 100 гривень. З цією метою він у 1991 р. виконав близько деся-
ти портретів поета у різному віці, зберігаючи його фізіономічні риси (техніки — туш, перо, 
олівець, ліногравюра). До друку потрапив портрет, де Т. Шевченко змальований у кожусі 
й шапці (фото Г. Деньєра). Над образом поета працював також О. А. Івахненко, — зокрема, 
для серії акварелей «Відродження» (1988–1992). В акварелі «Тарас на засланні» (1988) він 
звернувся до автопортрету періоду заслання (1847), але намалював Т. Шевченка на повен 
зріст. Створюючи портрет поета для суперобкладинки видання «Тарас Шевченко. Балади» 
(К., 1982) художник орієнтувався на Шевченків автопортрет (1849). 

Реалістичне відтворення образу поета притаманне й роботам В. Перевальського. Він 
виконав серію портретів Т. Шевченка в техніці ліногравюри (1985, 1985, 1986), гравюри на 
пластику (1984, 1988) та літографії (1988). Творчі інтенції в шевченкіані втілювали графіки 
старшого покоління: О. Данченко створив образ молодого поета в його ранній петербурзь-
кий період у техніці офорту (Кобзар. К., 1984); В. Куткін виконав низку зображень Т. Шев-
ченка у техніці літографії («Кобзар», К., 1986), орієнтуючись на його автопортрети періоду 
заслання, а також на фото 1859–1860-х. 

Реалістичний тип зображення поета притаманний роботам М. Компанця, який виконав 
літографію «Т. Шевченко в Києві у 1846 р.» (1984). Активно працює в шевченкіані М. Стра-
тілат, який у 1970–1980-х виконав низку портретів поета у гравюрі на пластику, дотримую-
чись реалістичного типу зображення митця. У «Портреті Шевченка під час останнього пе-
ребування у Києві 1859 р.» (1979) постав образ немолодого поета, що сидить перед україн-
ським краєвидом у формі овалу, де внизу — його підпис, обрамований квітковим візерунком. 
За фотографією Т. Шевченка роботи І. Гудовського (1859) художник нарисував «Портрет Та-
раса Шевченка з Дніпром» (1986), де образ увиразнено овальною рамою. Цей стилістичний 
принцип властивий гравюрі «Думи мої, думи…» (1988), де портрет Т. Шевченка є централь-
ною частиною композиції, а обабіч зображено кобзарів України. Аркуш «Апостол правди» 
(1996) належить до тих робіт, де створено узагальнений образ поета. Надихнувшись обра-
зом Т. Шевченка, зафіксований пам’ятником в Римі, де поет вбраний у тогу римського сена-
тора, М. Стратілат трактує його постать в якості Апостола правди на тлі сходу сонця. Знизу 
постать охоплює стилізоване вогнище. 



В останній третині ХХ ст. було розроблено низку плакатів, у яких здебільшого викори-
стано фото поета або ж інтерпретовано автопортрети та відомі портрети, виконані рані-
ше живописцями й графіками (реалістичний тип зображення). В процесі розробки плаката 
(1983) Р. Кириченко спирався на автопортрет Т. Шевченка у світлому костюмі (1860), оздо-
бивши зображення стилізованим квітковим візерунком. За автопортретом поета у шапці та 
кожусі (офорт, 1860) О. Друганов створив свій образ у плакаті (1987), акцентуючи увагу на 
зосередженому і глибокому погляді поета. Цей же Шевченків автопортрет надихнув С. Ряб-
цева, який розробив плакат (1992), де вміщено репродукцію з нього, закомпоновану в овал, 
яку доповнюють слова з балади «Причинна» («Реве та стогне Дніпр широкий…»), ноти та 
краєвид, що передає настрій цих рядків. До світлини поета останніх років життя зверну-
лися А. Гонтар та М. Мотузка, розробляючи власний плакат 1990-о року; в ньому все поле 
навколо зображення поета імітує орнамент вишивки. 

Інтерпретоване кількома поколіннями митців фото Т. Шевченка роботи М. Досса при-
вернуло увагу А. Штанко, яка у 1991 р. закомпонувала зображення поета в овальній компо-
зиції, а обабіч нього намалювала кобзу, свічку, ящичок з фарбами тощо в якості символів ге-
нія Шевченка — поета, художника, національного пророка. Узагальнений образ Т. Шевчен-
ка втілено у творах Г. Шевцова (1988) та В. Шевченка (1989). Перший інтерпретує образ мит-
ця як пророка, — з бородою та пильним поглядом очей, сповнених страждань. Звертаючись 
до фото М. Досса та картини І. Рєпіна, В. Шевченко прагнув показати невмирущий дух мит-
ця, його вічно присутню енергетику; тому він зображає синій силует, розташований ліворуч 
у верхній частині аркуша на тлі умовно трактованого краєвиду — панорами Дніпра під час 
сходу сонця; ліворуч унизу — чітко промальовані зображення книжок.

Отже, із охарактеризованого доробку митців останньої третини ХХ ст. можна зроби-
ти висновок, що, незважаючи та розмаїття технік та художніх прийомів, різноманітно-
стей вжитих стилістик, художніх течій та напрямків, образ Т. Шевченка звичайно інтер-
претується в якості узагальненого, зі збереженням його фізіономічних рис та особливос-
тей характеру. 
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Анотація. Чуйко Тетяна. Інтепретація образу Т. Шевченка у творах українських митців останньої третини ХХ сто-
ліття. У статті розглядається особливості художнього процесу в останній третині ХХ ст. в Україні та його вплив на роз-
виток шевченкіани. Зазначено, що зміни історико-культурної ситуації призвели до пошуків митцями нової образності 
й художньої мови для виразу цієї темі, зокрема й інтерпретації образу Т. Шевченка. 

Аннотация. Чуйко Татьяна. Интерпретация образа Т. Шевченко в произведениях украинских художников последней 
трети ХХ века. В статье рассматривается особенности художественного процесса в последней трети ХХ в. в Украине и его 
влияние на развитие шевченкианы. Указано, что изменения историко-культурной ситуации привели к поискам художниками 
новой образности и художественного языка для выражения этой теме, в том числе и интерпретации. 

Summary. In this article features the artistic process in the last third of the twentieth century. in Ukraine and its impact on 
development Shevchenkiany. Indicated that changes in historical and cultural situation led to the search for new artists and art 
figurative language for the expression of this topic, including the interpretation of the image of Shevchenko.
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Серед мистецтвознавчого загалу України, Європи, світу імена творчого дуету україн-
ців Ади Рибачук та Володимира Мельніченка сприймаються на одному рівні з корифеями 
образотворчого мистецтва планети — Роквеллом Кентом, Олександром Архипенком, Іва-
ном Кавалерідзе, Ренато Гутузо, Анатолієм Петрицьким, Михайлом Бойчуком.

Треба зазначити, що з Роквеллом Кентом, Ренато Гутузо, Іваном Кавалерідзе, академіком 
Польовим, Олегом Швидківским, Володимиром Костіним, Карлом Кантором, Володимиром 
Толстим, Олегом Антоновим, Миколою Амосовим, Анатолієм Петрицьким, Леонідом Пер-
вомайським та іще з десятками найкращих представників нашого часу АР та ВМ були знайо-
мі, товаришували та дружили десятиліттями. Роквелл Кент під час першого візиту до СРСР 
побував у Києві, відвідав КДХІ (супроводив його мистецтвознавець З. Фогель). Повертаючись 
до США, Кент у жовтні 1958 р. написав листа: «Ада Рыбачук Владимир Мельниченко Остров 
Колгуев СССР». Лист знайшов художників на узбережжі Карського моря. Саме Роквелл 
Кент у передмові до російського видання до своєї книги «Саламіна» відповів тим, хто заки-
дав художникам АРВМ, що начебто ті, виїжджаючи на Північ, відволікаються від сучасно-
го життя: «Яке ж несправедливе це звинувачення! Під блискучим покривом сучасного жит-
тя, його культурних манер та шат, дедалі більших вигод перебуває Людина, Людина з її розу-
мом і почуттями. Хіба це не змушує нас прагнути проникнути крізь покриви, аби розпізнати 
людину, її сутність? Хіба мистецтво не має відкрити її нам? Цю сутність відкривають роботи 
двох згаданих молодих художників. Мені ж її відкрило життя в Гренландії. Ми, ті, хто прагне 
створити для людей кращий світ, повинні знати глину, з якої ліпимо людину...».

Зі студентських років одним із найулюбленіших митців, котрий відкрив світ, якому 
вони намагалися усе життя слідувати, був для АРВМ художник Микола Реріх, а ще — 
великі мандрівники сучасності Тур Хеєрдал, Жак-Ів Кусто.

Окремою сторінкою в житті АР та ВМ був Ренато Гутузо. Коли маестро приїздив до 
Києва, Віктор Некрасов привів його до майстерні на Філатова, а молоді художники щой-
но повернулися з Арктики. Митці одразу зрозуміли одне одного і залишалися вірними 
дружбі усе життя.

Імена художників Михайла Бойчука, Івана Падалки, Василя Седляра, Віктора Пальмо-
ва стали відомі АРВМ несподівано. У часи їхнього студентства ці імена були заборонені. 
Згадувати їх було небезпечно. Але доля усе ж звела бунтівників тридцятих із бунтівника-
ми п’ятдесятих. Останніх звинуватили у тому, що вони потрапили під вплив кола Бойчу-
ка. Це була перша небезпека, бо маестро Михайла Бойчука з його оточенням було фізично 
усунено влітку 1937-го, твори митців — примусово знищені. «Потрапити під вплив» кан-
целярською мовою тодішньої партократії означало бути неблагонадійним. Тоді, у роже-
вому запалі студентських років, митці не очікували, що доля страченого українського від-
родження буде йти паралельно з їхнім власним життям.

 Твори АРВМ (цим скороченням Ада Рибачук, Володимир Мельніченко підпису-
ють твори з 1982 року): станкова графіка, кераміка, монументальна пластика. У живопи-
сі, монументальному мистецтві, скульптурі та архітектурі увійшли до класики світового 
сучасного мистецтва. Світової слави свого часу набули дизайн та монументальні декора-
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тивні мозаїки київського автовокзалу (Перша Всесоюзна премія за інтер’єри на конкур-
сі молодих) та Палаці піонерів (на III З’їзді художників СРСР голова Спілки художни-
ків К. Белашова у доповіді відзначила Київський палац піонерів, підкресливши мону-
ментальне оздоблення серед трьох найкращих робіт в СРСР). Концепція, проектування, 
монументальні рельєфи, які виконувалися на меморіально-обрядовому комплексі Парку 
Пам’яті у Києві та десятки чи навіть сотні творів, виконаних у кераміці, шамоті, металі, 
у графічних авторських техніках та живописі, розробки авторських технологій для вико-
нання монументальної скульптури та пластичної архітектури за методом авторського 
моделювання виокремлюють цих художників серед багатьох інших — цікавих і самобут-
ніх творців вітчизняної і світової образотворчості. 

Метою цього дослідження є аналіз перших творчих робіт АРВМ у 1950–1960-ті: від художніх 
творів, що були виконані у художній школі ім. Т. Г. Шевченка (А. Рибачук закінчила її із золотою 
медаллю), до дипломів у КДХІ. Про творчість цих митців написано чимало мистецтвознавчих, 
культурологічних, журналістських матеріалів. Друком вийшли монографічні видання, присвя-
чені їхній творчості, глядачі можуть ознайомитись з кінофільмами за участі АР та ВМ. Архів 
батька Ади Рибачук Федора Рибачука налічує понад 600 публікацій. Водночас досі не існує ґрун-
товного дослідження творчості митців. Ця робота передбачає вивчення творчого процесу, яким 
супроводжувалося усе життя Ади Рибачук та Володимира Мельніченка. 

За роки праці на ниві мистецтва художники зробили напрочуд багато. За часів неза-
лежності з’явилася можливість проаналізувати переважну більшість створеного цим дуе-
том за роки служіння мистецтву.

Наше мистецтвознавче дослідження візьме до уваги політичні, соціальні та інші чин-
ники, які впливали на формування авторського почерку. Мистецтво АР та ВМ досі зали-
шається актуальним. Воно потрапляє під визначення «концептуальне», а в багатьох 
випадках творчість майстрів можна назвати «контемпоральною». Тим важливіше дослі-
дити першоджерела і перші творчі кроки, аби зрозуміти увесь подальший шлях у мисте-
цтві непересічних вітчизняних художників. 

Ада Федорівна Рибачук народилася у 1931 року в Києві. У тому самому пологовому 
будинку навпроти Володимирського собору через півроку народився Володимир Володи-
мирович Мельніченко. Це були страшні і сумні роки Голодомору (пізніше митцям нада-
дуть статус дітей війни — Наталія Басовська). Ада малювала змалечку. Вона була напро-
чуд самостійною, сумлінною і розумною. Чотири класи початкової школи Ада закінчи-
ла у Казахстані, де перебувала в евакуації разом із мамою Галиною та бабусею Варварою 
Афанасієвною. Капітан радянського війська, кадровий офіцер Федір Рибачук зустрівся 
у штиковій ыз ворогом о 6-ій ранку 22 червня 1941 на кордоні (застава Рава-Руська). З ото-
чення вивів 40 солдатів та прапор полку. Воював у Сталінграді, був у Корсунь-Шевчен-
ківському котлі, визволяв Берлін та Прагу 9 травня 1945. Три брати батька Ади загину-
ли 1944-го у боях за Україну. Федір Іванович прослужив у радянському війську до 1951-го 
у Союзницькій Комісії у Відні. Офіцер-фронтовик, він не терпів фальшу. Так була вихова-
на і Ада Рибачук. З любов’ю до Батьківщини, з ненавистю до ворога. 

Володимир Мельніченко разом із мамою Вірою, бабусею Людмилою Тимофіївною, 
вихователькою старшої групи дитячого садка та дідом Данилом Даниловичем опинили-
ся в окупованому Києві. З вулиці Інститутської, де мешкали, бігли через Хрещатик, коли 
запалали будинки на вилиці Карла Маркса (зараз Городецького), до Володимирської гірки, 
там біля пам’ятника Володимиру «сховалися» сотні біженців. Пам’ять хлопчика навіки 
закарбувала Хрещатик у вогні. І ще один страшний спомин: сусіди і діти з двору на Інсти-
тутській, якы за кілька днів колоною йшли до Бабиного яру…

У 1945–1950 рр. Ада і Володимир навчалися в художній школі імені Т. Г. Шевченка 
в Києві. Учителями тоді були Г. Котляр, Л. Рачковська та її чоловік В. Денисов. Про шкіль-
ні та студентські роки АР та ВМ написано вкрай мало.
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На третьому курсі фах вела Т. Н. Яблонська, саме вона, її твори, щирий імпульсивний харак-
тер, любов до студентів, яким вона віддавала дуже багато часу, зблизили педагога з учнями. 
Викладач від Бога, Тетяна Нилівна говорила: «…працювати треба напружено, будь-що — пор-
трет, етюд, начерк — наче це останній ваш час, завтра нема. Ваша робота, моя робота, на стадії 
творення, навіть незакінчена, повинна бути мистецтвом, мати завершену цінність». 

 Із запису розмови Наталі Басовської з Володимиром Мельниченком (травень 2014): 
«1953, тоді з’явилися у продажу в’єтнамські кошики, круглі і різних розмірів. Ада купила 
великий, діаметром з півметра. Був лютий, і ми пішли купили квіти проліски, з розсадни-
ка і всім курсом пішли привітати любимого вчителя. Але всім хотілося покласти свої кві-
ти у той кошик, і так сфотографуватися.

Моя фотографія була остання, коли наш третій курс був разом… Саме в це свято Тетя-
на Нилівна сказала: “От добре було би, аби практика була не в Дніпродзержинську біля 
печей, де всі в окулярах та з великими кочережками. А поїхали, хто куди хоче, та добре 
попрацювали, а потім приїхали, от добра була би виставка”. У той рік всім курсом поїхали 
на практику до Вилково, керівник практики Сергій Грош владнав стосунки з прикордон-
никами. Плідна практика була, а наступного року на переддипломну практику всім доз-
волили поїхати за власним бажанням». 

То була перша подорож АРВМ до північних морів: травень–липень 1954 р. — зимовий 
берег Білого моря, серпень–вересень — острів Колгуєв. Після виставки етюдів із практи-
ки у Вилково Ада Рибачук одержала від видавництва «Молодь» замовлення на ілюстру-
вання книжки Маміна-Сибіряка «Оленчині казки» (1953 р.). Це була перша самостійна 
робота. Перша, але напрочуд легка, навіть віртуозна вийшла книжка. 

П’ятий курс А. Рибачук — у «майстерні портретній» проф. О. Шовкуненка (асистенти — 
І. Резник, В. Пузирьков). В. Мельниченко — у «майстерні батальній» професора К. Д. Тро-
хименка (асистенти В. Черников, О. Будников, Чичкан). Після п’ятого курсу студенти зда-
ли дипломі екзамени із загальноосвітніх дисциплін; А. Рибачук — всі на відмінно. На п’я-
тому курсі затвердили теми дипломних картин за матеріалами успішно і плідно проведе-
ної переддипломної практики: «Зимовий берег Білого моря, острів Колгуєв». Затвердили 
ескізи до дипломів. Залишився шостий курс — дипломні картини.

Настав час першого випробування, першого прийняття самостійного, надзвичайно 
відповідального рішення, від якого залежить подальше творче життя. 

ВМ: «Все зважили, відчували, були впевнені: наші професори дали нам добрий фах, 
проте і розуміли: якщо виконувати дипломи у Києві, треба міняти затверджені теми. 
З київськими натурниками “провалимо” дипломи. А це — зрадити перш за все себе і дові-
ру людей Острова, людей Півночі. Чому?»

Згодом Ада напише: «…И — вдруг внезапно — обрушивается световой День — солнечный? 
Нет, этот день иного состава — ни ласки, ни неги, ни отдыха — светопад, ветер — так он свиреп, 
— сотрясает остров. Вой, хлопанье, хлюпанье, удары — ярость: колотится в сопки, скругляет 
формы, вжимает, втискивает растения в почву, в камни — не подымай головы, не расти! — при-
давая им вид экспонатов гербария, — разбивается о поверхность воды — никогда не гладь, — 
трамбует поверхность снега — никогда не плоскость, свирепеет от любого столкновения, ста-
раясь всё свалить, сорвать, снести, катить и швырять всё, что только может — стремится под-
няться — возвысить — возвысится над поверхностью острова, обращая его, как если бы был 
сплошным камнем — в остров-голыш, сами лица людей островных время лепило, высекало, 
формировало, — ветром и светом, морем и небом шлифовало, окатывало, — красило. Не только 
лица людей — все движения человека на этой земле окрашены морем и небом, — все движения 
превращаются в жест, преображаются в знак, возвышаются до символа». 

АР: «В урочище Гончары и Кожемяки, что у подножия Художественной Академии 
в Киеве, ночной апрельский дождь посбивал все цветы с абрикосовых деревьев. Этой же 
ночью под дождём зацвела вишня».
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ВМ: «Ректор КГХІ Сергій Олексійович Григор’єв, професор “жанрової майстерні”, в якій 
були наші друзі Микола Стороженко і Олекса Захарчук, завжди вчив, наставляв студентів 
в майстерні під час творчих бесід і з трибуни загальних зборів про те, що “…треба більше 
працювати з натурою, нічого не вигадувати, треба більше бути зы своїми героями, ближче 
бути до народу!..” Важко було прийняти рішення».

Проте Рибачук і Мельниченко ретельно готувалися до півторарічної подорожі на 
Острів із зимівлею. Готувались до важких випробувань. 

Бюджет наступної подорожі — гонорари за оформлення книжок С. Маршака «Вусатий сму-
гастий» (1954), Віталія Біанки «Майстри без Сокири» (1954), Наталії Забіли «Ясоччина книж-
ка» (1955). АРВМ їздили до заплави річки Ірпінь — ходили, шукали, малювали гнізда пташок. 

ВМ: «Закуповували матеріали до роботи: полотна для живопису (завширшки 2,5–15 
метрів, білила цинкові — 300 тубів.

– Володя, не жалкуй грошей, чим замінимо?
– …крейду зваримо з рогами оленя!
– Кобальту! Кобальту! 
– Володя, не жалкуй грошей, чим замінимо кобальт бірюзовий? (Ада).
Інструмент: пили, долота різні, рубанки, гвіздки — 100–150 мм і 20 мм; все дуже еко-

номно, ніяких харчів, жодної банки консервів, ніякої європейської одежі, взуття. Тільки 
добрі светри, панчохи з карпатської вовни. Навіть замовили невеличкий друкарський ста-
нок за власним проектом (розміром А3), сталеві плити замінили на текстоліт. Вперше на 
персональній виставці М. Г. Дерегуса побачили монотипію “Катерина”, дуже файна робо-
та, дуже захотіли опанувати друк монотипій. Все ж таки Ада поклала з інструментами 
кілька білих “арлекінів” з великими мережковими комірами та білі штани на Новий рік.

Коли зважили експедиційні ящики, всередині цератові, зовні бірюзові, трафаретом 
чорним адреса: “ст. отправления Киев — ст. прибытия остров Колгуев” — терези показа-
ли вагу 1,5 тонни.

Матері наші сумно, мовчазливо не суперечили нашим приготуванням. Порадилися 
з батьком Ади. Не підтримав, заперечив, навіть виїхав з Києва на час нашого від’їзду до 
Мінська, справу знайшов собі, аби не бачити “таке зле”».

З Колгуєва «мамі-Галці» і «батьку-Феді» Ада писала листи майже щовечора, а літак із 
посадкою був один раз на три місяці, пошта «на сброс в мешках» частіше. Посилали раді-
ограми, щоб заспокоїти. На Новий рік радіограма: «Поздравляю Новым Годом Желаю здо-
ровья скоро вам пришлют стипендию О Шовкуненко».

ВМ: «Ми були безмежно щасливі. Ада одягла мережкові шати, під малицю, я маску Діда 
Мороза і пішли гостювати до Нід Не (Красива Жінка), наших друзів, та налякали своєю 
маскою Діда Мороза маленьку дівчинку Інфанту».

Коли повернулися до Києва, Федір Рибачук дістав зі свого архіву «документ» про від-
рахування АРВМ з лав студентів, але «порушників» не сповістили, вирішили дочекатися 
їхнього повернення до Києва з дипломами... Чи без дипломів.

Зацікавленість журналістського та мистецтвознавчого цеху творчістю молодих митців 
починається після їхньої поїздки на Північ на острів Колгуєв. Перші публікації про твор-
чість тандему з’являються в місцевій республіканській та всесоюзній пресі. Слід згадати 
статті «Випробування» М. Канюка у «Комсомольській Правді» від 27 лютого 1957 року, 
«Північ любить сильних» І. Андрійченка: «І що це ви вигадали? Ви ж навіть не уявляєте, 
які там морози, хуртовини, сніги. Білі ведмеді нападають на житла. Люди їдять сире м’я-
со. Страхіття». «Тверезі» голоси доброзичливців лунали зусебіч… 

Ось лише деякі з публікацій про АРВМ: «Картини до фестивалю» Л. Латишева «Вечір-
ній Київ», 14 березня 1957 року; «Перша молодіжна» М. Лисенко, А. Німенко «Вечірній 
Київ», 10 квітня 1957 року; «Початок шляху» В. Цельтнер, «Вечірній Київ», 16 травня 1957 
року; «Молодь України», 27 травня 1957 року; «Виставка етюдів дипломантів», «Радян-
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ська культура», 10 березня 1957 року; «Молодість, талант, труд» Л. Попова, «Літературна 
газета». 12 березня 1957 року; «І все ж вони їдуть!» В. Бродский, М. Канюка «Комсомоль-
ська правда» від 14 грудня 1957 року; «За яскраві життєві образи» Т. Яблонська, «Радян-
ська культура», 2 червня 1957 року.

«Полотна Рибачук і Мельніченка — оригінальні, самостійні твори, написані в своє-
рідній живописній манері. Північ, її героїчні люди, які живуть у суворих природних умо-
вах, хвилювали Аду Рибачук ще з шкільної лави. Хвилювали і в інститутські роки. Кожен 
етюд А. Рибачук — це епізод, це — характер, тип. Етюди В. Мельніченка виконані в іншому 
плані, характеризуються серйозним ставленням до теми. Виставка не залишає байдужим 
жодного відвідувача. І це не випадково. Мистецтво талановитих художників радує своєю 
яскравістю, самобутністю». 

С. Музиченко «Київський Комсомолець», 25 вересня 1959 року: «Ось полотно Ади 
Рибачук “Кінець безмовності”. Простяглися вдалечінь дроти високовольтних ліній. По 
них струмує в полярну ніч світло, тепло. Це не просто кінець безмовності, кінець віковіч-
ної полярної ночі. Картина Володимира Мельниченка “Свято” сприймається як гімн весні 
і сонцю. А скільки створили молоді митці чудових портретів ненців-мисливців, оленярів! 
На фоні чудової природи В. Мельніченко і А. Рибачук показують працю людини, що долає 
стихію. В серіях гравюр “Запахи землі”, “Пароплави прийшли” та “Сонячні ночі” А. Риба-
чук на першому плані — людина, приборкувач диких сил природи».

Ґрунтовна розвідка (нарис) про творчість АР та ВМ з’являється 1957 року в газеті 
«Молодь України». В. Цельтнер у «підвальному» матеріалі «Дорожна пісня» розповідає 
про поїздку київських студентів художнього інституту на Крайню Північ. «У 1954 році, 
виклопотавши в інституті дозвіл провести літню практику за полярним колом, Рибачук та 
Мельніченко вирушили у свою першу подорож». Далі мистецтвознавець детально пояс-
нює про унікальність ситуації: здолали сотні кілометрів пішки, на оленях, на моторних 
човнах, аби досягти поставленої мети — дістатися острова Колгуєва.

Сьогодні, шістдесят років потому, коли технології досягли небачених висот, а потужні 
снігоходи, гелікоптери, всюдиходи можуть закинути вас за бажанням і за гроші будь-ку-
ди, зрозуміти сміливість учинку двадцятирічних киян стає важче, ніж читачам молодіж-
ної газети другої половини п’ятдесятих. Насправді це і тоді, і сьогодні було і залишається 
подвигом. Але художники так не вважали: «Звичайне випробування перших самостійних 
творчих кроків» (АР). Про статті дізналися після смерті батька Ади (1976 р.) з його архіву, 
бо загалом 7 років були у подорожах в Арктиці (1954–1969 рр.), а статті виходили в Киє-
ві та Москві. 

Що ж змусило двох однокурсників-живописців поїхати не на Чорне море, а до Біло-
го, Баренцевого та Карського? Читаючи листи художників, вивчаючи документи, начер-
ки, роздивляючись фотографії, тексти, малюнки, ужиткові речі, зроблені ними влас-
норуч (дивовижні чаші, тарелі, стіл для пригощання гостей, друзів), доходимо вис-
новку, що це були пошуки ще не знаного життя на самому кінці світу. Так об’єднують-
ся долі, люди, народи. «Мистецтво не може мати благороднішої мети, ніж допомагати 
нам більше любити і краще розуміти життя і людину», — писав Роквелл Кент і закін-
чував кожного листа до Ади і Володимира: «…Я заздрю вашому життю в Арктиці... Від-
даний вам, Роквеллл Кент (1 жовтня 1958)». «З почуттям поваги... і правдивою поша-
ною, ваш Роквелл Кент (10.01.1958)»… «Я сподіваюсь, що вам добре ведеться у робо-
ті та житті, що ви набуваєте дедалі більшої пошани вашого народу. З любов’ю, Роквелл 
Кент (04.01.1961)». «…здоров’я, щастя та дедалі більших успіхів у вашій роботі. З щирою 
любов’ю, Роквелл Кент (01.04.1962)».

 «Нехай ваше перебування в Арктиці буде щасливим в усіх смислах. Сподіваюся, що 
там ви остаточно завоюєте захоплене визнання вашого народу, якого ви варті. З глибокою 
пошаною, щиро відданий вам, ваш друг Роквелл Кент (01.05.1963)»
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Згодом Ада в епіграфі до щоденника, який написала в літаку, коли летіла з експедиці-
єю на Камчатку до вулкану Авача для випробування місячого апарату: «…Я хочу настоя-
щей жизни, а в городе люди о ней забыли… Сент Экзюпери… “Земля Людей” (стр. 103)», — 
розповість мету подорожей…

Через 40 років Володимир Мельніченко підготував щоденник до друку…
Їм треба було зрозуміти Північ, а для цього тижня чи навіть місяця було замало. Аби 

зрозуміти філософію острівного корінного народу, треба було пожити разом із тими людь-
ми. Прожити, відчути радість збереженого стада, «почути» космічні простори тундри, 
«спів» моря, зрозуміти традиції, звичаї та закони людей, які залишилися майже такими, 
якими їх задумав Творець.

Те життя відрізняється від життя родичів, однокурсників, односельців чи сусідів із 
під’їзду будинку в Києві на вулиці Лисенка, у самісінькому центрі столиці, поруч з Опер-
ним театром. Після першої нетривалої подорожі 1954-го, АР та ВМ повертаються наступ-
ного року до вже рідного острова. Митці прожили на острові півтора року із зимівлею. 
І пробули би там довше, якби не сувора радіограма від нового ректора КДХІ О. Пащенка: 
«Терміново прибути до 20 червня 1956 на захист дипломів». Попередній ректор С. Гри-
гор’єв — романтик і пошановувач творчості своїх студентів, розуміючи непереборне 
бажання митців працювати «в темі» безпосередньо серед своїх персонажів, не «дозво-
лив», а радше повірив, пішов на ризик експерименту, бо теж знав, що «фах київської шко-
ли високий», і не відіслав наказ на відрахування АР та ВМ на острів, вирішив дочека-
тись повернення студентів із дипломами… Це було подвійне випробування, подвійний 
експеримент. 

Усе обійшлося — вперше і востаннє. Господь допомагав незвичайним студентам. Сту-
денти були відповідальні за свої вчинки: останнім рейсом пароплава надіслали ректору 
С. О. Григор’єву листа з повинною, де йшлося, що готові до відрахування, але зроблять 
все, аби не підвести. «Ну, а якщо поразка?» — «Ні! Поразки не буде!». (В архіві АРВМ збе-
рігається копія цього листа 1955 року до ректора С. О. Григор’єва).

Травень на Півночі — важкий місяць. У тих краях «закипають» річки, озера, потічки. 
Місцевий люд не кочує в такий час. Баренцеве море стоїть у кризі і в обидва боки — до 
Двини на захід і на схід до островів Нової Землі і далі до Камчатки — усе завмирає. Доро-
га в таку негоду — випробування. Може розійтися торос, може виникнути тріщина, може, 
може, може… Це розуміють на Колгуєві.

Старий Ве Лі, головний пастух, говорить до Рисуй Нго Да (Той, що малює): «Если ехать 
на диплом надо?! Будем смелиться!..». Запитання! Запитання — іспит, якою буде відпо-
відь? Художники знають, що виїхати з острова можна тільки першим рейсом «Юшара» 
наприкінці липня! Ада і Володимир хором відповідають: «Будем смелиться!..». Старий Ве 
Лі посилає провідником-каюром з Рисуй Нго Да свого молодшого сина, Хурка-молодшо-
го, якому було 14 років. Сину теж навчання та іспит. Знову випробування. Десять діб на 
п’яти санях по п’ять оленів у кожних. Ризик — випробування. Проте сам Старий Ве Лі на 
відстані (такій, щоб ніхто — ані Володимир (а аргіші був останнім, першим Хурк, за ним 
Ада), ані Хурк, ані навіть Ада — не здогадалися, що він сам залишив стадо оленів — 3000 
голів на Таулі і Санко) контролював цю небезпечну подорож. Де провалювалися у річ-
ки, де розпрягали та кормили, давали відпочинок оленям, де на багатті сушили малиці, 
де вийшли в море на 4 кілометри — скоротити шлях і зберегти оленів, які на весну були 
вкрай виснажені, втомлені. Коли нарешті сліди всіх п’яти саней (трьох «легкових», двох 
«вантажних» і 25 оленів) спрямувалися до селища Бугріно, — Ве Лі повернув до чумів, 
які стояли на річці Мязь бує Яха (Річка, на якій вітер зносить чуми). Тільки в наступний 
приїзд художників до острова 1963 року Старий Ве Лі розповів їм та синові Хурку все про 
подорож того травня 1956 року.

На захист спізнилися на 6 місяців…
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Півтора року життя на Півночі мали своє логічне завершення. Студенти-дипломанти 
КДХІ 10 квітня наступного 1957 року проводили публічний захист дипломних робіт. Це 
була перша персональна виставка творів, що проходила в актовому, щойно відремонтовано-
му після війни, залі художнього інституту. Картин, ескізів, начерків, малюнків було стільки, 
що на сцені не змогли розмістити навіть картин. Те, що не вмістилося, виставляли вздовж 
стін коло сцени. Дипломант Ада Федорівна Рибачук представила дві основні живописні 
картини: «Випробування» (180 х 432 см) і «Зупинка на обід» (150 х 300 см). Володимир Воло-
димирович Мельніченко показав живописні твори «Перше вересня» (200 х 350 см) та «Пів-
нічне море» (150 х 250 см). Загалом виставка налічувала 240 творчих робіт, народжених на 
Острові. Виставка була і досі залишається безпрецедентною. Кількість і якість виконаного 
затьмарила усі можливі уявлення про дипломну роботу. Митці довели, що зі студентів-ди-
пломантів вони перетворилися на дорослих, потужних, сформованих художників. Комісія 
у складі О. Пащенка, М. Дерегуса, В. Касіяна, Т. Яблонської, С. Григор’єва, О. Шовкуненка, 
К. Трохименка присудила найвищу оцінку за обидва дипломи.

Починалося доросле життя. Диплом художнього інституту вирішував багато проблем, 
але не всі. Заробляти гроші треба було самим, а в ті часи усі заробітки були державни-
ми. Художніх салонів та галерей, зрозуміло, не було. Основним заробітком була співпра-
ця з видавництвами. Закупки з художніх виставок траплялися, але переважно закупали 
роботи провідних майстрів.

Навесні 1957 року Ада Рибачук закінчує живописний твір «Юнга». На шостому Всес-
вітньому фестивалі молоді та студентства в Москві твір української художниці було удо-
стоєно срібної медалі. Це була дуже вагома перемога, адже у конкурсі брали участь усі 
союзні республіки, і творів на виставці було дуже багато. Серед кількох сотень творів 
молодих митців Ада завоювала друге місце. У наступні три роки твір експонувався прак-
тично в усіх столицях європейських країн. Старт був дуже вдалим. Країна відбудовува-
лася після Другої світової війни і здавалося, що молодим митцям, які тяжіли до мону-
ментального мистецтва, роботи і замовлень буде вдосталь. Напевне, умовно розділяючи 
творчий шлях зіркової пари, межу шістдесятих можна вважати першим періодом творчо-
го життя митців. 

Їхні долі напрочуд споріднені від народження, а мистецькі уподобання, поступ вияви-
лися спорідненими, чого практично не відбувається серед потужних творчих особисто-
стей. Від першого спільного відрядження до Далекої Півночі і до останнього часу митці 
працювали разом, доповнюючи мистецькі здобутки одне одного. Творчий почерк кожного 
залишився індивідуальним. Перший період творчості майстрів був надзвичайно важли-
вим, оскільки сформував безпрецедентний творчий тандем, який виявив спільне бажан-
ня до невпинної мистецької роботи.
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Анотація. Пропоноване дослідження відродило для вітчизняного мистецтвознавства та культурології події 60-річ-
ної давнини, що стосувалися творчості провідних українських художників Ади Рибачук та Володимира Мельніченка. 
У матеріалі вперше оприлюднюються газетні публікації того періоду, що описують творчість АР та ВМ і пояснюють 
плин наступних подій в їхньому творчому житті. Часові межі дослідження охоплюють шкільні роки митців і захисту ди-
плому у 1957 році (КДХІ).

Ключові слова: Ада Рибачук, Володимир Мельніченко, КДХІ, Північ, острів Колгуєв. 

Аннотация. Это исследование возродило для отечественного искусствоведения и культурологии события 
60-летней давности, которые относятся к творчеству известных украинских художников Ады Рыбачук и Владимира 
Мельниченко. В материале впервые опубликованы некоторые газетные и журнальные публикации того периода. Ма-
териал, изложенный в настоящем исследовании, описывает творчество АР и ВМ и объясняет ход последующих со-
бытий в их творческой жизни. Временные границы исследования ограничены школьными годами АР и ВМ і защитой 
дипломов в 1957 году (КГХИ).

Ключевые слова: Ада Рыбачук, Владимир Мельниченко, КГХИ, Север, остров Колгуев.

Summary. This research aims to revive for the Ukrainian art and cultural studies the events that took place 60 years ago: 
the creative work of the well-known Ukrainian artists Ada Rybatchouk and Vladimir Melnichenko. Some of newspaper and 
magazine materials of the period are published for the first time. The research desribes the creative work of AR and VM and 
serves as an explanation for the following periods of their creative life. The research covers the period of artists’ school years till 
their graduation from Kiev State Institute of Arts.

Keywords: Ada Rybachiuk, Volodymyr Melnichenko, Kiev State Institute of Arts, North, Kolguev island.
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На тлі просторових експериментів 1920-х «стара» живописна система декорацій відсту-
пає на другий план, переживаючи процес власного переформатування. У 1930-х театраль-
ний живопис повернеться на численні сцени країни тісно пов’язаним із вмонтованими вер-
статами і об’ємами. Відновлення процесів розвитку нової-старої об’ємно живописної сис-
теми декорування буде пов’язано із входженням нового мистецького покоління, молодість 
котрого була позначена яскравим бунтарством 1920-х, а зрілість зіткнеться із сувори-
ми вимогами компромісів в реаліях нещадної регламентації форми і змісту, з необхідні-
стю пошуків адекватної професійної діяльності у жорстких реаліях ідеологічного контро-
лю. Насильницьке ствердження державою методу соціалістичного реалізму перетвориться 
для багатьох митців на невиправні втрати у пошуково-творчому плані, а деякі з них взагалі 
будуть викреслені з реалій вітчизняного мистецтва.

Оцінюючи основні процеси розвитку театру і театральної декорації 1940–50-х, періо-
ду, коли майбутні шістдесятники увійшли у художній процес, дослідникові слід уникати 
прямолінійних суджень. При вивченні основних шляхів розвитку цього виду мистецтва 
не завжди спрацьовує загальноприйнята однозначність критеріїв, вироблених для аналі-
зу мистецтва періоду соціалістичного реалізму у станковому живописі чи монументальній 
скульптурі. Слід враховувати чинник тотального ідеологічного тиску та контролю. Немож-
ливо не зважати на факт присутності на сцені значної кількості вірнопідданих постановок 
із властивою їм потворністю, рутинністю та заштампованістю рішень, як і наявності у дея-
ких художників активного бажання вписатись в ідеологічні нормативи, поєднані з творчою 
неспроможністю. Та все ж за радянських часів саме театральна декорація і книжкова графі-
ка були тими видами образотворчого мистецтва, котрі не зазнали нищівного удару з пози-
цій обмеження індивідуальних пошуків та уніфікації художньої мови.

Театральний простір і художня література залишалися тими осередками, де художники 
високого мистецького рівня могли «сховатися» від пресу ідеологічного контролю, не всту-
паючи у суперечку із власною мораллю та професійним досвідом. Занурюючись у глибини 
безсмертних творів В. Шекспіра, А. Чехова, у нотні партитури М. Мусоргського, Дж. Верді 
або С. Прокоф’єва, митці сміливо спиралися на художню і театральну класику, захоплюва-
лися грою у вічні цінності, виявляли глибини власного бачення драматургічного або музич-
ного матеріалу, прагнули до створення на сценічному майданчику не пасивної ілюстрації, 
але живої, дієвої атмосфери, котра унаочнювала б дух доби, була образною квінтесенцією 
сюжету, створювала середовище, в якому актори могли б органічно існувати в межах певно-
го драматургічного чи музичного матеріалу. Використовуючи простір, живопис, конструкції 
та інші можливості сценічних майданчиків, художники шукали міру театральної умовності, 
досягали узагальненої сценічності декорацій, характерної виразності художньої мови.

У цей складний період високу професійну планку тримали Володимир Дмитрієв, Федір 
Федоровський, Петро Вільямс, Ісаак Рабінович, Олександр Тишлер, Вадим Риндін, Мико-
ла Акимов, Анатолій Петрицький та ін. Наприкінці 1920-х у театр прийшли художники, 
які доти працювали в суміжних галузях: Кукринікси (М. Купріянов, П. Крилов, М. Соколов), 
Юрій Пименов.

Олена КОВАЛЬЧУК
кандидат мистецтвознавства, доцент

ТВОРЧІ ЗМАГАННЯ НА ТЛІ ІДЕОЛОГІЧНОЇ ПРОГРАМИ
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Перехід від «атракціонів» конструктивізму до живописної драматургії не зажди був при-
мусовим. На початку 1930-х декого з майстрів сцени вже не задовольняли голі станки і від-
криті простори. «У конструктивістському театрі мене як художника обтяжувала неможли-
вість здійснити свої живописні плани і, незважаючи на свою глибоку повагу до Мейєрхоль-
да, котрого я вважав величезним талантом, я вирішив перейти до МХАТу», — зазначить 
один із провідних майстрів свого покоління В. Дмитрієв [15, с. 13].

У цей період на драматичних і музичних сценах країни працювали художники різних 
авторських манер та уподобань. Традиції реалістичного напряму декораційної школи роз-
вивали майстри старшого покоління. Яскраві фарби та характерність образів демонстрував 
Олександр Головін у «Шаленому дні або Весіллі Фігаро» В.-А. Моцарта (МХАТ, 1927), викри-
вальні образи старого світу гостро і характерно розкривав у «Гарячому серці» М. Остров-
ського Микола Кримов (МХАТ, 1926), приваблювали жанрово розповідні декорації Дми-
тра Кардовського до «Ревізора» за М. Гоголем (Державний академічний Малий театр, 
1922, поновлено 1949 р.) і чудові сатиричні лубки Бориса Кустодієва до «Блохи» Є. Замяті-
на (МХАТ 2-ий, 1925; Ленінградський великий драматичний театр, 1926). Реалістичні тра-
диції МХАТу продовжував Віктор Симов у декораціях до «Мертвих душ» М. Гоголя (1932), 
в яких за допомогою насичених драматургічними образними ремінісценціями деталей від-
творювалась неповторно глибинна типовість доби. Пізніше цю традицію яскраво продов-
жить Володимир Дмитрієв, котрий у своїх декораційних проектах спиратиметься на голов-
ну настанову В. Немировича-Данченка: «Режисер повинен бути непомітним. Отже, і худож-
ник має бути непомітним; оформлення повинно настільки переконливо і органічно злити-
ся із дією вистави, щоб глядач про нього і не думав. Якщо це досягнуто, то немає прийомів 
— найсміливіших, найпарадоксальніших, які б заборонялися» [6, с. 118]. Широку ампліту-
ду нюансування реалістичної декорації в усій глибині її поетичності В. Дмитрієв виявив 
у створенні соціально гострих, психологічно глибоких сценічних образів до вистав «Анна 
Кареніна» Л. Толстого (МХАТ, 1937 р.), «Гамлет» В. Шекспіра (Ленінградський державний 
театр, 1938), «Пікова дама» П. Чайковського (ДАВТ СРСР, 1931) та ін.

У музичному театрі ще тривалий час пануватиме епічна потужність декорацій Федо-
ра Федоровського — учня Михайла Врубеля та Костянтина Коровіна, художника, котрий 
починав з оформлення вистав дягілевських антреприз у Парижі та Лондоні. У 1930-х він 
уже знаний майстер, і його декорацій у виставах не можна не помітити, тому що живописні, 
епічно могутні, монументальні образи художника «виростали» із сутнісних глибин музич-
них пластів. Вони огортали сценічні майданчики величезними архітектурно-кольоровими 
масами, нерідко головували і були вагомим живописним еквівалентом до музики «Бори-
са Годунова» М. Мусоргського (ДАВТ СРСР, 1927, 1948), «Князя Ігоря» О. Бородіна (ДАВТ 
СРСР, 1934) або «Садко» М. Римського-Корсакова (ДАВТ СРСР, 1949).

Згадуючи 1930–50-ті, не можна обійти увагою блискучого декоратора Петра Вільямса. 
Його стиль — стримано-лаконічний, не позбавлений гострої парадоксальності — завжди 
можна було впізнати. Художник-станковіст, він до безкінечності варіює образні можливо-
сті живопису, вводить у дію монументальну динаміку архітектурних форм, відновлює старі 
театральні прийоми. Вільямс відмовляється від трафаретного, притаманного старому теа-
тру способу побудови кулісних планів, замінюючи їх портальним обрамленням, крізь котре 
перед глядачем поставала більш цілісна атмосфера сценічної коробки. Живописні можли-
вості оформлення митець збагачує фрагментами аплікацій та тюлями, попередньо розфар-
бованими у різні кольори. При правильному використанні освітлення фактура тонкої тка-
нини створювала «живу» живописну атмосферу глибинних просторів сцени. Це не було 
пасивною грою сценографа, і, розташовуючи тюль на першому плані, Вільямс любив пока-
зувати актора крізь нього, що збагачувало емоційно-зорове сприйняття вистави [7, с. 101].

П. Вільямс був глибоко переконаний, що на сцені художник повинен давати не геогра-
фічну інтерпретацію місця подій, а в образному плані втілювати в оформленні головну 
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суть драматургічних реалій. Гостро характерні портрети в рамах, розташовані над суддів-
ським амфітеатром у декораціях до «Піквікського клубу» Ч. Діккенса (МХАТ, 1934; МАДТ 
ім. Є. Вахтангова, 1935), або виняткова пишність італійського ренесансу в «Ромео та Джу-
льєтті» С. Прокоф’єва (ЛАТОБ ім. С. Кірова, 1940, 1946) у виконанні цього митця назавжди 
залишилися в анналах театрально-декораційного мистецтва.

У театрі цього часу працює також Микола Акимов, митець іронічного гротеску, філігран-
ної форми, тонкої стилізації та режисерської вигадки. В цей період продовжує театральну 
діяльність автор легендарного у 1920-ті оформлення до «Лісістрати» Аристофана — Ісаак 
Рабінович, котрий розширює діапазон художніх прийомів, звертаючись до принципів пла-
кату, виразності вибудованого кадру та розгорнутих панорам.

У постановках за п’єсами В. Шекспіра неповторно виявлялась поетика Олександра 
Тишлера та Ніссона Шифріна. У відомих постановках англійського класика О. Тишлер 
завжди намагався передати дух доби, наполегливо шукав власну міру театральної умов-
ності і завжди вмів досягти гострої виразності художньої мови. У «Річарді ІІІ» В. Шекспі-
ра (ГОСЕТ, 1935) перед глядачами на сцені поставала вузька середньовічна вулиця, стис-
нена глухими півкруглими стінами середньовічних в’язниць і замків, а в особливому пала-
ці-скрині, що стояв на каріатидах-сходах («Король Лір» В. Шекспіра, ДВДТ ім. М. Горького, 
1935) творчо оновлювались форми народного видовища часів шекспірівського театру.

Н. Шифрін зовсім інакше інтерпретував п’єси відомого автора. В основі його художньо-
го оформлення постановки «Приборкання норовливої» В. Шекспіра (ЦТСА, 1937) розташо-
вувались задники-гобелени, котрі прикрашали місце дії портретними образами доби Від-
родження. Гобелени надавали виставі яскравої театральності, а предмети побуту, підібрані 
сценографом, вносили атмосферу життєвої достовірності й теплоти.

У репертуарах театрів 1930-х значне місце відводилось історико-революційній темі, 
а також темам сучасності. У такому матеріалі В. Симов («Бронепоїзд 14–69» Вс. Івано-
ва, МХАТ, 1927), Н. Шифрін («Загибель ескадри» О. Корнійчука, ЦТСА, 1934) працюва-
ли над загостренням соціальних характеристик, сміливо використовуючи лаконічність 
схематичних конструкцій майданчиків та станків. Про революційну тему розповідали 
по-різному: «То в дусі історичного оповідання, то у формі епопеї. Сувора мужня патети-
ка. Використовували єдину, виправдану змістом та єдністю дії, побудовану декораційну 
установку. В інших випадках у виготовлених жанрових декораціях з живописними пано-
рамами могли використовувати зведені деталі з чорним оксамитом завіс. Жива атмос-
фера подій, створення образів, що хвилювали. Була неприємною дріб’язкова деталізація. 
Вона поступалася місцем суворому добору найхарактернішого — злагодженості компози-
ційних рішень» [15, с. 11].

І хоча в інших виставах політичного спрямування нерідко траплялися будовані побутові 
декорації із використанням живописних панорам, здається, що найприйнятнішу програму 
висловив В. Симов у роботі над «Бронепоїздом 14–69» Вс. Іванова: «Деталі зараз ні до чого. 
Життя тривожне. Відчуття загострені. Нехай все це розгорнеться на переконливо просто-
му тлі» [15, с. 11].

Рівень втілення історико-революційної тематики визначить художнє рішення виста-
ви «Оптимістична трагедія» Вс. Вишневського (Камерний театр, 1933) у виконанні Вадима 
Риндіна. Опрацьовуючи пафос революційної тематики, художник запропонував використа-
ти єдину декораційну установку, ритми котрої домінують у дії, доповнюючи її конструкці-
ями, додатковими ігровими майданчиком і верстатами. Ця декорація надовго залишиться 
зразком концентрованої епічності художнього мислення, лаконізму композиційного рішен-
ня, тяжіння до ритмічності й узагальненості форм.

У цій виставі режисер, художник та актор виступали як єдиний творчий організм. 
О. Таїров шукав свого художника. Не применшуючи власної ролі, він надавав йому право на 
вільний пошук та експеримент.
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Свого часу режисер поставив художнику одну умову — працювати тільки в його теа-
трі. І це не було проявом режисерського свавілля. Для режисера Таїрова художник Риндін 
був невід’ємною частиною цілісного театрального організму, здатною репродукувати єдино 
правильну зорову картину вистави.

Незважаючи на різноманітність переконань майстрів, у мистецтві 1930–50-х рр. жорстко 
домінувала ідейно-естетична система соціалістичного реалізму; найменший відхід від неї 
визначався в якості формалізму та гостро засуджувався. Театр соцреалістичної доби нама-
гався бути схожим на «справжнє життя», і найкраще цю схожість унаочнювала театральна 
декорація. Художники театру залежали від малозмістовного безконфліктного драматургіч-
ного матеріалу та його режисерської інтерпретації. На сценах представляли масштабні сце-
нічні полотна. Декорації були спрямовані на «реальне» відтворення місця дії. Регламентація 
образних рішень значно знижувала загальний рівень культури театрального оформлення.

Нерідко художні завдання вирішували об’ємно-живописними засобами у поєднанні 
з умовними театральними прийомами, які виявлялися у плануванні сценічного простору, 
у формі зв’язку інтер’єру з екстер’єром. З цього приводу І. Вериківська зазначала: «Розмовна 
природа великою мірою обумовлювала характер декораційного оформлення в драматич-
ному театрі й визначала його камерність і природність. Значна перевага інтер’єрних сцен 
у виставах драматичних театрів зумовила створення переважно будованих декорацій та 
виробила цілу систему сценічного павільйону. На довгому шляху його розвитку були і умов-
на деталь-символ, і будований тристінний павільйон зі стелею, вікнами і дверима» [4, с. 49].

Художники драматичного театру залежали від малозмістовного безконфліктного дра-
матургічного матеріалу та його недолугої режисерської інтерпретації. Нерідко траплялись 
вистави, де багатогранна палітра творчих можливостей зводилася до рангу оформлювача 
сцени та необхідності пасивного відтворення ремарок драматурга. Після відкриття завіси 
глядачі бачили «добротні кабінети, обставлені з досвідченістю справжнього господарника, 
який передбачив усі дрібниці й випадковості — чи кімнати зі стільцями, софітами, комода-
ми, сервантами, абажурами, як на виставці музею побуту, хоча всі меблі були бутафорськи-
ми» [4, с. 22–23].

Художник за будь-яку ціну намагався, аби глядач забув, що він прийшов у театр. «Він 
робив балкон і за ним саджав “справжні” дерева. На стінах розміщували справжні штепселі 
й розетки, в які можна було вмикати праску. За вікном йшов “справжній” дощ. Глядач поло-
вину вистави був зайнятий тим, що з’ясовував — невже це й справді вода? <…> Сама кімната 
була настільки педантично нудна і безлика, що вона кидала тінь на героїв, які в ній прожи-
вали, і не вірилося, що в них могли бути якісь сильні переживання. А в житті все було знач-
но цікавіше» [3, с. 22–23].

Ця тенденція, на думку дослідників, була «з одного боку, викликана природним бажан-
ням митців відразу після закінчення війни звернутися до зображення мирного побуту, мир-
ної природи, а з іншого — з’явилася свого роду захисною реакцією їх проти так званої без-
конфліктної, вірніше, псевдоконфліктної драматургії. У кризовій театральній ситуації тих 
років зображення на сцені максимально достовірних картин побуту і природи ставало для 
багатьох сценографів, по суті, єдиною формою естетичного зв’язку із життям, незалежним 
від якостей п’єси, яку оформлювали» [3, с. 22–23].

Цей напрям розвитку театрально-декораційного мистецтва М. Акимов називав стилем 
«сірої, невиразної вистави». Відомий художник заперечував ствердження цього явища як 
єдино можливої форми сценічного реалізму. «Встановлювалася єдина істина — непогріши-
мість фотографії, документа, довідки про ідентичність. І на всіх сценах радянської країни 
почали тоді плодитися найсправжнісінькі павільйони, із натуральними шпінгалетами на 
вікнах і „документальними дверними ручками». Усі вони були однаковими, і авторів їх не 
можна було відрізнити один від одного» [1, с. 121]. Погоджуючись з цією думкою, В. Дмитрі-
єв зазначав: «Гонитва за простотою і скромністю призводить до сірості» [8, с. 130].
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Ця тенденція триватиме ще й у 1960-ті, коли на сценах уже з’являться зразки помітного 
театрального оновлювання. М. Акимов знову критично висловиться: «Що не десять років 
тому, а в цей час, у наші дні, заважає здоровому розвитку мистецтва? Мені здається, що це 
застарілі форми, наполегливий консерватизм, лінощі думки. Ми дивимося виставу, в якій 
її учасники — і режисер, і художник, і актори, — здається, зробили все, що могли: врахува-
ли ремарки автора, розвели акторів і т. ін. Але їм божевільно лінь працювати, думати, вони 
користуються догмами вчителів замість самостійної творчості. Це безпорадне, автоматич-
не застосовування традицій, при якому мистецтво залишається мертвим. Тут ми спостері-
гаємо повну байдужість до того, що ці засоби вже не доносять потрібною мірою зміст. При-
чина цього — принциповий страх пошуків, руху» [2, с. 31–32].

Така ситуація була не тільки у театрі. «Радянське кіно настільки залякало самого себе 
ку-клукс-кланом “формалізму”, що майже ліквідувало саму творчість і творчі пошуки у галу-
зі форми. <…> Варто кому-небудь з кінематографістів задумати попрацювати над пробле-
мою виражальних засобів для втілення ідеї, як на нього одразу падала тінь підозри звину-
вачень у формалізмі», — зазначав Сергій Ейзенштейн [19, с. 43].

Ситуація, в якій існували і розвивалися художники, котрі працювали в театрах Укра-
їни, була складнішою і тернистішою, ніж у Росії, Грузії або Прибалтиці. Тут гостро відчу-
валася відсутність нових театральних ідей. Не було високохудожньої національної драма-
тургії, а оновлення і збагачення сценічного оформлення, як відомо, завжди відзначають-
ся провідними тенденціями у розвитку драматургії. Викладаючи у театральному інституті 
наприкінці 1950-х — на початку 1960-х, навчаючи молоде покоління майбутніх режисерів, 
Мар’ян Крушельницький говорив: «Саме від режисури залежить, відродиться чи не відро-
диться наш театр, фактично розстріляний у кульмінації його відродження. <…> Сьогодні 
ми повинні говорити про кризу української режисури! <…> Якщо в російській радянській 
режисурі маємо Охлопкова й Товстоногова, Плучека й Равенських, Симонових — батька 
й сина, Завадського, то такого списку український театр сьогодні не назве» [12, с. 621].

Лише талант, величезна ерудиція, працездатність і професійний рівень окремих митців 
старшого та середнього мистецьких поколінь забезпечували відповідний рівень існуван-
ня сценографії на українських сценах. А. Петрицький, В. Меллер, Б. Косарєв, О. Хвостен-
ко-Хвостов, Ф. Нірод, М. Уманський, О. Волненко та інші провідні майстри театрально-де-
кораційного мистецтва цього періоду намагалися позбутися штампів і, перебуваючи під 
загрозою можливих переслідувань, творчо існували, створюючи пізнавані зразки власних 
мистецьких програм. В деяких виставах відомих у минулому митців під щільною маскою 
соцреалістичних рішень іноді спалахували несамовиті художні знахідки.

Залишилося багато спогадів про те, як натхненно і захоплено Анатолій Петрицький пра-
цював над кожною новою виставою. Людина, яка була позначена своїм часом, і людина, яка 
формувала свій час. Сценограф, живописець, графік, скульптор, суспільний діяч, викладач. 
Один із найактивніших учасників багатовекторних процесів розвитку вітчизняного мис-
тецтва 1920-х. Підкорюючись обставинам, Петрицький залишиться активно-дієвим грав-
цем соцреалістичного періоду 1930–50-х років. Наприкінці життя, підсумовуючи, він сам 
визначить власну значущість в історії українського мистецтва: «У театрі радянської України 
я не є живописцем деяких чи багатьох декорацій, — писав художник. — Я — творець нового 
радянського театру. я його душа, і був цією душею тридцять років. На мене рівнялись» [17, с. 7].

Петрицький був синтетичним взірцем неймовірної кольорової обдарованості, яку в його 
станковому живописі значно посилював феномен театральності, вміння емоційно-образ-
но включатися у будь-який об’єкт та, усвідомлюючи його сутність, видавати власний екві-
валент образного адеквату. «Він і справді залишався живописцем незалежно від того, над 
чим працював — над станковими полотнами чи ескізами театральних декорацій, костюмів. 
Живопис був його рідною стихією, святом, у якому він мислив глибоко й щиро, повітрям, 
яким дихав вільно» [17, с. 7].
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А. Петрицького запрошували працювати на головні сцени країни, де він програвав чис-
ленні варіації гоголівської або козацької тематики, щоразу захоплюючись матеріалом, нама-
гаючись бути кращим, але і до кінця відвертим. Художник пропонував різні підходи, зміню-
вав композиції, грав на деталях побуту, нескінченно варіював нюанси костюмів, пам’ятаю-
чи проте про унормований підхід до національної теми. Він мусив бути вкрай обережним, 
бо нічого не було забуто, і далеко не рідкісні на той час звинувачення у формалізмі та націо-
налізмі часто потрапляли саме у Петрицького.

Провідні музичні сцени театрів епохи прикрашали його живописні монументальні 
полотна. У декораціях 1950-х існувало багато кліше: на сценах були сусальні красиві пала-
ци, ідилічні романтичні пейзажі, позбавлені глибокої художньої правди. У своїй творчос-
ті Петрицький залишався професіоналом, якого, про що неодноразово зауважували сучас-
ники, «завжди дратувала й вбивала не лише глупота в мистецтві, а й буденність, міщанство, 
обивательщина, несмак і бездуховність» [14, с. 61].

У складні для художника 1950–60-ті триває робота переважно з музичною драматургі-
єю, над виставами, в яких не завжди могли повноцінно розкритись творчі здібності мист-
ця. Під час обробки музичного матеріалу виявлявся повнокровний колоризм, міцний мис-
тецький темперамент «пізнього» А. Петрицького. У постановках «Князя Ігоря» (Київський 
театр опери та балету ім. Т. Шевченка, 1953), «Богдана Хмельницького» (разом з М. Крушель-
ницьким, Київський театр опери та балету ім. Т. Шевченка, 1953), «Тараса Бульби» (Київський 
театр опери та балету імені Т. Шевченка, 1955) та ін. на високому мистецькому рівні поста-
вав його живописний пісенно-ліричний талант, демонструвалося уміння розкривати глиби-
ну та тонкощі історичної архітектури, вкотре унаочнювався рівень його дійсно неосяжних 
знань народного мистецтва, культури та побуту. Драматургія музичного театру виправдову-
вала посилені кольори емоційно напруженого живопису А. Петрицького. Від його декорацій 
віяло мелодійністю козацьких пісень, ритмами героїчних балад, сумом за минулим. Він не 
лише оспівував національну проблематику вистав. а й підіймав її на майже епічний щабель.

Оформлення музичних вистав А. Петрицького було виконано в манері, притаманній 
також його найкращим станковим творам 1950-х. Звичайні речі під пензлем художника 
перетворюються на узагальнені, поетично натхненні образи. «Його живопис, барви, загаль-
ний колорит, узгоджений із головною ідеєю та змістом вистави, далекі від пасторального 
спокою чи солодкуватої замріяності. Вони пройняті настроєм руху, силою протиставлення 
світлових та кольорових контрастів» [5, с. 59]. Його поактні картини-пейзажі не залишають-
ся байдужими до дії, виступаючи резонатором людських переживань у виставі.

Петрицький був глибоко національним художником в усіх своїх творах. Але це була лише 
тінь від колишнього Анатолія Петрицького — художника-авангардиста 1920-х, сценографа, 
завжди відкритого будь-яким експериментам, здатного виявляти яскраву, непередбачува-
ну фантазію. Його національний підхід 1920-х — соковитий, пройнятий гумором і сміли-
вими пластичними знахідками, — суттєво відрізнявся від живописних пошуків 1950–60-х. 
Пройшовши цю творчо активну мистецьку школу, Петрицький, як і всі його сучасники, буде 
поставлений перед фактом жорсткого адміністрування в мистецтві. Він скориться, і щоб 
вижити, врятується театром. І знов кожною своєю виставою відстоюватиме право назива-
тися не просто художником театру, а художником, який створив цілий мистецький напрям. 
«Анатолій Петрицький знову й знову повертався до роботи в театрі, яка висотувала сили 
й нерви. Повертався, хоч повсякчас повторював: «Я живописець, а не театральний худож-
ник», «Я художник театру, а не театральний художник» [16, с. 3].

На початку його творчого зростання молоде революційне покоління чітко усвідомлюва-
ло різницю між поняттями «театральний художник» і «художник театру». Якість першого 
пов’язувалося з пасивним виконанням будь-якого завдання, з тією пасивною природою ілю-
стративності, яку його покоління рішуче відкидало, знищуючи кулісні картинки та відкри-
ваючи цегляні стіни сцени.
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Активний колір, експериментальна сміливість художнього рішення були неможли-
ві в умовах повоєнного часу, тому що неминуче спричиняли обвинувачення у формалізмі. 
Митець приглушував свій живопис, і лише в деяких ескізах і декораціях цих часів просту-
пав його активний мистецький темперамент, зафіксований, зокрема, в ностальгічних пей-
зажних роботах цього періоду.

Роботи А. Петрицького у драматичному театрі цих років були нечисленними. У шедев-
рах соцреалізму — «Макарі Діброві» та «Калиновому гаї» (за п’єсами О. Корнійчука, Київ-
ський театр ім. І. Франка) — він застосовує об’ємні декорації та малює живописні задни-
ки. Оформлення виконано в тій яскравій і темпераментно-живописній манері, яка, можли-
во, була занадто яскравою для драматичної сцени, але притаманна його станковим творам 
1950-х. Із таким же захватом і кольоровим натхненням він малює київські пейзажі, підкрес-
люючи у назвах, що перед глядачем не сад, а лише вулиці Києва. Він не може втриматись 
від фіксації світла, яскравих кольорів, від власного душевного захоплення. Звичайні речі 
під пензлем художника перетворюються на узагальнені, поетично натхненні образи, і перед 
глядачем постає неймовірно прекрасна, квітуча, сповнена світла українська природа. У п’є-
сах О. Корнійчука його поактні картини-пейзажі (іноді «реально достовірні», а іноді — пей-
зажі-утопії, майже мрії) не залишаються байдужими до дії, виступаючи резонаторами люд-
ських переживань у виставі.

Відносини Петриького з театром не були простими: «Щедра природна обдарованість, 
яскравий, неповторний, самобутній талант, досконала майстерність, визнання глядачів, 
критики, гучна слава, а водночас — вічна невдоволеність собою, тим, що здобув у наполег-
ливих пошуках, у виснажливій праці в крайньому, інтелектуальному, емоційному, фізич-
ному напруженні, часом перенапруженні, горінні. Ця постійне невдоволеність собою, зви-
чайно, була наслідком суворої, інколи — надмірної вимогливості до себе та інших. Останнє 
далеко не завжди було до смаку тим, з ким Анатолію Галактіоновичу випадало працювати. 
Дехто вважав це прискіпливістю, примхами художника, проявами його жорсткої, колючої 
вдачі. А звідси — конфлікти з режисерами, нерідко навіть з однодумцями, звідси й гірчин-
ки в радощах після успішної прем’єри. Вітаєш Анатолія Галактіоновича з великим успіхом 
нової вистави, а він каже: “Що ви, тут більше прикростей: і те не так, і се не так <…>”. Бува-
ло й таке: після прем’єри режисери і художник зарікаються будь-коли працювати разом. Та 
минає час, і режисер знову запрошує Петрицького до співпраці, бо знає: кращого художни-
ка для цієї вистави не знайти. І Анатолій Галактіонович, забувши про кривди, береться до 
роботи, бо вірить, це і є саме та вистава, про яку мріє, нарешті, доможеться всього бажано-
го» [16, с. 1–2 ].

Він чітко усвідомлював вади обраного ним виду мистецтва: «Найважче і найменш вдяч-
не з мистецьких “ремесел” — це театральний живопис. Для нього треба особливо багато 
знати, особливо напружено думати, а коли помреш — важко буде як слід відтворити, те, що 
ти зробив. І все ж я його люблю над усе, — говорив Петрицький [18, с. 5].

У 1950–60-х А. Петрицький багато працював: у співробітництві з театрами створював 
театральні декорації; не полишаючи станкового живопису, малював портрети та пейзажі; 
віддавав належне графіці, виготовляючи афіші та плакати; викладав у Київському худож-
ньому інституті, де багато спілкувався з молоддю. Але він мало нагадував себе колишнього, 
яскраво талановитого і завжди відкритого для будь-якого творчого пошуку.

Мистецтвознавець Л. Владич, який знав Петрицького 30 років, визначав, що художнико-
ві була притаманна «доброта, готовність надати допомогу кожному, хто її потребує, а разом 
з тим різкість, яку багато хто сприймав за злість. Прагнення завжди бути серед людей, гур-
туватися з ними, а водночас — нетерпимість до пропозицій чи вимог поступитися ними, 
а разом з тим — крайності, “перехльости” в деяких друкованих та усних виступах. (Саме 
такою крайністю було, скажімо, твердження в статті до 50-річчя МХАТу, ніби художники 
“Мира искусства” тільки прикрашали сцену, хоч Петрицький не міг пройти і не пройшов 
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повз їхнього досвіду та здобутків. Несподіваним і прикрим “перехльостом” була і різка кри-
тика творчості Р. Фалька в одній з промов 1963 р., хоч добре відомо, який відчутний вплив 
на молодого Петрицького в пору його навчання у ВХАТЕМАСі в Москві мали Р. Фальк, 
П. Кончаловський, Н. Удальцова, О. Древін, та інші майстри кола колишніх “бубнововале-
тівців”)» [16, с. 1–2]. Вважаємо, що останнє було не так проявом його ставлення до певно-
го явища в історії театрального оформлення чи образотворчого мистецтва, як проявом тих 
викривлень, які накладала на свідомість своїх справжніх чи удаваних адептів гра за прави-
лами державних ідеологічних настанов.

Поряд із А. Петрицьким у 1950-ті працювали його соратники, представники художнього 
покоління 1920–30-х: Вадим Меллер і Борис Косарєв.

Федір Нірод у своїх спогадах назвав Б. Косарєва людиною-легендою. За його словами. 
«до цього часу мистецтвознавча наука відхрещується двома-трьома фразами про нього, 
тоді як він заслуговує значно більшого. Людина великої культури, інтелігентності, кладезь 
енциклопедичних знань, він був душею будь-якого товариства» [10, с. 64].

Справжньою подією у театральному житті повоєнного Харкова була постановка спекта-
клю «Ярослав Мудрий» І. Кочерги (Театр імені Т. Шевченка, 1946) в оформленні Бориса Коса-
рєва. У виставі яскраво проявився цікавий творчий тандем художника із відомим режисером 
Мар’яном Крушельницьким. Вони обидва були першими постановниками цієї п’єси.

У спогадах режисер неодноразово підкреслював головне творче завдання як вистави, 
так і своє особисте: знайти органічне поєднання вистав філософсько-епічного звучання із 
традицією епічного відтворення народних драм. «Спектаклем “Ярослав Мудрий” наш театр 
прагне продовжити свою основну творчу лінію робіт над монументальними полотнами, які 
відтворюють героїчну боротьбу нашої батьківщини за свою державність та культуру. “Ярос-
лав Мудрий” — не просто історичний, а глибоко філософський твір. Тему мудрості держав-
ного діяча, пошуки правди разом з народом ми прагнемо також відтворити у нашій виставі. 
Щоб показати цю виставу, треба йти новими, непроторенними шляхами», — визначив ідею 
вистави М. Крушельницький [11, с. 161].

Працювати над монументальними полотнами, до яких схиляв його режисер, Косарє-
ву допомагала його практика роботи у 1920-х у художній майстерні ЮгРОСТА, де майбут-
ній сценограф опановував закони монументального мистецтва. Він, поринаючи в історію, 
ретельно вчитувався в матеріали відомих літописів, вивчав теорію мистецтва та архітек-
тури, історію орнаментики та костюмів Київської Русі. Головним зразком для вивчення 
та джерелом натхнення для майстра була архітектура Софії Київської. Саме в її могутніх 
піднесених склепіннях і розкішних фресках, в орнаментальному оформленні цього храму 
митець відчув квінтесенцію майбутнього образного рішення, котре пізніше реалізувало-
ся в численних картинах-епізодах вистави — «Соколи», «Закон і благодать», «В галереї», 
«Каменяр і князь», тощо. В деяких частинах виставу немов супроводжували декілька завіс. 
Перша з них — сіро-блакитна з орнаментами — була в деяких місцях прорізана, що дава-
ло змогу персонажам раптово зникати в її важких складках. Друга — золотава, із зображен-
ням гербів та християнських мотивів — мала зовсім іншу функцію. Вона уособлювала владу 
і державність і з’являлась на сцені тільки під час монологів Ярослава. Своєрідним емоцій-
ним камертоном виступав пейзажний задник. Він залишався незмінним, але завдяки різ-
ним джерелам освітлення набував щоразу нових емоційних відтінків.

Намагаючись вирішити виставу «у плані трагедії, близької до античної», режисер роз-
почав її епічним вступом. Крізь легкі романські арки галереї прозирала далечінь зелених 
лугів, синів Дніпро. Режисурі цієї вистави були властиві складні багатофігурні конфігурації, 
рельєфність малюнку мізансцен. Очам глядачів поставав «давній Київ з його соборами та 
світлими будівлями. <…> Детально були обставлені виходи князя, проводи, весілля молод-
шої доньки Ярослава — Єлизавети, котру видають заміж кудись на північ, прийоми послів 
та інші ритуальні сцени. (Відзначимо, що в поставлених пізніше історичних виставах бага-



57

то хто з українських режисерів запозичували саме з “Ярослава Мудрого” стилістику покло-
нів, привітань, деяких ритуалів; вигадані Крушельницьким, вони були сприйняті як рекон-
струкція справжньої історії» [11, с. 161–162]. Майже ренесансною величчю було сповнене 
все, що глядач бачив на сцені. Образна узагальненість і справжня монументальність, запро-
понована художником, додавала вагомості загальному образу вистави, посилюючи уявлен-
ня про Ярослава Мудрого як про освічену людину, котра створює могутню державу.

У ці ж роки працює й головний художник курбасівського театру — Вадим Меллер. М. Кру-
шельницький розповідав про Меллера своїм студентам, майбутнім режисерам: «Це світово-
го масштабу театральний художник, який закінчив дві академії. Вадим Георгійович закінчив 
Паризьку і Мюнхенську академії, об’їхав на велосипеді всю Швейцарію, виставлявся у бага-
тьох європейських країнах. “Закінчив академію” — не в сучасному значенні, не для одержан-
ня диплома й звання академіка; це означає — пройшов добру школу! Мюнхен був центром 
малярства, а він там провів чотири прекрасні роки, з 1908 по 1912-ий, потім — Париж, до 
самої світової війни — “Вільні майстерні”. Але перед тим він вчився й у Києві, в художньому 
училищі! Це був теж <…> знаменитий осередок, де викладали найкращі майстри. Меллер має 
цікаву біографію — був колись і завзятим, як тоді казали, “войовничим формалістом”, і екс-
пресіоністом, і казна-що. Він мав у Києві власну студію й багато учнів» [13, с. 518].

У 1950-ті В. Меллер намагався жодним чином не згадувати про своє талановите мину-
ле, про власну роботу у курбасівському театрі театральної метафори. Митець працював над 
спектаклем «Вишневий сад» (Театр імені І. Франка), а на сцені Театру імені Лесі Українки 
оформлював «Дядю Ваню» А. Чехова та «Доктора філософії» Б. Нушича (режисером остан-
ньої був Борис Балабан, котрого Меллер знав ще з часів роботи у «Березолі»).

Справжньою класикою українського театрального мистецтва цієї епохи стала виста-
ва «Король Лір» за п’єсою В. Шекспіра (Київський театр ім. І. Франка, 1959) у постановці 
режисера В. Оглобліна (художник по костюмах — Ю. Майєр). У В. Меллера з’явилась чудо-
ва нагода замислитись, спираючись на глибинну шекспірівську драматургію, над питанням 
Людини та Влади — теми, яка на той час більш ніж актуальної. Художник створює на сце-
ні інтер’єри та екстер’єри середньовічного кам’яного замку-фортеці. В його узагальненому 
монументальному задумі простежується головне завдання — відтворити образ непорушної 
та незламної сили.

Цей Шекспір був відверто, визивно український [12, с. 665]. Київ сколихнула його стихій-
на, майже варварська сила, відчайдушність. «Це і в тій левиній лапищі, яка починає виста-
ву, і в дебелості українських парубків — Цимбаліст, Скибенко, Лірові рицарі а-ля дяк Гаври-
ло <…>. Зрадницька, як завжди, старшина, гнані хіттю жінки... Усе повне спраги і браги, світ 
веселий і некерований, неосвіченість епохи. Вистава вибухає слізьми й реготом, враження, 
що ролі не писані на папері й не завчені напам’ять — гарні актори бешкетують, влаштували 
собі акторські вечорниці веселого духу й передсмертного каяття» [12, с. 666].

Постановники створили у виставі особливий світ, стосунки в якому визначаються рад-
ше рухами інстинкту. У декораціях головувала нерухома масивність і незграбність архі-
тектурних форм. Тронний зал вражав суворим аскетизмом. В інтер’єрі панувало варвар-
ство. «Грубо сколочені меблі, тваринні шкури на вологих стінах, сокири, короткі мечі, 
натуральна шкіра. Ніяких королівських мантій, золотих брязкалець, соболиних комірців, 
дорогого посуду. М’ясо їдять напівсирим, б’ються до смерті, проти меча йдуть не тільки 
з мечем, а й з дубиною. На афіші вистави — міцна лев’яча лапа; цей же мотив — головний 
мотив передньої завіси, де відтворено герб Ліра. Світло на сцені — одне з головних вираз-
них засобів художника; з темряви постають уламки житла, камені, людина в сяянні бли-
скавки» [11, с. 188–189].

Аналізуючи свої глядацькі враження, в ті роки ще студент, майбутній режисер Лесь Танюк 
записав: «У табелі про ранги після Крушельницького й Мілютенка я ставлю на Оглобліна 
— Меллера. Це не Меллер доби Курбаса, не конструктивіст і не умовник, але старий шлейф 
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тут відчутний: він ілюструє не географію дії, він живописує грубою театральною фактурою 
(звірячі шкури, величезні предмети, неотесаний камінь, шкіра й метал), що діється, а не де, 
— принцип, якого я хотів би дотримуватися неодмінно. «Яке на сцені століття? Не знаю, але 
доба варварська, коли м’ясо жерли сирим, билися на смерть, проти заліза виходили з була-
вою чи палицею вагою кілька пудів. Тут нема ані дорогого посуду, ані пишних брязкалець 
на жінках; цивілізацією ледве пахне. Світло — різке, людина або у смолоскипі, або у свічках, 
або в блиску шаленої блискавки. Небо в сцені бурі спочатку дратує, бо — застиглий живо-
пис: а потім розумієш, що саме такий стильовий контекст і дає шок [12, с. 667].

Зі своєї бурхливої, нерідко драматичної театральної кар’єри, що почала свій відлік на 
початку 1930-х, Федір Нірод зробив безперечний висновок. Спостерігаючи за сценічною 
практикою 1920-х та не менш активно рухаючи численні станки та драбини в умовах неве-
личкого простору Першого польського театру в Києві, він на все життя зрозумів, що теа-
тральний художник не є ілюстратором сценічної дії, він — повноцінний автор єдиного 
пластичного образу вистави.

Ідеологічні настанови 1930-х хоч і навернули митця на активніше використання живопис-
но-просторових компонентів вистави, але не зуміли позбавити його творчо-зацікавленого 
підходу до будь-якого театрального матеріалу або вміння жваво, безпосередньо грати в нього.

Конструктивізм навчив Нірода створювати з різноманітних елементів єдиний образ, 
вільно інтерпретуючи його. Він навчився мислити лаконічно, не розсіюючи уваги на дріб-
ниці, відпрацював необхідність підпорядковувати формальні зв’язки змісту та темі виста-
ви. Художник вважав, що саме це допомогло йому не скотитися до натуралізму, який начеб-
то і зрозумілий глядачам, але є вкрай небезпечним для творчої особистості, бо за зовнішнім 
копіюванням та ілюстративним підходом до дії не відпрацьовується наскрізна ідею образу.

Працюючи у Львівському українському драматичному театрі ім. М. Заньковецької, він 
вчився мислити художньо-реалістично. Для себе Нірод визначив метод реалізму як стиль 
мистецтва, котрий здатен генерувати дієвість мистецької думки. В оформленні до вистав 
«Отелло» В. Шекспіра (1936) та «Уріель Акоста» К. Гуцкова (1939) сценограф намагався 
знайти правильний тон звучання декорацій через колір, надаючи йому властивості драма-
тичного камертону.

Знаковою для себе Нірод вважав роботу над оформленням трагедії В. Шекспіра «Король 
Лір». Хоча вистава не була здійснена (завадила війна), в ескізних розробках художника про-
глядаються ті риси, що стануть визначними для його творчої стилістики — монументаль-
ність та лаконізм. Віднині митець намагається точніше обирати матеріал, необхідний для 
спектаклю, прагне вирішувати зорову компоненту образності двома-трьома деталями, 
посилюючи емоційність художньої системи емоційно-кольоровим впливом, розуміючи, що 
колорит є вагомим елементом впливу на глядача.

Згодом стає зрозуміло, що саме колір в роботах Ф. Нірода є головним образотворчим еле-
ментом. Усвідомлення цього фактора та бажання розвивати власні творчі уподобання при-
водить художника в музичний театр. У 1945 р. Нірод починає працювати у Львівському теа-
трі опери та балету імені Івана Франка, а з середини 1950-х — у Київському театрі опери та 
балету імені Т. Шевченка. Саме з цими творчими колективами пов’язані його найкращі мис-
тецькі проекти.

У своїх виставах сценограф завжди намагався відпрацювати глибину зв’язків кольорової 
виразності сценічного оформлення та музичного звучання запропонованої композитором 
драматургії, що сприяло остаточному фіксуванню його майстерності як художника мону-
ментального звучання. Монументалізм у творчості сценографа завжди підкреслювався 
органічним використанням архітектурної образності. Його декорації до вистав «Далібор» 
Б. Сметани (1950), «Пікова дама» (1953) «Лебедине озеро» П. Чайковского (1955) «Спартак» 
А. Хачатуряна (1964) стали значними етапами в розвитку його власного стилю і зразками 
вагомих творчих надбань історії українського театрально-декораційного мистецтва.
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Але якнайповніше мистецька індивідуальність художника розкрилася у 1960–80-х роках, 
коли робота в музичних театрах України відкрила режисерські здібності Нірода, по-новому 
проявила його майстерність в об’ємно-живописному формотворенні, посилила глибинне 
нюансування мистецької палітри, побудованої на тонких нюансах декораційної образності 
та психологізмом костюмів.

У кожній своїй виставі Ф. Нірод натхненно грав, відкриваючи глибини власної індивіду-
альності, намагаючись знайти такі образні еквіваленти, котрі дозволяли йому виводити під-
текстні складові безсмертних класичних творів у ранг сучасного звучання та сприйняття. 
Саме це поставило його в один ряд із провідними художниками театру України ХХ століття.

На жаль, творів такого рівня на українських сценах 1950-х було не багато. Не заперечую-
чи досягнень старшого покоління, відзначимо, що саме прихід молодої мистецької генера-
ції багато в чому змінив духовний клімат того періоду. Всотуючи досвід попередників, роз-
мірковуючи над їхніми поразками, саме молодь сформулює нові ідеї, що втіляться в обра-
зотворчому мистецтві, театрі, кінематографії, літературі. Саме її критичне ставлення до 
загальноприйнятих реалій, непримиренність та невмирущий романтизм становили основу 
тієї естетичної програми, яку згодом назвуть програмою шістдесятників.
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Анотація. У статті розглянуто процеси існування та розвитку сценографії у період між 1920-ми (розквіт авангар-
ду) та 1960-ми (так звана «відлига») роками, коли в мистецтві сценографії, незважаючи на обставини жорсткого ідео-
логічного тиску та нав’язування методу соціалістичного реалізму, працювали видатні сценографи (В. Дмитрієв, Ф. Фе-
доровський, П. Вільямс, М. Акимов, Ю. Піменов, А. Петрицький, В. Меллер, Б. Косарев, Ф. Нірод та ін.), чиї творчі над-
бання й нині складають яскраво самобутню сторінку в історії театрально-декораційного мистецтва та її феномену — 
образотворчої режисури.

Ключові слова: театрально-декораційне мистецтво, образотворча режисура, метод соціалістичного реалізму, 
А. Пет рицький, В. Меллер, Б. Косарев, Ф. Нірод.

Аннотация. В статье рассмотрены процессы существования и развития сценографии в промежуточный период 
между 1920-ми (время расцвета авангарда) и 1960-ми (так называемая «оттепель») годами, когда в искусстве театраль-
ной декорации, несмотря на обстоятельства жестокого идеологического давления и навязывания метода социалисти-
ческого реализма, работали выдающиеся сценографы (В. Дмитриев, Ю. Пименов, А. Петрицкий, В. Меллер, Б. Косарев, 
Ф. Нирод и др.), чьи творческие находки и сегодня составляют ярко-самобытную страницу в истории театрально-деко-
рационного искусства и ее феномена — изобразительной режиссуры.

Ключевые слова: театрально-декорационное искусство, изобразительная режиссура, метод социалистического ре-
ализма, А. Петрицкий, В. Меллер, Б. Косарев, Ф. Нирод.

Summary. The article examines processes of existence and development of the Ukrainian scenography between the 1920s 
(the years of avant-gard flourishing) and the 1960s (during the so-called «thaw»), when the great scenographers in the Art of 
stage design (V. Dmitriev, F. Fedorov, P. Williams, M. Akimov, Yu. Pimenov, A. Petritsky, W. Muller, B. Kosarev, F. Nirod etc) 
were working regardless of the circumstances of hard ideological pressure and imposition of socialist realism methods. Even 
now their creative heritage constitutes the distinctive and bright page in the history of Theater and Decorative Art and its 
phenomenon — the Fine Art directing.

Keywords: theatrical-decorative art, visual artist directing, method of socialist realism, A. Petritsky, W. Muller, B. Kosarev, 
F. Nirod.
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Творчість Віктора Григоровича Пузиркова — народного художника України, народно-
го художника СРСР, лауреата Державних премій СРСР та УРСР, професора Академії обра-
зотворчого мистецтва і архітектури — це мистецький літопис історії покоління воєнного 
та повоєнного часу. Періоду складного, суперечливого, позначеного перемогами й трагеді-
ями, досягненнями і драматичними поворотами у долях багатьох людей і навіть поколінь.

У його живописних полотнах яскраво втілилися найболючіші проблеми сучасників. 
Ім’я В. Пузиркова тісно пов’язане з розвитком та становленням української живописної 
школи повоєнного часу.

Він увійшов у велике мистецтво стрімко і впевнено. Одразу заявив про себе як зрі-
лий майстер психологічної композиції. В основу своєї творчості поклав найкращі реаліс-
тичні традиції української та російської художніх шкіл. Дебют як справжнього майстра 
живопису відбувся на самому початку творчого шляху. 1947 року на Всесоюзній худож-
ній виставці у Москві було представлене щойно створене ним полотно «Чорноморці», яке 
вирізнялося серед інших високою професійною культурою, героїчним драматизмом змі-
сту, новаторським підходом до висвітлення теми.

Широко знані російські митці старшого покоління, зокрема Є. Кибрик, та московська 
преса високо поцінували твори українських художників, представлені на згаданій вистав-
ці. Відзначалося, зокрема, що в Україні останнім часом з’явилося чимало чудових картин 
та нових імен митців. При цьому насамперед відзначалися роботи київських художників 
як видатне мистецьке явище. Серед нових імен у числі перших називалося ім’я В. Г. Пузи-
ркова. 1948 року картина «Чорноморці» була удостоєна Державної премії СРСР.

Героїка народного подвигу в роки Великої Вітчизняної війни стала провідною темою 
у творчості В. Пузиркова. Започаткував він її 1946 року дипломною роботою «Нескоре-
ні». Про цей твір професор академії О. М. Лопухов згадує: «Коли мене, вчорашнього фрон-
товика, учня Республіканської художньої середньої школи ім. Т. Г. Шевченка, мій учи-
тель Георгій Яблонський підвів до картини, я був вражений умінням передачі характеру 
людини, людської гідності, героїзму; відчуттям художнього такту; майстерним вирішен-
ням колориту і глибоким драматизмом змісту твору. Ця картина і сьогодні — перед моїми 
очима, у моїм серці, як високохудожня трагедійна дума…

…Німецькі вояки з автоматами ведуть на страту групу наших полонених моряків. Та 
ось невидимий промінь якогось трагічного сонця на мить висвітлив обличчя незламних 
духом людей. Вони, немовби прощаючись зі світом, ідуть не на страту, а йдуть у безсмер-
тя. Отож мені видається, що у темі героїзму і безсмертя Віктор Григорович завжди вияв-
ляє себе як новатор у найкращому розумінні. Художник-реаліст, він уміє вибудовувати 
гостросюжетні, глибокі за змістом композиції. У його палітрі по-новому звучать барви. 
Він уміло винаходить нові пластичні ходи. В кінцевому результаті його картини хвилю-
ють глядача».

Погоджуючись з оцінкою професором О. Лопуховим творів В. Пузиркова героїчної 
тематики, наголосимо, що Віктор Григорович уміє також через конкретний факт розкрити 
сутність історичного чи суспільного явища, узагальнити прикмети епохи, виявити гаму 
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почуттів людини, яка, опинившись у складних, екстремальних ситуаціях, зберегла свою 
гідність. Саме завдяки цьому живописець В. Пузирков виділяється як творча особистість 
серед майстрів української живописної школи повоєнного часу.

В. Пузиркову як педагогу і митцеві, одному з патріархів української художньої школи 
належить велика заслуга в утвердженні та розвитку тематичної картини, наданні їй гли-
бокої соціальної значущості. Ця філософська концепція чи не вперше в українському мис-
тецтві виявилася вже у його дипломній роботі «Нескорені» і особливо в картині «Чор-
номорці», які стали своєрідним орієнтиром для наступних поколінь художників. У цих 
творах, а також у наступних — «Вистояли» (1963), «Солдати» (1972), «У землянці» (1975), 
«Вони воювали за Батьківщину» (1977) та інших з їхнім сильним емоційним впливом, 
історичною правдивістю було порушено важливі морально-етичні проблеми особистості, 
світоглядної чистоти під час найжорстокішої війни за всі часи.

Суворість воєнного часу, безперечно, наклала відбиток на характер і творчий почерк 
художника. Митець інколи буває категоричним у своїх судженнях. Але ця категоричність 
зумовлюється передусім непримиренністю до художньої фальші, поверхового ставлення 
до творчості, особливо коли йдеться про проблеми втілення людської індивідуальності 
у мистецтві, взаємозв’язку з історичним тлом, конкретним часом. Він непримиримий як 
людина, як майстер і педагог, коли художники «ковзають по поверхні», ухиляючись від 
вирішення глибоких соціальних проблем.

Один із колишніх вихованців В. Г. Пузиркова, тепер викладач живописного факульте-
ту О. Васильєв зауважує: «Певна річ, завжди існує дистанція між професором і студентом. 
Але у В. Г. Пузиркова ця дистанція виявляється не в погляді зверху. Треба бути присутнім 
у той момент, коли він розповідає про персонажі картини, постановки чи дипломної робо-
ти. Навчальна майстерня тоді на якийсь час перетворюється у театральну сцену, на якій 
професор живопису з майстерністю актора зображує в усіх деталях голоси чи рухи геро-
їв композиції. А коли мова заходить про фарби, розмова може розтягнутися надовго…».

Високий професіоналізм, глибина розкриття правди, людської особистості, її ролі 
в історії — ось, на щире переконання професора В. Пузиркова, ті витоки, що мають 
наповнювати творчість кожного художника. Знайомлячись з великим творчим дороб-
ком В. Пузиркова, незмінно відчуваєш рельєфність образів, а головне — переконуєшся, 
що його як людину і художника приваблюють неординарні, вольові, сильні характери та 
особистості. Це виявляється не тільки у творах на теми Великої Вітчизняної війни. Ще 
на початку свого творчого шляху він звернувся до образів великих українців Т. Г. Шев-
ченка, Лесі Українки та інших, щоб відтворити велич їхнього духу, непроминуще зна-
чення їхньої творчості.

Хоч би в якій життєвій ситуації зображувалися його герої, вони завжди зберігають 
людську гідність, силу духу. Це стосується і картин «Відважні» (1961), «Путина» (1976), 
«Регата» (1980) та інших. У них майстер намагається передати романтику нелегкої праці, 
силу і волю людей, прагнення подолати морську стихію, взяти гору над ситуацією.

Характерною особливістю В. Пузиркова як художника є вміння знаходити конкретні 
життєві образи, що відповідають духу часу, не повторюючи надокучливих типажів. Вираз-
но запам’ятовуються, зокрема, і худорлявий солдат, що прикурює цигарку на холодному 
поривчастому вітрі у творі «Патруль», і рішучі та мужні моряки в картині «Чорноморці», 
і солдат у композиції «Вони воювали за Батьківщину», і дівчина-підпільниця у полотні 
«Київ. 1942 рік».

В. Пузиркова, визнаного майстра сюжетної картини, характеризує широкий творчий 
діапазон. Він знаний також як чудовий мариніст. Багато хто з прихильників його талан-
ту щиро переконаний, що він — бувалий моряк. Такого висновку можна дійти, коли зна-
йомишся з уже згадуваними тематичними картинами «Нескорені», «Чорноморці» і, осо-
бливо, — з морськими пейзажами «Прибій» (1952), «Тиша» (1953), «Свіжий вітер» (1978), 
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«Регата» (1980) та ін. Проте Віктор Григорович — колишній піхотинець. І це ще раз під-
тверджує силу професійної майстерності художника, його потужної творчої уяви.

Морські пейзажі вражають колористичним багатством, експресивною напруженою 
ритмікою. Силою творчої уяви художник настільки переконливо й зворушливо передає 
у своїх полотнах поезію моря, що інколи й справді здається, що він усе життя провів серед 
морської стихії і досконало вивчив усі її таїнства, могутню силу, постійну мінливість, 
забарвлення морських просторів.

Притягальна сила морської стихії, любов до моря лишались сталою звабою для худож-
ника до останніх років життя. Ані вік, ні визнання та численні творчі досягнення, ані 
домашній затишок не зупиняють митця. Вже у солідному віці він у складі творчої групи 
українських художників побував на Крайній Півночі. Не одне покоління художників при-
ваблювала романтика «дикої» Півночі.

Ніби грізна, неприступна і вічна незвідана загадковість, жила вона в уяві кожного, хто 
намагався зрозуміти її, пізнати природу цього незвичайного краю. Саме таким — величним 
і грізним, сповненим суворої, самобутньої первозданної краси — постає цей північний край 
у мажорній, повній оптимізму й захоплення серії пейзажів, присвячених цій темі.

Переконаний, що уважніше ознайомлення глядачів і колег з картинами, написаними 
В. Г. Пузирковим за більш як 50 років творчого шляху, і особливо з циклами пейзажів, 
присвячених Україні і Росії, відкриє ще одну чудову сторінку творчості цього художни-
ка, виявить нову грань його особистості, зокрема як тонкого лірика при всій його зовніш-
ній суворості.

Багаторічна спільна робота, часом гострі дискусії з художником про долю мистецтва 
переконали мене в тому, що В. Пузирков, при всій зовні суворій недоступності, насправді 
— задушевний лірик, делікатна й спостережлива людина. Він любить природу, море, кві-
ти. Я неодноразово чув про його захоплення творчістю О. Пушкіна, Ю. Лермонтова. І все 
це сповна виявляється в його багатьох пейзажних циклах. Природа в них постає у всій 
своїй споконвічній красі. Непідробним ліризмом, душевною теплотою, любов’ю до рід-
ної землі позначені його твори пейзажного циклу «Конча-Заспа». Викликають особливу 
гаму почуттів своєрідно одухотворені краєвиди природи («Останні промені», «Кінь біля 
стайні», «Осінній пейзаж з конем», «Після дощу», «Вечір на озері», «Осіння дорога», «Іде 
сніг» тощо).

Роль і значення мистецтва В. Пузиркова для нашого сучасника важко переоцінити. 
У своїй творчості художник намагається відтворити свою епоху, її біль і світлі сторони. 
Він бажає, щоб нові, наступні покоління пройшли з ним разом важкими дорогами, від-
чули трагедії та радощі його покоління, прагне повідати, чим жило це покоління в грізні 
історичні часи. Сьогодні стискається серце, коли подумаєш: «А яким було би наше май-
бутнє, якби люди 40-х років ХХ століття нерідко ціною свого життя не вистояли, не про-
явили такої стійкості і героїзму в суворі роки Другої світової війни?».

Цінувати мир у світі, любити свою землю, пам’ятати, якою ціною була завойована сво-
бода поколіннями нової формації ХХ століття — ось до чого закликає творчість художни-
ка В. Г. Пузиркова. Як митець і педагог він зробив вагомий внесок у розвиток українського 
та світового образотворчого мистецтва. Його твори відіграли помітну роль у становленні 
та розвитку української класичної школи. І сьогодні, коли «ринкова» економіка калічить 
душі багатьох талановитих майстрів молодшого покоління, змушуючи їх пристосовувати-
ся до моди, маестро В. Г. Пузирков з гіркотою часто повторює: «Мода — явище тимчасове, 
а справжнє мистецтво — вічне!».

Мистецтво радянського періоду є унікальною сторінкою в системі світових духов-
них надбань, яка з достатньою глибиною ще не розкрита сучасним мистецтвознав-
ством. Якщо узагальнити основні риси культури цієї доби, то можна упевнено окресли-
ти її головні принципи — у ній чітко і цілеспрямовано проступають соціальні функції 
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(формування моральної атмосфери суспільства), чого ми практично не бачимо у мисте-
цтві й культурі нині.

Культура і мистецтво народів колишнього Радянського Союзу розвивались у надзви-
чайно трагічних і складних соціально-історичних умовах. Парадокс радянської системи 
полягав у тому, що, з одного боку, вона немало робила для розвитку культури — як матері-
ально, так і морально заохочувала митців, а з іншого — значну частину інакодумної інте-
лігенції жорстоко переслідували, мордували у концтаборах.

Отож лишається загадкою феномен великої культури ХХ ст. радянського періоду, коли 
за таких жорстоких умов переслідування і партійної цензури все ж з’являлися справжні 
шедеври світового значення, які вражали глибиною людяності, щирістю, високою профе-
сійною культурою і патріотичним звучанням.

Перш ніж торкнутися творчого доробку видатного майстра живопису Віктора Пузи-
ркова, спробуємо з’ясувати, яка мистецька школа і які майстри впливали на формуван-
ня його світогляду, на його живописну манеру. Передусім у його творчості простежуєть-
ся вплив реалістичних традицій російської і української класичної живописної школи 
другої половини ХІХ ст. Крім того, значний вплив справили такі видатні українські мит-
ці і педагоги пізнішого часу, як М. Панін — учень І. Рєпіна, Ф. Кричевський, О. Фомін, 
К. Єлева, О. Шовкуненко (керівник майстерні), а також представник російської реалістич-
ної школи С. Герасимов.

Народний художник України і СРСР, лауреат Державних премій СРСР та Національ-
ної премії України ім. Тараса Шевченка, професор Академії образотворчого мистецтва 
і архітектури, В. Г. Пузирков свій шлях у мистецтві обрав ще в юнацькі роки. 1936 року, 
на посмертній виставці великого І. Рєпіна у залах Третьяковської галереї в Москві він 
дав собі клятву, що у своїй творчості буде вірний принципам правди. І цих принципів 
він дотримувався незмінно, незважаючи на всі негаразди, котрі часто траплялися на його 
життєвому шляху.

Він увійшов у велике мистецтво стрімко і впевнено. Одразу заявив про себе як май-
стер психологічного розкриття сюжету. Після Всесоюзної художньої виставки 1947 року 
у Москві картина «Чорноморці» одразу стала популярною, репродукувалася в численних 
періодичних виданнях, підручниках для шкіл, поширювалася в усіх республіках колиш-
нього Радянського Союзу. Вона справила неабиякий вплив на творчість кількох поколінь 
українських художників, котрі зверталися до теми Великої Вітчизняної війни.

Віктор Пузирков створив мистецький літопис історії покоління воєнного та повоєн-
ного часу. У 1949 році художник написав монументальне полотно «Й. Сталін на крейсері 
“Молотов”» (ДТГ). У цьому високопрофесійному творі втілено щире захоплення вчораш-
нього солдата В. Пузиркова апофеозом Перемоги.

Тема Великої Вітчизняної війни протягом багатьох років домінувала у його творчос-
ті. Бажання зафіксувати час суворих випробувань у проявах героїчних і буденних ста-
ло настійною потребою художника. У живописних полотнах В. Пузиркова знайшли відо-
браження прикметні риси радянського мистецтва 1950–1970-х. Головні з-поміж них — 
гострота психологічних характеристик, уміння тонко й переконливо передати внутріш-
ній світ людини, її почуття. У найкращих своїх творах митець домагався такого звучання 
обраних для розробки сюжетів, які й сьогодні захоплюють глибиною змісту, образною 
силою. Художник надзвичайно майстерно відобразив нечуваний масовий героїзм і само-
відданість, яких не знала історія. Його мистецтво, подібно до набату, закликало до дії 
в часи найтяжчих випробувань.

Його полотна — картини «Нескорені», «Чорноморці», «Вистояли», «Безсмертя», «Сол-
дати (Побратими)», «Вони воювали за Батьківщину» — позначені історичною правдою, 
динамізмом пластики та композиційних вирішень, експресивністю живописної мане-
ри, глибоким психологізмом образів. Художник сам пройшов шляхами війни, був тяжко 



65

поранений, тому спогади колишніх подій, реальність героїчних персонажів жили у сві-
домості колишнього воїна — він вважав себе зобов’язаним втілити у своїх творах образи 
бойових побратимів, їхні героїчні подвиги.

Більшості картин В. Пузиркова на теми війни притаманна напружена ритміка, часом 
доведена до високого драматичного звучання, а смисловим акцентом часто є море. 
Наприклад, у полотні «Безсмертя» море написане в синьо-чорній гамі, що передає гнітю-
чий холодний настрій. Такі ж мотиви й емоції бачимо в картині «Відважні», де художник 
зобразив шторм на морі, його неспокій і водночас бентежну принадність.

Віктора Пузиркова як людину і митця завжди приваблювали сильні, вольові особи-
стості. Тож не випадково і портретний живопис був важливою й вагомою сторінкою його 
творчості. У цьому жанрі він досяг високої майстерності зображення як портретованих, 
так і загального тла й деталей, якими відтіняв моделі. З-поміж портретів, написаних ним, 
є героїчні, ліричні, романтичні.

Несподіваними є портрети посла Канади в Україні Кристофера Вестдала (1997) та пор-
трет Юрія Манійчука (1997). Психологічний стан цих портретів зовсім різний. Посол 
Канади зображений в офіційному чорному костюмі, під час вирішення якогось питан-
ня. Художнику вдалося передати вміння переконливо доводити свою думку невидимо-
му співрозмовнику. Погляд розумний і доброзичливий. Перед нами, безумовно, освіче-
на, державна, розумна і стримана людина. Митець підкреслює його чутливі, майже музи-
кальні пальці. М’які риси обличчя, високе чоло. Художнику імпонує ця людина.

Юрій Манійчук зображений у контрастних, майже чистих яскравих жовто-червоних 
тонах. Перед нами молодий, фізично привабливий, вольовий, незалежний у своїх погля-
дах чоловік. Невимушена поза. Він ледь саркастично посміхається. Особливості внутріш-
нього стану свого героя митець підкреслює не тільки його позою, але дуже майстерно 
виписаними деталями. Повна протилежність попередньому портрету.

Є в доробку митця декілька портретів, які написані в романтичній манері. Це, безумов-
но, «Поетеса. Центральна частина триптиху “Леся Українка”» (1981) та «Портрет дружи-
ни» (1994). Поетеса зображена на тлі морського прибою. Подих природи, душевну чисто-
ту, поетичну замріяність художник передає чіткою лінією силуету постаті, хвилюючим 
контрастом добре виписаного строгого темного костюму і рожевої блузки. Ледь поміт-
на відстороненість погляду, ніжна замріяність, жіноча цнотливість і водночас внутрішня 
моральна твердість, душевна чистота і ясність розуму — все це прочитується в портреті.

Художник ілюструє цим портретом знаменитий вислів поетеси-жінки:
«Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає…».

Образ обожнюваної жінки постає перед глядачем у «Портреті дружини» (1994). Перед 
нами красива і напрочуд ніжна, тремтлива жінка. Така жінка, яку оспівував в своїх тво-
рах О. Пушкін, Л. Толстой, І. Тургенєв. Вишукане співзвуччя кольорів блакитного та 
тепло-коричневого. Коричнева шаль перегукується з кольором волосся жінки, створює 
гармонійний акорд в картині. Ретельно виписаний рюш блузи, який підкреслює одухотво-
реність образу. Таке враження, що митець зобразив не тільки свою кохану жінку, а й само-
го себе в ній.

Одним із найкращих творів митця є «Автопортрет» (1990). Перед нами, безумовно, 
обдарована й освічена людина. Постать портретованого — горда, невимушена. Автор 
вдався до контрастного поєднання кольорів вбрання — сліпучо-білої сорочки та терако-
тового пуловера, підкресливши цим артистизм моделі: енергійне обличчя, велике, світ-
ле чоло філософа і безкомпромісного художника, гострий, мудрий вираз блакитних очей. 
Пензель та рука на полотні висвітлені тією ж тональністю, що й обличчя. Портрет напи-
сано в найкращих традиціях класичного світового малярства. Він певною мірою нагадує 
портрети великих іспанських майстрів.
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Портретний доробок митця переконливо характеризує Пузиркова як великого май-
стра, філософа і психолога. Для розкриття задуманого ним образу художник використо-
вує усі живописні прийоми: від архітектурно-композиційних рішень до філігранної 
обробки деталей.

Необхідно згадати ще одну грань мистецького доробку В. Пузиркова — це натюрморти 
з квітами. В цих натюрмортах майстер наче вдосконалює свої колористичні пошуки. Тре-
ба відзначити, що художник дуже прихильний до королівських квітів — троянди, півонії, 
бузку. Це і «Натюрморт з дзеркалом» (1948), в якому зелено-коричневі тони використа-
ні як фонові, з ними контрастують білі та рожеві майстерно виписані півонії. Того ж 1948 
року написані троянди, гарячі, рожево-жовті на біло-голубому фоні. Але в 1978 році рап-
том з’являється «Осінній натюрморт», домінантою в якому є скромні і цнотливі ромашки, 
причому весь натюрморт написаний у світлих тонах. Щось змінилось у світогляді митця. 
Від цього натюрморту віє затишком, душевним комфортом. У 1988 році з’являється ціла 
серія натюрмортів з трояндами, півоніями, бузком. Колористичне вирішення в цих робо-
тах — досконале. А натюрморт, написаний 1992 року, «Троянди», — просто непереверше-
ний. Сильне колористичне звучання, майстерне володіння малюнком — троянди неначе 
живі, щойно зрізані і поставлені в кришталеву вазу. Від цього натюрморту віє не просто 
дивовижною красою, але й якоюсь силою і майже «бетховенівським» звучанням.

У 1988 році у зв’язку із 70-річчям художника та організацією його персональної 
виставки перший його біограф — мистецтвознавець і художній критик Зіновій Фогель 
у журналі «Образотворче мистецтво» опублікував статтю про його творчість під інтри-
гуючою назвою «Таємниця натури». Минуло вже чимало років, але усі, хто потім звер-
тався і публікував статті про В. Пузиркова, не звернули уваги, що ж таки мав на увазі 
З. Фогель — «про таємницю» його тільки людської натури, чи і якісь утаємничені нюан-
си його творчості. Мабуть, і те, й інше. Одна з перших загадковостей полягає у тому, що 
В. Пузирков народився і прожив юнацькі роки на історичній землі Запорізької воль-
ниці (Дніпропетровщині) з її героїчною і трагічною історією та безкрайніми степами, 
і ніколи до 13 років не бачив моря, а в роки Великої Вітчизняної війни, на яку в перші 
ж дні подався добровольцем і служив та воював кавалеристом, а не в морському фло-
ті, як у цьому переконані всі, хто хоч раз бачив морські картини В. Пузиркова; він обрав 
своєю творчою стихією море з його вічним неспокоєм та глибинними тайнами. Його 
вабила вічна боротьба людини з морською стихією та одиноким у морський безодні 
вітрильником.

Уважно вивчаючи творчий шлях В. Пузиркова, слід зазначити, що дослідники його 
творчості раніше не помічали, як на межі 1970–1980-х відбулися разючі зміни в живопис-
ній манері митця. З’являються натюрморти, пронизані теплом і любов’ю, цикли пейза-
жів, присвячених просторам України та середньої смуги Росії. Природа в його полотнах 
постає у первозданній красі. Душевною теплотою наповнені пейзажі циклу «Конча-Зас-
па», пейзажі російської природи.

У більшості творів В. Пузирков використовує принцип кольорових зон. Усі ці художні 
прийоми створюють враження гармонії, радості.

Взагалі, якщо простежити в хронологічному порядку творчість В. Пузиркова, то, воче-
видь, нам відкриваються деякі «замасковані душевні» катаклізми художника.

До кінця 1970-х та на початку 1980-х море у в етапних картинах художника тривожне, 
похмуре, загрозливе, навіть із нотками безвиході і трагічності. Виняток із цього періо-
ду складає хіба що пейзаж «Поблизу Кримських берегів» (1952). Але вже на межі 1970–
1980-х у творчості В. Пузиркова, в його світосприйманні відбуваються зміни. Змінюється 
його палітра, море сяє веселкою радісних кольорів, світлішає тональність його картин на 
тему моря. Морські простори стають героями його картин, але тепер із теплішим і мажор-
ним настроєм.
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Особливо характерною є його картина «Сріблястий прибій» (1978). Світлий і радіс-
ний морський пейзаж висвітлений променями ранкового сонця. Гармонія душі художни-
ка передана в пейзажі тонкими світло-тіньовими переходами, врівноваженою композиці-
єю, ніжною палітрою колірної гами.

У ці ж роки створено картину «Свіжий вітер» (1978), в якій відчувається вплив імпре-
сіоніста Клода Моне («Скеля в Бель-Іль»). Як і в Клода Моне, картина В. Пузиркова — це 
образ єдиного безмежного моря. Небосхилу відведена на полотні лише одна невелика сму-
га вгорі картини. Бентежна зустріч моря, вітру, сонця і скель складають виразний сюжет 
картини. Захоплення митця і його єдність зі стихією відчувається з першого погляду.

Зовсім інакше сприймається його морський пейзаж «Поблизу Північних берегів» 
(1987). Тривожне море, грозовий небосхил, освітлений променями сонця, кам’яний острів 
і, як билинка, майже за горизонтом біліє одиноке вітрило. Картина, на наш погляд, алего-
рична. Згадуються рядки з поезії Цейліца, в перекладі М. Ю. Лермонтова:

По синим волнам океана
Лишь звезды блеснут в небесах
Корабль одинокий несется
Несется на всех парусах.

Творча душа поета-художника не знає і не шукає спокою, а ширяє по безмежному морю 
життя. Картина зачаровує і спонукає до особистих роздумів. Таке враження на глядача 
справляє ледь помітний на полотні вітрильник — тоненька біла смужка, але який психо-
логічний ефект!

Завершуючи ці коротенькі нотатки про творчість Віктора Григоровича Пузиркова, із 
щемливим жалем згадуємо, що ми вже не зустрінемо у навчальних живописних майстер-
нях, у коридорах чи в залах музею Академії його худорлявої, динамічної постаті, не почу-
ємо голосу професора, видатного митця, життя якого віддане до останнього подиху мис-
тецтву і своїм учням. У стінах Академії постійно, найчастіше спонтанно, виникали супе-
речки, обговорювались болючі проблеми нашого буття та долі нашої художньої школи, 
і в запальних та щирих розмовах і роздумах був увесь В. Пузирков — чесний, відкритий, 
безкомпромісний. У розмовах він завжди згадував про своїх учнів: він жив їхнім життям 
і ставився до кожного з них чуйно і з батьківською турботою.

На перший погляд, ці риси митця як людини начебто не узгоджуються з його зовніш-
ньою суворістю, але то була лише захисна «маска» від часом жорстокої буденщини людини 
з добрим серцем, ніжною і чистою душею. На жаль, талант Віктора Григоровича Пузиркова, 
хоча він і був найтитулованішим серед своїх колег, його вагомий внесок як митця і педагога 
в розбудову нашої культури так і не був належно оцінений його сучасниками.

Тепер ми усвідомлюємо, що його мистецька спадщина та його діяльність як педагога 
ще не осмислені і достатньо не вивчені. Отож, нам, сучасникам цього видатного маестро, 
Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, Міністерству культури 
і мистецтв України, Національній Спілці художників України треба розпочати підготовку 
до видання фундаментальної монографії, де були б всебічно досліджені життєвий шлях, 
мистецька спадщина, педагогічна та громадська діяльність цієї неординарної та надзви-
чайно талановитої особистості ХХ століття.
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Постановка проблеми. У період творення національної держави в Україні провідно-
го значення набувають маркери національної ідентичності, що мають бути використані 
задля визначення місця української культурної спадщини та її носія — української нації, 
у глобальній системі цінностей мультикультурної цивілізації. Українська діаспора в Кана-
ді є тією частиною української нації, що в найменшій мірі піддавалась асимілятивним 
процесам, не зазнала впливу радянської ідеологічної системи, була оберегом української 
культури, зокрема сакральної архітектури, у найтяжчі часи існування Української держа-
ви, а тому її надбання є цінним джерелом для аналізу та досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням сакральної архітектури україн-
ської діаспори цікавилися Т. Геврик, П. Іванець, О. Іванусів, Д. Крвавич, Р. Жук, Р. Гали-
шич, Р. Павлишин, В. Січинський, В. Слободян, М. Сополига. Таку прискіпливу увагу нау-
ковців до української сакральної архітектури можна пояснити наявністю тривалої пере-
рви в еволюційному розвитку сакральної архітектури в самій Україні, обумовлену трива-
лим атеїстичним періодом в історії держави. 

Постановка завдання. У даний час перед архітекторами та будівельниками стоїть важ-
ливе і відповідальне завдання: на сучасному етапі історичного розвитку української дер-
жави — відродити храмове будівництво, використовуючи нові технології, інноваційні 
будівельні та оздоблювальні матеріали, а також створити нову сучасну церковну архітек-
туру, котра посяде гідне місце у вітчизняному та світовому зодчестві й стане продовжен-
ням еволюції багатовікових традицій українського храмового будівництва.

Для кращого розуміння проблеми церковного будівництва в сучасних умовах варто 
розглянути еволюцію храмового будівництва української діаспори Канади, яка, на від-
міну від еволюції національної церковної архітектури, не переривалась, мала безпосе-
редній зв’язок із загальносвітовою архітектурою та посіла у ній чільне місце.

Виклад основного матеріалу. «З того часу, як на американському континенті посе-
лилися перші українські емігранти, поклавши початок тривалому історичному проце-
сові формування української діаспори, минуло понад сто років. Однак з відомих при-
чин ми сьогодні дуже мало знаємо про цей вельми примітний процес, що став нелег-
ким випробуванням для мільйонів людських доль, для української національної ідеї 
загалом» [1, с. 5]. 

Архітектура відображає як суспільно-економічний рівень розвитку народу, так і знан-
ня своєї мистецької спадщини. Розвиток української сакральної архітектури та мону-
ментально-прикладного мистецтва на кожному періоді української еміграції залежав 
від її культурно-мистецької пам’яті. Оскільки було чотири еміграційні потоки з України 
в Канаду (1896–1914; 1922–1939; 1947–1961; 1991), кожен з них вніс свою частку в розви-
ток української сакральної архітектури на американському континенті.

Шляхи розвитку сакральної архітектури української діаспори не завжди були сприят-
ливими та однозначними. Позбавлена зв’язку з батьківщиною, відірвана від своїх витоків, 
українська діаспора в Канаді, яка є однією з найбільших в світі, виборювала право на існу-
вання у складних політичних та економічних умовах. 

Романа КЮНЦЛІ
кандидат філологічних наук, доцент

 Андрій СТЕПАНЮК 
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Релігійне середовище, в яке потрапили українці, що дотримувались здебільшого схід-
ного обряду (православні та греко-католики), було чужим для них, та й навіть, з точки 
зору історичної пам’яті, — ворожим (римо-католицьким і протестантським).

Перша хвиля еміграції, описана Василем Стефаником, охопила в основному Галичи-
ну й Буковину, дещо менше — Закарпаття та Волинь. Більшість дослідників вважають, що 
слов’янська еміграція до Канади розпочалася близько 1892-го. Михайло Боровик обмежує 
цей період 1896–1914 рр. [2, с. 17]. М. Марунчак підтверджує, що у 1896-у, 11 серпня в око-
лицю Стюарнбурн прибули 27 нових родин. «В цій групі були перші українські поселен-
ці з Галичини й Буковини. Група згаданих 27 родин була тільки першим початком довгого 
процесу заселення, що тривав кілька років» [5, ІІІ. с. 20].

Початки еміграційного життя українських селян були надзвичайно важкими. Мате-
ріальна скрута, надмірна фізична праця, великі відстані між фермами, докучання звірів 
та комарів, відірваність від народу, від традицій і релігійних обрядів змушували шука-
ти порятунок у різних способах спілкування. Побутове спілкування українців, спога-
ди, спільна молитва, обговорення новин, що стосувалися України, проблем української 
еміграції, господарювання на диких землях Канади на перших порах об’єднували селян. 
Вихований в міцних релігійних традиціях, український селянин потребував чогось біль-
шого і стабільнішого, та й саме життя в діаспорі вимагало від українців якогось об’єднав-
чого чинника, яким могла стати тільки церква.

Говорити про побудову традиційної української церкви не доводилося. Навичок храмобу-
дування та зразків для наслідування не було. Єдиним джерелом храмобудування були зразки, 
збережені у пам’яті українців. Для перших богослужінь часто купували протестантські цер-
кви, щоб переоблаштувати їх; або оздоблювали банею з хрестом звичайну фермерську хату.

В Україні думка громади відігравала чи не найбільш суттєву роль в процесі побудо-
ви церкви, у рішеннях стосовно її зовнішнього і внутрішнього вигляду. Громада роби-
ла замовлення зодчому, майстрам, сама заготовляла матеріал і в якості зразка орієнтува-
лась на сусідню церкву. Опинившись на чужині, українці залишились наодинці зі своїми 
бажаннями і потребами. Малі громади, скрутне матеріальне становище, відсутність зод-
чих, які б володіли мистецтвом храмового будівництва, ускладнювали появу та розвиток 
церковної архітектури української діаспори.

Тит Геврик — архітектор та історик, дійсний член Української вільної академії наук 
в Нью-Йорку, писав: «Греки чи вірмени в США, наприклад, запрошували фахівців-ар-
хітекторів із своїх батьківщин (так запроектували вірменський кафедральний собор св. 
Вартана на 35-й вулиці у Нью-Йорку), але для українців були інакші обставини. Українці, 
православні чи греко-католики, не мали таких можливостей» [4].

Церква і дзвіниця в Тиндал, Манітоба (1916–1917 рр.)
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Навіть короткий огляд прикладів сакральної архітектури першої української емігра-
ції вказує, що найчастіше застосовувалось спрощене рішення архітектурно-мистецького 
образу українського храму. Більшість храмів цього періоду «дерев’яні й збудовані пере-
важно методом зрубу. Також церкви «хатнього» типу були однонефні, завершені просто 
церковним хрестом або однією банею, чи ліхтарем з хрестом споруди. [...] В архітектурі 
церков хатнього типу домінує стриманість та примітивізм форм» [3, с. 62]. 

Щоправда, перша еміграція пізнішого періоду, а саме 16–20 рр. ХХ ст., з адаптацією на 
новій землі та, мабуть, з накопиченням коштів вдається до більш складних архітектурних 
форм. Проте всі церкви цього періоду є відтворенням, чи, скоріше, копіюванням народ-
ної сакральної архітектури України. Про такі церкви Радослав Жук, виступаючи на кон-
ференції канадських і американських працівників архітектурних шкіл, говорив: «Тільки 
культури в занепаді, яким бракує творчих життьових сил, вдаються до повторення повер-
хових аспектів свого колись великого минулого. Справжня, жива архітектура перетворює 
істотне в традиції свіжо, винахідливо й значущо» [6, с. 287].

Творчих сил справді бракувало: українські зодчі не мали своїх архітектурних інсти-
туцій в Канаді, а тому храмове будівництво цього періоду відрізняє відтворення з пам’яті 
архітектурних об’ємно-просторових особливостей церков України.

Другий етап еміграції до Канади (1922–1939) характерний виїздом з України політич-
ної еміграції, яка тікала від більшовиків. «Протягом цього часу в Канаді поселилося при-
близно 68000 українців. Нові поселенці другого етапу відрізнялися ґрунтовно від попе-
реднього як своїм складом, так і вищим рівнем формальної освіти» [2, с. 17]. Зміцнен-
ню позиції української церкви сприяє призначення у 1912 р. першого греко-католицького 
єпископа Кир Никити Будки, який до 1929 р. зміцнив позиції церкви і розширив її парафії. 

Починається будівництво храмів професійними архітекторами, які здобували освіту 
у Європі і у Канаді. Заможна еміграція другого періоду селиться в основному у містах, 
і відповідно до наявного архітектурного середовища, замовляє собори та церкви, які за 
своїми об’ємами та внутрішнім наповненням відповідають статусу цієї еміграції. 

Проте сакральну архітектуру цього періоду відрізняє переважна кількість церков-ба-
зилік, які свідчать про безпосередній вплив латинської архітектури. Церкви-базиліки 
почали з’являтися вже за часів першої еміграції, проте це були переважно готові спору-
ди, куплені у римо-католицької громади, котрі потребували ремонту або добудови. Отже, 
церкви-базиліки з’являються в українських громадах уже наприкінці першої еміграції 
в якості готового елементу і вкорінюються у свідомості та пам’яті українців-емігрантів 
як власне український тип церкви, — хоча нові проекти базиліки з’являються з деякими 
архітектурними доповненнями та варіантами. Наслідування чужих архітектурних шкіл 

Церква Покрови пр. Богородиці в Мавтен Ровд, Ман (1923–1925) 
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було закономірним етапом розвитку української архітектури, котра лише починала шука-
ти у чужому середовищі способи та методи самоідентичності.

Вплив латинської базиліки з двома паралельними вежами з західного фасаду по 
боках був настільки сильний, що виявлявся навіть в індивідуальних проектах визна-
них архітекторів цього часу. У двох найбільших соборах о. Пилипа Ру, — Церкві Успен-
ня Матері Божої в Портедж Ля Прері, Манітоба (1927) та церкві Вознесення в Вінніпе-
ґозис, Ман (1929), — архітектор оформив фронтальну сторону як базиліку з двома пара-
лельними вежами, а далі запроектував хрещату церкву з бароковими куполами та деко-
ративними фризами.

Період перебування в Україні, вивчення мови, традицій українського народу та народ-
ної архітектури, дозволили Пилипові Ру зробити сміливі творчі експерименти при побу-
дові церкви Покрови пр. Богородиці в Мавнтен Ровд, Ман (1923–1925).

Хрещата церква однозначно вказує на традиції українського сакрального будівництва. 
Барокові куполи, регулярність повторення вікон (числом 135) різних форм і розмірів, які 
візуально утворюють орнамент, і ступінчастий дах вказують на тісний зв’язок з бойків-
ською церквою. Спорудження церкви Покрови пр. Богородиці в Мавнтен Ровд (Маніто-
ба) стало першою спробою творчого переосмислення традицій українського сакрального 
будівництва та їх застосування в нових умовах. 

При проекті церкви Воскресіння Г. Н. І. Х. в Давфин (Манітоба) о. Пилип Ру знову 
творчо використовує українські народні традиції, котрі тут виявляються у перехрес-
ному розташуванні куполів, у квадратних в плані раменах хрестоподібного плану (неф 
і трансепт) українських півсферичних куполів княжої доби, з їх відкритими ренесанс-
ними ліхтарями, що були досить широко представлені в сакральній архітектурі Захід-
ної України. Збережено й традиційну композицію церковного подвір’я: біля церкви роз-
ташовані цвинтар та дзвіниця.

Третій період еміграції українців у Канаду припадає на 1947–1954 рр. За цей період 
до Канади емігрувало 35000 українців. Еміграція цього періоду оселилась переважно 
в містах Онтаріо. «Ця найновіша еміграція внесла пожвавлення в суспільно-політичне 
і культурне життя українців у Канаді і спричинила постання нових політичних організа-
цій з орієнтацією на політичні партії на еміграції» [2, с. 157]. Серед найпомітніших зразків 
українсько-канадської архітектури є церква Матері Божої Неустанної Помочі в Йоркто-
ні, св. Володимира й Ольги в Вінніпегу, св. Йосафата в Західному Торонто, Успенія в Пор-
тедж Ля Прері, Покрови в Давфіні, св. Йосафата в Едмонтоні, а також кафедра в Кукс Крік. 
В період третьої еміграції споруджуються церкви за проектами С. Тимошенка (св. Іва-
на в Едмонтоні і св. Духа в Саскатуні), В. Січанського (Кафедра у Вінніпегу), М. Флека 

Радослав Жук. Українська католицька церква пресвятої Євхаристії Торонто, (1978)
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(св. Володимира в Калгарі), Ю. Черненка (св. Бориса і Гліба в Родвотер), Ю. Кодака (Успе-
нія Пресвятої Богородиці в Гамілтоні). Продовжує свою архітектурну діяльність Пилип 
Ру; створює свої проекти Радослав Жук.

Сакральна архітектура української діаспори Канади розвивається від найпростіших 
церков хатнього типу до хрещатої української традиційної церкви у вигляді візантійсько-
го хреста, передній фасад якої ускладнений двома паралельними вежами. У часи третьої 
еміграції з’являються також храми з чітко вираженою патріотичною символікою та твор-
чі експерименти архітекторів, обумовлені модерном і постмодерном. 

До останніх належить творчість архітектора Радослава Жука. У своїх проектах Радо-
слав Жук прагне знайти нові форми вислову традицій української архітектури, творчо 
трансформувати українську архітектурну спадщину, інтерпретувати її, використовуючи 
сучасну архітектурну мову. Кожна його споруда є оригінальним твором, в якому гармоній-
но поєднуються традиції та сучасність модернової архітектури.

Висновки. Сакральна християнська архітектура належить до найбільш консерватив-
ного напрямку в архітектурі, оскільки містить в собі духовні канони, які є основою хри-
стиянської віри. Ця ж архітектура найкраще представляє культурно-мистецькі цінності 
українського народу, оскільки навіть у цій консервативній формулі український народ 
зумів розкрити особливості свого характеру, свою особистість. Попри те, що розвиток 
української сакральної архітектури в Канаді відбувався у вигнанні, вдалині від рідного 
середовища, сильне бажання українців боротися за свою культурну ідентичність дало 
змогу на основі творчого переосмислення українських традицій і втілення їх у нові фор-
ми створити архітектуру, яка є визначним внеском до здобутків української сакральної 
архітектури. 

У той час, коли українська сакральна архітектура перебувала у стадії стагнації на бать-
ківщині, вона отримала безпрецедентний шанс на повторне народження та розвиток 
у Канаді. Сакральна архітектура української діаспори в Канаді пройшла шлях, якого її 
позбавили атеїстичні догми в Україні, і стала орієнтиром для архітекторів України в часи 
перебудови, коли повернення до духовного життя в Україні вимагало швидкого реагуван-
ня на потреби життя.
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Анотація. Храмове будівництво української діаспори Канади за столітній період свого розвитку пройшло еволю-
цію від хатнього типу до архітектури сучасної конструкції і техніки з дотриманням основних канонів в об’ємно-плану-
вальному вирішенні та створення асоціації традиційного візуального силуету української церкви. 

Ключові слова: українська еміграція, сакральна архітектура, еволюція храмового будівництва української діаспори.

Аннотация. Храмовое строительство украинской диаспоры Канады за столетний период своего развития прошло 
эволюцию от архитектуры домашнего типа к архитектуре современной конструкции и техники с соблюдением основ-
ных канонов в объемно-планировочном решении и создание ассоциации традиционного визуального силуэта украин-
ской церкви.

Ключевые слова: украинская эмиграция, сакральная архитектура, эволюция храмового строительства украинской 
диаспоры.

Summary. Sacral civil engineering of Ukrainian diaspora of Canada vitnessed a centerary evolution from a house-type 
patterns to advanced architecture of up-to-date constructions, techniques, volumetric and design standards and creation of an 
image of the traditional visual silhouette of an Ukrainian church.

Keywords: Ukrainian immigration, sacral architecture, evolution of sacral civil engineering of Ukrainian diaspora. 
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Сутність наукової проблеми: В сучасній екранній культурі особливе місце посідають 
голографічні перформанси, що стають не тільки успішними ланками у комерційній струк-
турі медіаіндустрії (наприклад, indoor- та outdoor-рекламі), але і провідними елементами 
некомерційного медіа-арту. Однак характер впливу мистецьких, зокрема зображальних 
технологій даних медіа-творів залишається і досі малодослідженим, що являє собою ваго-
му проблему в сучасному мистецтвознавчому дискурсі. 

Актуальність теми зумовлена необхідністю вирішення протиріччя між розповсюджен-
ням та стрімким розвитком голографічного перформансу та малодослідженістю тенденцій 
розвитку його зображальних технологій та комунікаційних параметрів. 

Мета статті — дослідити визначальні зображальні технології голографічного перформансу.
Основні задачі — розглянути історію виникнення та тенденції розвитку сучасних зобра-

жальних технологій голографічного перформансу; дослідити основні комунікаційні пара-
метри зображальних технологій голографічного перформансу в сучасній екранній культурі.

Об’єкт дослідження — голографічний перформанс, предмет — історія та основні кому-
нікаційні параметри зображальних технологій голографічного перформансу. 

У дослідженні застосований комплексний культурно-мистецтвознавчий аналіз зобра-
жальних технологій голографічного перформансу.

Ступінь розробленості, джерельна база: Попри те, що через недосконалість екранних 
технологій динамічні стереоскопічні голографічні проекції почали розвиватися відносно 
нещодавно, експерименти в цій галузі розпочалися ще у 70-х рр. XX ст. Інтенсивна робота, 
котра провадилась в СРСР в галузі розробки голографічних технологій, спричинила осіб-
ний дискурс у радянській науковій літературі, де розглядались можливості та перспективи 
розвитку новітніх винаходів у екранній культурі, зокрема, в телевізійній та кінематографіч-
ній сферах. Серед них найбільш вагомими можна вважати фундаментальні праці В. Кома-
ра та О. Сєрова «Зображальна голографія та голографічний кінематограф» [7], П. Копилова 
та А. Тачкова «Телебачення та голографія» [8], І. Налімова, Ю. Овєчкіса, А. Шакірова «Голо-
графічні екрани для проекції кольорових та стереоскопічних зображень» [9]. У більш сучас-
ній праці О. Андрєєвої «Прикладна голографія» [1] синтезовано численну кількість аспек-
тів робіт вищеназваних авторів. 

В той же час на Заході вивчення подібних проблем не набуло масштабності: адже увага 
вчених здебільшого зосереджувалась на розробках стереоскопічних систем, які базуються 
на ефекті бінокулярного зору та за допомогою спеціальних окулярів створюють ілюзію гли-
бини простору. Врешті-решт, такі системи були масово впроваджені в індустрію екранних 
мистецтв 2000-х, — адже економічно вони були значно доступніші, ніж розробки динаміч-
них голографічних екранних проекцій.

У 1970–80-х в США можливостями голографічних технологій цікавилися С. Бентон і Дж. Лат-
та, дослідження яких, однак, так і залишилися в авангарді тодішнього наукового дискурсу. 

Слід зазначити, що всі вищеназвані науковці діяли в рамках фізико-технічних дисци-
плін, вивчаючи голографічні екранні технології з точки зору їх технологічної доцільнос-
ті. Що ж стосується мистецьких можливостей голографії, то особливо цікавими є рефлексії 
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одного з її винахідників, фізика Ю. Денисюка [2]. Однак огляд, зроблений цим ученим, тор-
кається нашого предмета опосередковано, а саме з точки зору візуальної технології. Нас же 
цікавить не статика голографічного зображення, а саме його динаміка. 

Загалом авторці статті не траплялась жодна мистецтвознавча робота, яка б була при-
свячена вивченню зображальних технологій голографічних проекцій та їх комунікаційних 
параметрів, вже не кажучи про голографічний перформанс як новітній феномен сучасно-
го медіамистецтва. Окремо огляд проблеми медіаперформансу можна знайти у роботах С. 
Діксона «Цифровий перформанс: історія нових медіа у театрі, танці, спектаклі та інсталя-
ції» [3], В. Жидкова «Мистецтво в полі культури, проблема меж» [5], А. Мігунова «Мисте-
цтво та сучасні гуманітарні технології» [6]. Тим не менше, серед мистецтвознавчих праць 
не зустрічається спеціального комплексного дослідження зображальних технологій саме 
голографічного перформансу, що й обумовило появу даної статті.

Виклад основних результатів
Феномен голографічного перформансу як новітнього виду медіаперформансу присутній 

у сучасному медіапросторі порівняно нещодавно, проте вже сьогодні він високими темпами 
інтегрується у сучасну екранну культуру, багато у чому революційно її модифікуючи. Незва-
жаючи на це, дефініція поняття голографічного перформансу донині невідрефлексована. Оче-
видно те, що створення цього типу культурного твору є медійним, тобто «таким, що спів-
відноситься з медіа, мас-медіа, пов’язаним з ними» [4]. Іншими словами, він залучає медіа 
як основний формотворчий матеріал, а саме інтегрує проекційні екранні технології. Згід-
но визначенню фундаментальних дослідників, зокрема С. Діксона, медіаперформанс являє 
собою «вплив медіа за допомогою діалогового обміну з живою дією на сцені» [3]. Сутність 
голографічного перформансу здебільшого відповідає даному визначенню: адже він часто 
являє собою взаємодію виконавця/виконавців із голографічною проекцією. Остання, в свою 
чергу, може бути як антропоморфною (голограми людей чи навіть анімованих персонажів), 
так і являти собою стереозображення різноманітних речей, явищ природи тощо. Однак у дея-
ких аспектах голографічний перформанс виявляє свою власну специфіку, і саме через це може 
позиціонуватися в якості самостійного виду сучасного медіаперформансу. Йдеться про зро-
стаючу тенденцію поширення сольного перформансу голографічних антропоморфних проек-
цій, які виходять на авансцену сценічного дійства без участі живих акторів.

Зважаючи на це, було б доцільним розглянути технологічну природу візуальної складо-
вої динамічних стереоскопічних голографічних проекцій: адже багато в чому їх специфі-
ка визначає формальні та комунікаційні параметри перформативних образів. Першопро-
хідці голографії бачили перспективи її розвитку перш за все у впровадженні та поширен-
ні динамічних екранних можливостей, які полягають у виході зображення за межі статич-
ної стереоскопічної фотографії, та перехід до якості тривимірного кіно та телебачення. Ю. 
Денисюк, описуючи перспективи зображальної голографії, зазначав, що композиційна (сте-
реоскопічна) голографія буде покладена в основу створення голографічного об’ємного кіне-
матографа та телебачення, що цілковито відтворюють ілюзію дійсності тих подій, що відбу-
ваються перед глядачем [2]. П. Копилов та А. Тачков вбачали екранні можливості гологра-
фії у розробці спеціального приймаючого пристрою для багаторакурсних телевізійних сис-
тем, який, за умови втілення у життя, був б здатен конкурувати з сучасними телевізійними 
3D-приймачами [8]. В. Комар та О. Сєров вже у 1987-у зазначили: «Були створені експери-
ментальні проекційна та копіювальна установки, що дозволило отримати кольорове голо-
графічне кінозображення задовільної якості. Проте для більш повного відтворення паліт-
ри потрібний лазер із синім променем» [7; с. 2, 3]. Подібні технологічні системи діяли в рам-
ках концепції екрану: проекції робилися на спеціальну голографічну кіноплівку, проте її 
запис та зберігання залишалися занадто дорогими для впровадження у масове виробни-
цтво, а тим більше у некомерційні мистецькі експерименти.
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Про специфіку стереоскопічного голографічного зображення згадали лише відповідно 
до нових тенденцій розвитку екранної культури, коли традиційний стереоскопічний екран 
став поступатися новітнім технологіям «прозорого» та «інтерактивного» «скріну». Саме 
для подібних інновацій добре підійшла сучасна динамічна голографічна проекція. Як зазна-
чає О. Андрєєва, «динамічна голограма реєструється в середовищі, оптичні параметри яко-
го помітно змінюються безпосередньо під час дії формуючого голограму випромінювання... 
В результаті стадії формування і зчитування динамічної голограми, на відміну від голо-
грами статичної, пов’язані нерозривно, а процес запис-зчитування є одночасним» [1; с. 67]. 
Така специфіка голограми значно розширює межі відомих на сьогодні стереоскопічних тех-
нологій, що потребують створення оптичної ілюзії об’єму, в той час як динамічна гологра-
ма реально фіксує його.

Як було зазначено вище, «прозорість» та «інтерактивність» екрану стають невід’ємною 
та найбільш впливовою зображальною технологією сучасного голографічного перформан-
су. Однак на цьому терені існує висока конкуренція, а численна кількість розробок донині 
залишаються на рівні «старт-ап». Так, технологія Microsoft Vermeer заснована на принци-
пі роботи пристрою під назвою мараскоп, що представляє собою систему, яка складаєть-
ся з двох параболічних дзеркал. Унизу конструкції розташовані малогабаритний проектор 
та спеціальні відбивачі; до них долучаються інфрачервоний датчик і камера. Монохромна 
проекція людини на цьому екрані здатна динамічно змінюватися до 15-ти кадрів за секун-
ду, що іще не дає належного реалістичного ефекту. Крім того, розмір екрана є не більшим від 
людської долоні, а отже, якість видовищності такої проекції не найвища. Однак такий про-
зорий екран є інтерактивним, і рука людини може повноцінно взаємодіяти з зображенням. 
Це досягається за допомогою технології, яка є аналогом жестового маніпулятора Microsoft 
Kinect. 

Заяву на першість у розробці екрана, який був би фотопластинкою для голограми багато-
разового використання, подала компанія Nitto Denko Technical (США). І, хоча подібні досяг-
нення відзначали ще радянські дослідники [7, 9], однак розширення можливостей подіб-
ного екрану до передачі зображення на відстані у ефірному часі американські вчені змог-
ли досягти порівняно нещодавно. Динамічне зображення складається з голографічних пік-
селей — хогелей. Однак такі проекції також монохромні, а дисплей не має інтерактивних 
властивостей. 

Аналогічну технологію розробила також компанія Hewlett-Packard Labs. Для прозорого 
стереоекрану у даній системі також потрібне покриття пластинки фотореактивним поліме-
ром та обладнання його системою лазерів. 

Вийти за межі екрану у реальний вимір простору та часу дозволяє технологія Aerial 
Burton 3D, розроблена у японському університеті Кейо. Вона продукує монохромну дина-
мічну голографічну стереоскопічну проекцію без посередництва будь-якого «прозорого» 
екрану, проте в даному випадку зображення не є інтерактивним, що значно обмежує пер-
спективи його впливу на аудиторію. Плавність зооморфних зображень також низька, а час-
тота зміни кадрів теж складає 15 кадрів на секунду.

Як бачимо, всі вищеназвані візуальні технології стереоскопічної динамічної голографії 
мають певні недоліки, як-от монохромність зображення, повільність динаміки відображен-
ня перформативного матеріалу, замалий з точки зору видовищності розмір і відсутність 
інтерективності. 

Єдиною впровадженою в масове виробництво технологією наразі залишається так звана 
«голографічна сітка». Технічно проекції на прозорий сітковий екран не є голограмами, про-
те це найпоширеніша на сьогодні можливість відтворити ефект динамічної стереоскопічної 
голограми для сценічних дійств. Мережевий екран не є горючим; він легко монтується, не 
вирізняється вибагливістю умов зберігання та майже не потребує особливого догляду. Крім 
того, такі сітки можуть досягати до 12 м у висоту та 45-и — у ширину. Мережеві проекції 
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в сучасній екранній культурі стають все більш видовищними та урізноманітнюють кольо-
рову палітру. Часто подібні образи називають «голографічними» незалежно від технологіч-
них нюансів: адже для створення стереоскопічного зображення, як і у випадку справжніх 
голограм, дані екранні технології застосовують спеціальне лазерне освітлення. Саме мере-
жева технологія на сьогодні забезпечує 90% матеріалу для голографічних перформансів.

Звернімося до візуальної специфіки та комунікаційних параметрів образів, що ство-
рюються за допомогою вищеназваних технологій. Витвори Microsoft Vermeer, Nitto Denko 
Technical, Aerial Burton представляють собою ненаративні антропоморфні або зооморфні 
проекції. Однак навряд чи вони можуть претендувати на повноцінне звання перформансів: 
на даному етапі це радше цікаві атракціони. Проте відомі сьогодні види мистецтва наро-
дилися з ефектних інновацій, а отже, в майбутньому, наприклад, рухлива «міні-людина» 
Microsoft Vermeer або «риби» Aerial Burton можуть стати частиною мовної структури меді-
амистецтва. Що ж до прямих трансляцій на відстані людського тіла в ефірному часі (як це 
відбувається за допомогою технології Nitto Denko Technical), то очевидно, що комунікацій-
ний потенціал цієї інновації значно перевищує межі звичайного засобу масової комунікації. 
Вже сьогодні вона має риси медіахепенінгу, — згідно дефініції «хепенінг розвивається не 
як організоване, а як спровоковане, імпровізоване, непередбачуване дійство, до якого залу-
чаються глядачі — більше того, участь глядачів, що стають в результаті співавторами, для 
здійснення хеппенінга є обов’язковою» [10].

Зовсім інакша естетика мережевих голографічних перформансів. Сьогодні вони масо-
во впроваджуються у комерційну структуру екранної індустрії та до некомерційних про-
ектів. Найбільш визначними та видовищними комерційними голографічними перформан-
сами можна назвати indoor-рекламу «голографічний промоутер»; outdoor-рекламу бренду 
«Nike»; концертні виступи Снуп Дога та Тупака Шакура та японської голографічної поп-зір-
ки Хацуне Міку. Серед некомерційних проектів найбільш значним протягом останніх років 
став виступ голограми В. Цоя. Всі вони об’єднані однією суттєвою ознакою, а саме видо-
вищністю. Основною метою голографічних промоутерів NextTouch, наприклад, є не стіль-
ки донесення потрібної інформації до споживача, скільки намір вразити його своїми незви-
чайними перформативними особливостями: перед аудиторією постають не просто гологра-
ми людей (що вже саме по собі вражає інноваційністю), але молодих вродливих дівчат, що за 
певним запрограмованим сценарієм можуть продемонструвати той чи інший товар. Інший 
бік видовищності (акцент на монументалізмі) розкриває реклама Nike, що являє собою 
голографічний перформанс на воді: гігантський баскетболіст, напівтанцюючи, вкидає м’яч 
до корзини. Актуальним в даному випадку є висловлювання В. Жидкова: «стрімкий розви-
ток науково-технічного прогресу, що революційно вплинув на повсякденне життя людей, 
робив все більш неактуальною декоративну естетику модерну... виконавське мистецтво як 
раз цікаве тим, що в цій сфері постійно існують та вдосконалюються механізми залучання 
аудиторії до сценічного дійства» [5; с. 65, 81].

Голографічні перформанси на кшталт синхронних виступів Снуп Дога та проекції Тупака 
Шакура (авторства Digital Domain Media Group), виконання пісні голограмою В. Цоя (вироб-
ництво компанії Yota) на петербурзькому фестивалі «Yota Space» за своїми комунікаційними 
параметрами транслюють значно масштабніші, аніж проста видовищність, стратегії впливу 
на аудиторію. Самостійно або у тандемі з живим виконавцем виступають голографічні обра-
зи загиблих ікон масової культури, схожих на примар з минулого. Як відомо, на хвилі попу-
лярності перформансу Тупака Шакура та Снуп Дога одна з корпорацій-співавторів голограми 
Тупака Core Media Group невдовзі планує створення голографічних проекцій Джима Моррі-
сона, Елвіса Преслі та багатьох інших, нині покійних, зірок. Неоднозначні відгуки реципієн-
тів щодо подібних перформансів свідчать про актуальність катарсичних механізмів, що ними 
оперує мистецтво. У даному випадку розкриваються глибинні підґрунтя мнемонічних стра-
тегій сучасної екранної культури, котра акумулює новітні технології для гри на ностальгіч-
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них та еротичних почуттях аудиторії. Як зазначає А. Мігунов, «в цій ситуації стає вкрай важ-
ливим диференціювати те, що належить машині, і те, що залишається людині... опинившись 
у минулому, глядач не втрачає зв’язку з сучасним» [6; с. 31, 33]. 

Особливий статус мають голографічні перформанси на кшталт відомого концертного 
виступу «співачки» Хацуне Міку. Ця японська стереоскопічна голографічна проекція від-
різняється симбіозом двох провідних технологій: 3D-анімації та «голографічної мережі». 
Візуально образ виконаний в естетиці аніме; прозорий екран дозволяє клонувати зобра-
ження під час концерту так, що новостворені учасники перформансу створюють групове 
хореографічно-вокальне шоу, а отриманий в програмі Vocaloid голос голограми-солістки 
посилює ефект стереоскопічності дійства. Подібні перформанси користуються безпреце-
дентним успіхом у японської аудиторії. Вражає синхронність, з якою глядачі поводяться на 
концерті: в унісон підспівують, колективно здіймають в такт руки, нагадуючи рухи солдат 
в армії. Подібна солідарність притаманна традиційній японській культурі, але голографічні 
перформанси на кшталт виступу Хацуне Міку перетворюють фігуру соліста на своєрідно-
го вождя-диригента, що відсилає мистецтвознавця до ранньої релігійно-міфологічної стадії 
зародження мистецтва, з беззаперечним авторитетом фігури шамана та колективним хоро-
водним дійством.

Висновки 
Візуальні технології стереоскопічної динамічної голографії відзначаються перш за все 

такими характеристиками своїх екранів, як «прозорість» та «інтерактивність», що стає 
невід’ємною та найбільш впливовою зображальною технологічною тенденцією сучасного 
голографічного перформансу.

Найбільш визначною в сучасній екранній культурі є візуальна технологія «голографічної 
мережі». Комунікаційними параметрами голографічних перформансів, які створюються за 
посередництвом цієї технології, є видовищність, апеляція до мнемонічних стратегій, а саме 
до гри на ностальгічних та еротичних почуттях аудиторії. Вагомим комунікаційним пара-
метром є звертання творців голографічних перформансів до ранньої релігійно-міфологіч-
ної стадії зародження мистецтва.

Перспективи подальших розвідок у даному напряму 
Результати статті можуть бути корисними для подальшого вивчення технологічних 

інновацій в мистецтві, зокрема в екранній культурі. Дане дослідження актуальне для мис-
тецтвознавчого, культурологічного, філософського та загальногуманітарного дискурсів.
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Хоч дивися на мене, та ба — не вгадаєш!
Відкіль родом і як зовуть — нічирчик не знаєш… 
А в мене ім’я не одно, а єсть їх до ката!..

Напис на картині Ф. Стовбуненко
«Козак-бандурист», 1890

В українському образотворчому мистецтві зображення козака Мамая є чи не найпоши-
ренішим у художньо-образних інтерпретаціях. Жоден інший сюжет із давнього народно-
го малярства не отримав такого різноманіття стильових трансформацій, мистецько-філо-
софських трактувань та концептуальних тлумачень. Спрямований до історико-філософ-
ських узагальнень громадських подій та життєвих ситуацій, образ Мамая поєднує уро-
чисто-меморіальні і лірико-іронічні елементи, втілюючи в таки спосіб риси своєрідної 
ментальності українців [9, с. 113]. Дискурс стосовно ролі і місця Мамая в історії україн-
ської культури надалі залишається актуальним, а багатогранність його образу приваблює 
до себе українських художників.

Сучасну індивідуальну варіацію теми простежуємо у мистецькому проекті «Мамайчу-
ки», який створив академік НАМ України, народний художник України Анатолій Мель-
ник. У живописній серії полотен зі своєрідним соціальним під текстом автор презентує 
новий тип нащадків Мамая.

При написанні статті велика увага надавалась дослідженню загадкової постаті в україн-
ській культурі — козаку Мамаю [5; 7; 9–10; 12; 14]. Важливим також було вивчення матеріалів, 
які стосуються мистецької діяльності Анатолія Мельника. Окремі аспекти розглядали у сво-
їх статтях Г. Скляренко, О. Лагутенко, О. Федорук, Л. Медвідь та інші автори [1–4; 6; 8; 11; 13]. 
Аналіз цих публікацій частково розкриває характерні риси творчості автора, що є важливи-
ми у контексті дослідження. Проте недостатньо висвітленою залишається тема «Мамайчу-
ків», а її актуальність спонукає до більш детального вивчення картин не лише у ракурсі сучас-
них особливостей живопису, аз погляду трактування філософського змісту творів у зв’язку 
з соціальними проблемами. Часткові дослідження концепту циклу «Мамайчуки» не поста-
ли у фокусі окремого мистецтвознавчого вивчення і не отримали необхідного узагальнення.

Мета публікації — дослідити художньо-стилістичні та концептуальні особливості 
творчості Анатолія Мельника у контексті художнього проекту «Мамайчуки», проаналізу-
вати форми та способи трансформації традиційних сюжетів, узагальнити тенденції, при-
таманні авторському стилю митця.

Анатолій Мельник — художник широкого змістового, формального та тематичного 
діапазону — від предметно-фігуративного до асоціативного експресивного живопису. 
Значну частину його доробку складають картини, символічно об’єднані назвою «Мамай-
чуки». Створений цикл став основою мистецького проекту, який експонувався у найбіль-
ших виставкових залах України. Серія полотен постійно доповнюється новими твора-
ми й тому змінюється, проте її константою залишається неординарне творення образів 
нащадків Мамая в авторській інтерпретації.

Ольга ЛУКОВСЬКА
кандидат мистецтвознавства, доцент

ХУДОЖНЬО-СМиСЛОВий КОНцеПт
ПрОеКтУ АНАтОЛія МеЛЬНиКА «МАМАйЧУКи»
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як зазначає Г. Скляренко, цілком закономірно, що національно орієнтований Мель-
ник звернувся до образу Мамая, адже цей національний персонаж йому дуже близь-
кий. Мамай –архетип української національної культури, образ, що виник ще на початку 
ХVII століття. З одного боку, це — лицар, козак, аз іншого — він просто сидить і нічого 
не робить. такий собі дуалістичний образ. Насправді, це і є мрія українців — про свобо-
ду і волю, відсутність обов’язків. Мельник інтуїтивно зіграв на парадоксальності цьо-
го образу, пов’язавши його з нашими сучасними реаліями. Герої його картин ходять на 
вибори чергового гетьмана, який незабаром виявляється «не таким»; потім «ойкають», 
чухають потилиці, знову обирають нового. це така колізія, щільно пов’язана з україн-
ською історією [4]. 

За словами самого автора: «Мамай — герой, який колись народився і, видно, вже ніко-
ли не помре. Мамайчуки — це сини Мамая, а ми всі — діти Мамаєві. Сьогодні важливо 
бачити себе зі сторони, як ми виглядаємо, які у нас цінності і пріоритети. Мамайчуки — 
це ті ж герої, які присутні на телебаченні, на радіо... це люди, які вирішують свою долю 
і долю суспільства. Проблеми, які нас оточують, виражені саме в цій серії» [11].

Вдивляючись у навколишній світ, розмірковуючи над його парадоксами, митець 
сприймає усе не споглядально-відсторонено, а чуттєво-емоційно, часто ототожнюючи 
себе з тим, кого зображує. Малюючи героїв картин, він, так чи інакше, розповідає про свої 
враження та відчуття.

Проект складається з декількох десятків великоформатних робіт, сюжети яких за 
смисловою значущістю є віддзеркаленням нашого часу, реальності і, у деякій мірі, є кари-
катурою на суспільство, викриваючи його вади та недоліки. «Мамайчуки» створені для 
аксіологічного переосмислення й інтерпретацій суспільно-політичних подій, конфліктів 
і ситуацій. Підкреслено декоративні композиції часто соціально їдкі, неприємно шокую-
чі, і навіть не завжди зрозумілі звичайному глядачеві. 

«Чи повинно мистецтво бути зрозумілим? так, але лише для тих, кому воно адресова-
не», — влучно зауважив Станіслав Єжи Лєц, польський поет, філософ і афорист XX сто-
ліття. Власне, Мельник не намагається бути зрозумілим для всіх, адже мистецтво, вва-
жає він, для вибраних, а «найголовніше, щоб митець умів влучно створити в своєму часі 
свій світ… якщо тобі вдається щось зробити, нічого не пояснюючи, оце і є мистецтво» [8].

У центрі авторських інтенцій — традиційні сюжети та образи, що зазнають формаль-
но-змістових трансформацій. Зображуючи героїв за різних обставин, Мельник у гротес-
кно-сатиричний спосіб розглядає неоднозначність ситуацій, умовність стереотипів, будує 
власний авторський концепт, де сучасне та історичне тісно переплітаються між собою, 
набуваючи при цьому нових якостей.

Проблеми, порушені митцем, часто осмислюються у контексті символістських інтер-
претацій. таким є, наприклад, твір «Гуінгнгми» — динамічна декоративна композиція 
з прудкими кіньми. еволюція змісту зображення коня свідчить про його поступове погли-
блення як всеосяжного символу — від світла до темряви, від неба до землі, від життя до 
смерті. За народними переказами кінь символізував швидкість думки, прозріння. Він 
поставав істотою, наділеною даром передбачення, адже ця тварина здатна наперед відчу-
вати біду і бурхливо «попереджати» про це наїзника [9, с.116]. 

Картина повертає наші думки й до алегоричного сенсу образів, взятих із книги «При-
годи Гуллівера» Джонатана Свіфта. Художник проводить символічні паралелі з сучасним 
життям, розмірковуючи, а що ж таке Європа, до якої з таким запалом ми прагнемо і несе-
мось, і що нас там чекає. 

«тут вам і зрада, і дружба, і судова недосконалість — це той позитив і негатив, який був, 
є і залишатиметься. «Гуінгнгми» — це полотно майже три на сім метрів, свою ідею я нама-
гався донести через монументальність і характер подачі, оскільки площина для ідеї також 
відіграє певну роль», — зазначає художник [11]. 
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емоційного й символічного змісту додає кольорове трактування композиції «Гуінгнгмів». 
ідея твору підсилена експресивністю червоного тла, на якому зображені тварини: червоний 
провокує відчуття потрясіння, попередження, є символом небезпеки.

Дослідження особливостей сюжетно-образної побудови картин виявляє філософський 
потенціал художнього мислення автора та схиляє й до інших спостережень. Мельник роз-
мірковує над містичним концептом, характерним для сакрального статусу Мамая, пере-
осмислюючи цю міфологічну дуалістичну постать. Відомо, що українці використовували 
образ Мамая як оберіг від темних сил та усіляких бід, звертаючись до нього за допомо-
гою у повсякденних справах нарівні з християнськими святими. цей факт дозволяє при-
пустити, що Мамай не був звичайною людиною, а скоріш божественною сутністю, втілен-
ням самого Бога [7, с. 14]. Художник, трансформуючи образи та проектуючи їх на сучасну 
соціальну канву, ставить своєрідне запитання: наскільки теперішні «мамайчуки» дале-
кі від «божественного» і чи залишилося в них хоч щось від Мамая-«святого»? Чи зберег-
лася в їхніх серцях хоча б краплина духовності прадавнього образу, його релігійна суть? 

Легендарний Мамай очистив і приборкав свій розум та пізнав таємну природу речей, 
досягши, таким чином, безсмертя. Проводячи паралелі, задумуємося, чи багато сьогод-
нішніх потомків мамаєвих упокорюють некерований розум, бажання, неслухняне тіло? На 
жаль, людська свідомість надмірно секуляризована й далека від духовної досконалості.

Герої творів Мельника не завжди цілеспрямовані та вольові, із власною системою цін-
ностей. Часто вони безпорадні, нерішучі, безвольні… На картинах бачимо «мамайчуків», 
у душах яких криється внутрішня боротьба, яка притаманна кожній людині, персона-
жі з відчуттям самотності, з паралізованою деструктивними процесами сучасного бут-
тя волею до життя. трагедія полягає в тому, що, маючи можливість бути духовно вільною 
особистістю, людина не знаходить в собі сили опиратися насильству. Сильним і спро-
можним до боротьби можна бути лише тоді, коли є непохитна віра в себе й міцна воля 
до життя. Брак цієї волі, невміння об’єднатися для спільної боротьби призводить до руї-
ни вітчизни. Саме в такій філософській площині осмислюється автором парадигма бут-
тя української нації.

Зокрема, у картині «Указ» Мельник метафорично зображує поневолення нації, коли 
тонко продумана політика влади спрямована на підкорення духу народу, поступове зни-
щення його історичного коріння та національних традицій. Прагнучи підсилити образ-
но-емоційне забарвлення, автор використовує підкреслену умовність форм та монохром-
ність палітри.

Аналізуючи ряд інших полотен, бачимо, що в них зображені різні картини людського 
співіснування, тісно пов’язані із сучасною українською політикою. 

«Політика не створює людей, але бере їх такими, якими створила їх природа», — спа-
дає на думку твердження Аристотеля, правдивість якого простежуємо в окремих сюже-
тах. Персонажі приходять у художні твори з життя такими, якими вони є, з усіма перева-
гами й недоліками. Авторські рефлексії на події подаються крізь призму вчинків і пере-
живань зображуваних героїв. Особливістю робіт є те, що незважаючи на різний час їх 
створення, проблематика завжди залишається актуальною.

Дослідження показує, що в жанровому діапазоні творчості художника особливе місце 
посідає портрет та багатофігурні композиції. Серед чисельних портретних образі вбачи-
мо зображення як сильної особистості, так і збірний, узагальнюючий образ суспільства 
(наприклад, «Він», «Перший Мамайчук», «Вожак», «Батько Мамайчука»). При створен-
ні портретів-типажів митець досягає декоративності засобами графічності, площинності, 
силуету, кольору.

Художник наділяє образи характеристичними стилізованими ознаками, такими, як 
чуб-оселедець та українські довгі вуса. Проте, оце й уся схожість з Мамаєм. Вона лише 
формальна, бо не це головне для художника [6]. Автор вдається до психологізації, роз-
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криваючи яскраві типи, подаючи завершені зразки змалювання характерів яку картинах 
«Громадянин», «Мамайчук», «Бухгалтер», «Отаман» та інших. При цьому він звертаєть-
ся до використання алогізмів з метою передати складний, непрогнозований душевний 
стан персонажа. За допомогою парадоксального, часто з протилежних позицій, осмис-
лення ситуацій Мельник намагається створити певний драматичний або комічний ефект.

У багатофігурних композиціях, які можна окреслити як соціально-критичні, спосте-
рігаємо зображення людей як безликий натовп. це неорганізована юрба без усвідомле-
ної мети, нею легко маніпулювати й керувати, в ній щезають, розчиняються індивідуальні 
риси, натомість з’являються агресія та конформізм, з його готовністю переступити через 
власну думку, власні принципи(композиції «Поцілунок», «Сплячий оркестр», «Переко-
нання» тощо).

Часом митець сміється, іронізує, або ж навіть відкрито насміхається над убогістю нащад-
ків, які розгубили кращі риси своїх предків й не здатні зберегти спадщину своїх пращурів. 

«це іронія до певних типажів українців та суспільних ситуацій, в які вони потрапля-
ють. Але мені здається, я маю на неї право як українець та як громадянин. Питання коруп-
ції, нещирості, зради, життя не за законом є вічними та властиві усім суспільствам в усі 
часи», — каже Мельник.

якось О. ільченко сказав: «Коли в скрутну хвилину люди не плачуть, а сміються, вони 
— проти будь-якого ворога дужчі». Мельник впевнений: коли людина здатна над собою 
сміятися, значить, у неї є перспектива, а здатність до самокритики є ознакою незалежнос-
ті, запорукою життєвої сили і суспільної перспективи [13].

Аналіз художніх особливостей творів демонструє тенденцію до створення лаконіч-
них, декоративно-узагальнених форм без зайвої дріб’язкової натуралістичної деталізації. 
Більшість картин автора вирізняються монументальними розмірами. У цьому контексті 
важливо наголосити на ролі великого простору в експонуванні монументальних поло-
тен, щоб досягнути повноцінного звучання. Серію «Мамайчуки» презентовано в багатьох 
виставкових залах, проте, за враженнями фахівців та словами самого художника, найвда-
лішою була експозиція у Львівському палаці мистецтв. Великі зали мистецького центру, 
власне, створені для експонування масштабних робіт, і простір тут стає істотним органі-
зуючим середовищем або й концептуальним чинником експозиції.

як бачимо, монументальність та декоративність форм є одними з провідних ознак, що 
вирізняють живопис Мельника. Декоративне трактування: площинність, узагальненість, 
умовність пропорцій, кольору, анаморфоза — усе це підкреслює ракурси героїв, передає 
драматизм стану та емоційність зображуваних сцен.

Аспекти монументальності в роботах відчутні не лише в розмірах полотен, а й у вну-
трішній значущості образів. творчу уяву художника збуджує самобутність народного 
примітиву: жива мова його відкриває широке поле для пошуку нових образно-формаль-
них рішень — лаконічних, декоративно виразних, за видимою зовнішньою простотою 
яких відчувається глибокий внутрішній зміст.

Важливе місце художник відводить колориту, якого досягнуто не за рахунок ефектно-
го колоризму, а завдяки глибокому психологізму. Кольорова гама, здебільшого, склада-
ється з численних відтінків вохри, а також коричневих, сірих, оливкових барв, з додат-
ком контрастних червоних, помаранчевих, фіолетово-синіх та незначним вкрапленням 
білого. Використання двох-трьох кольорів у тонко підібраних співвідношеннях, дріб-
ні контрастні акценти створюють неперевершену гру нюансів, які викликають глибо-
кі емоції глядача.

Зокрема, у роботі «тотем» вишуканий колорит, витриманий у багатій на відтінки 
коричнево-вохристій гамі, поглиблює настроєвість сприйняття картини. Вирішення тво-
ру узагальнене, декоративно трактовані образи позначені цілісністю символіко-метафо-
ричної мови.
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Композиційною та колористичною єдністю вирізняються й інші полотна, зокрема, 
«Порозуміння», «За свободу», «Конфедерація», «Лідер». 

Отже, проведене дослідження показує, що творчість Мельника вирізняється обра-
зним осягненням теми, не обмеженим лише формальними пошуками засобів виражен-
ня художнього задуму. Художньо-філософський концепт творів відкриває світ складних 
і суперечливих процесів, що відбуваються у суспільному й особистому житті людини. 
традиційний комплекс екзистенційних проблем, зокрема, свободи, вибору, відповідаль-
ності, страху, знаходить у творчості Мельника власне і своєрідне авторське тлумачення. 

Характерними рисами творчої практики художника слід вважати декоративне пло-
щинне трактування композиції, прагнення надати узагальнено-пластичної завершено-
сті твору, умовність форм і кольору, асоціативність, монументальність образів. творчість 
Анатолія Мельника гармонійно вписується у контекст сучасного українського образот-
ворчого мистецтва.
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Анотація. У статті досліджено характерні риси творчості народного художника України А. Мельника. Проаналізо-
вано смислове поле концепту авторського проекту «Мамайчуки», вивчаються його художні особливості.

Ключові слова: художник, концепт, «мамайчук», художній образ, живопис, асоціативність.

Аннотация. В статье исследуются характерные черты творчества народного художника Украины Анатолия Мель-
ника. Анализируется смысловое поле концепта авторского проекта «Мамайчуки», изучаются его художественные осо-
бенности.

Ключевые слова: художник, концепт, «мамайчук», художественный образ, живопись, ассоциативность.

Summary. The paper discusses characteristics features in the creativity of famous Ukrainian artist A. Melnyk. Artistic and 
semantic field of concept in the author’s project «Mamaychuky» is analyzed and its peculiarities reinvestigated.

Keywords: artist, concept, «Mamaychuk», artistic image, painting, associativity.
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Закономірності будови людського тіла намагалися визначити ще в Давньому Єгипті. 
Вчення про пропорції вдосконалювали й майстри грецького класичного мистецтва, але 
більшого розвитку воно досягло лише в епоху Відродження. Завжди вважалося, що ідеаль-
ною формою тіла людини є та, в якій усі частини мають правильні співвідношення. А тому 
вона стає зразком та каноном у зображенні. Канон має й одиницю виміру — т. зв. модуль, 
а співвідношення всіх частин тіла людини називають пропорціями.

Незважаючи на те, що природна форма людського тіла залишається незмінною, краса 
і пропорційність у різні епохи сприймалися художниками по-різному, тому й канонів було 
безліч, а через це змінювалися й модулі. Так, у єгипетському каноні за модуль брали довжи-
ну середнього пальця руки. У греків, а пізніше у видатного представника доби Відродження 
Леонардо да Вінчі за канон правила голова, а у Вітрувія (І ст. н. е.) — кисть руки, натомість 
у Альберті — стопа, тимчасом як А. Дюрер визначав та застосовував свій канон виключно 
за математичними розрахунками.

Одні канони наближалися до натурних відношень, тому що будувалися на основі вивчен-
ня живого тіла, інші були надуманими. Але в навчальному і творчому процесі для художни-
ка важливі були не абсолютні, а відносні розміри людини, за якими визначаються характер-
ні людські риси в зображенні.

На сучасному етапі розвитку академічного навчання рисунка і визначенні пропорцій-
них співвідношень у зображеннях почали відмовлятися від пошуку ідеальних постатей 
і абстрактних пластичних канонів краси. Адже надуманість багатьох із них не відповідає 
сьогоденню, а тому розглядатимемо лише ті, що мають науково анатомічну основу та під-
тверджуються постійним практичним вивченням.

Ознайомлюючись із канонами минулого, можна визначити два основні їхні принципи. 
У першому за модуль обиралася частина тіла, не пов’язана з його членуваннями в суглобах, 
а в другому — навпаки, із суглобним членуванням.

Наприклад, єгиптяни не прагнули бачити красу людського тіла через усі визначення 
співвідношень розмірів її частин. Таке сприйняття людського тіла бачимо й у мистецтві 
Давньої Греції. За модуль виміру греки брали звичайне членування тіла людини. Напри-
клад, Поліклет застосовував ширину долоні, тому голова в його каноні складала 1/8, облич-
чя — 1/10, а голова і шия разом складали 1/6 людського зросту.

За такими визначеннями пропорційності людського тіла працювало чимало майстрів 
образотворчого мистецтва, але ми розглядаємо лише основні та важливі визначення, які 
б стали допоміжними і доступними в процесі навчання рисунка.

Вивчення пропорцій — не загальне математичне конструювання, бо таке визначен-
ня збіднило б художника у сприйнятті життєвої багатогранності та наблизило його твор-
чість до банальності й шаблонності. Але, з іншого боку, в різноманітності індивідуальних 
рис людини можна розкривати й закономірну будову та пропорційність. Звичайно, однією 
з найважливіших відмінностей у будові тіла є статеві ознаки. Особливості тіла чоловіків 
й жінок зберігаються попри расові чи конструктивні відмінності. Характерні статеві ознаки 
будови тіла людини починають формуватися в десятирічному віці, а завершується цей про-
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цес у 24 роки. В результаті формування всіх пропорційних співвідношень людини визнача-
ються ще й другорядні статеві ознаки, важливіші, ніж первинні, бо вони є наслідком осо-
бливої формації кісткової основи скелета, ступеня розвитку м’язів і кількості жирових від-
кладень, а також відмінностей у волосяному покриві тіла.

Загалом, будова жіночого скелета порівняно з чоловічим вирізняється меншим зро-
стом, ширшим тазом, вужчими плечовими відрізками, меншими розмірами кистей рук та 
стоп. Форми ж чоловічого тіла виявлені сильніше, а ноги та руки значно довші порівня-
но з тулубом, але у спортсменок ці пропорційні співвідношення більше наближаються до 
чоловічих через надмірні навантаження на загальний руховий апарат, що перешкоджає 
відкладенню жирів.

Виміри людського тіла визначаються в такий спосіб, щоб за розмірами всієї постаті було 
легко визначити розміри окремих складових частин, а за всіма окремими величинами — 
розміри загальної форми.

Уже згадувалося, що в історії образотворчого мистецтва було безліч канонів, бага-
то з яких не стали ужитковими через недостатню наочність та незручність у практично-
му застосуванні. Але провідні позиції у творчості художників зайняли канони Ш. Ріше, 
К. Кольмана та Г. Фріча.

Схема пропорційних співвідношень людського тіла за канонами П. Карузіна
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Для більшої наочності порівняймо характеристику будови тіла чоловіків і жінок.
Чоловіки Жінки

ГОЛОВА

Череп більший, різкіше виявлений, лоб покатий, 
надбрівні дуги значно виступають уперед і збіль-
шуються з віком, а жувальні м’язи та кути ниж-
ньої щелепи визначені виразніше. У зрілому віці 
на обличчі розвивається волосяний покрив.

Розміри голови менші від чоловічих, менші розміри 
кісток черепа, жувальних м’язів, порожнини носа. 
Лобні горби чіткіше визначені, а тому чоло дещо на-
висає, зберігаючи дитячі риси, майже під прямим ку-
том поєднується з усією верхньою частиною черепа.

ШИЯ

Ширше розташовані м’язи, різкіше окреслений 
кадик. 

Плавна м’язова ліпка загальної форми, відсутній 
кадик.

ПЛЕЧОВИЙ ВІДДІЛ

Широкий, що відповідає загальній висоті двох голів. Вузький та складає півтори голови.

ГРУДНА КЛІТИНА

Широка, розширюється донизу. Грудина нахиле-
на під кутом 20–25 градусів щодо вертикалі, а це 
збільшує весь її загальний об’єм. 

Вужча відносно чоловічої, всі бокові контури не 
так розширено розходяться, розміщення грудини 
наближається до вертикалі, великі грудні м’язи 
перекриваються молочними залозами. 

ХРЕБЕТ

Відносно загального зросту менший, ніж у 
жінок, менше визначений увесь вигин хребта — 
лордози та кіфози.

Довший відносно зросту, тазовий лордоз значно 
більший. 

ЖИВІТ

Шлунок розміщений нижче, пупок знаходиться 
на рівні тазових гребенів, прямий м’яз відділений 
від поверхневих косих м’язів, яскраво визначена 
пахова складка, волосяне покриття лобка підні-
мається вгору пірамідально.

Шлунок розміщений вище, через це тулуб виглядає 
довшим, пупок нижчий, лобок від поверхні живота 
відділений дуже чіткою горизонтальною лінією на 
межі якої закінчується волосяний покрив.

ТАЗ

Вузький та високий, ширина між вертелами 
дорівнює відрізку 1,5 голови.

Широкий та короткий, особливо у нижній части-
ні, а тому ширина стегна відповідає розміру 1,75 
голови; нахил тазу значно більший від чоловічого.

НОГИ

Напрямок стегон вертикальний, ноги різко 
окреслені і мускулясті. 

Нахил стегна нахилений згори донизу, 
окреслення плавне, округле.

РУКИ

Довші, ліктьовий кут слабко визначений. Короткі, ліктьовий кут визначений виразніше. 
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Спираючись на всі виміри тіла людини, Ш. Ріше зробив висновок, що у побудові зобра-
ження за модуль потрібно брати загальну висоту голови, яка вміщується у висоті постаті 
7,5 разів, а тулуб з головою за своєю довжиною дорівнює нижнім кінцівкам, що відповідає 
чотирьом головам, бо дві частини нашого тіла наче заходять одна на одну за розміром, який 
чітко відповідає половині голови.

Основні співвідношення пропорцій людського тіла за каноном Ш. Ріше такі:
– довжина нижніх кінцівок дорівнює 3,5 голови;
– довжина стегна дорівнює 2 головам;
– довжина гомілки зі стопою дорівнює 2 головам;
– ширина плечового поясу дорівнює 2 головам;
– верхня кінцівка від пахової впадини до середнього пальця дорівнює 3 головам;
– передпліччя з кистю руки дорівнює 2 головам;
– відстань між ключичними ямками дорівнює 1 голові;
– ширина грудної клітини на рівні пахової впадини складає 1,5 голови;
– віддаль між вертелами складає 1,5 голови;
– довжина стопи перевищує висоту голови на 1/7 частину.
К. Кольман визначав свій канон за децимальною системою вимірів, а тому висоту всієї 

постаті людини розділив на 100 рівних частин, визначивши 10 великих пропорційних від-
різків тіла, кожен з яких становить 10 частин:

1) від верхньої частини голови (маківки) до основи носа;
2) від основи носа до верхньої межі грудини;

Пропорційні співвідношення дитини 
за канонами К. Кольмана
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3) від верхньої межі грудини до її нижньої межі;
4) від нижньої межі грудини до пупка;
5) від пупка до верхньої межі лонного (лобкового) зрощення;
6) далі — до середини стегна;
7) від середини стегна — до колін;
8) від колін — до нижньої межі гомілкової кістки;
9) далі — до нижньої межі литки;
10) від нижньої межі литки — до підошви стопи.
Таким чином, на висоту голови припадає 13 ділень (тобто 13 % загального зросту), і вона 

7,7 разів вкладається у висоті постаті.
К. Кольман чіткіше визначив і мінливе розміщення пупка, адже він може бути зміщений 

на 2–3 ділення вгору або вниз, причому розміщення на високому рівні надає більшої струн-
кості постаті.

Третій канон — Г. Фріча — дозволяє наблизитися при зображенні до точнішої побудови 
постаті людини. За основу (канон) тут узято загальну довжину хребта — досить сталий роз-
мір у постаті людини. Довжина хребта ділиться на 4 частини (модулі), за допомогою яких 
визначається канон усіх пропорційних співвідношень у побудові людської постаті.

Великого значення в зображувальному процесі набувають і пропорційні знання всієї 
анатомічної будови людини за канонами відомого російського анатома П. Карузіна. Він роз-
ширив та поглибив сучасну науку пропорцій людського тіла: додав до канонів Г. Фріча вимі-
ри довжини стопи, вніс виправлення у розміри ширини плечового відділу та стегон, кон-

Схема анатомічних та пропорційних 
співвідношень чоловічої постаті  

за канонами Г. Фріча

ае =1/4 хребта (модуль)
св = 5 модулів
SS1 = 2 модулі

НН1 = 1 модуль
SE = Sb1 — довжина плеча

ЕМ = вN — довжина передпліччя
МФ = NH — довжина кисті

НК = в1Н — довжина стегна
КХ=В1Н1 — довжина гомілки

уh = HB — висота стопи
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кретизував усю схему розмірів пропорцій голови й обличчя, першим визначив межі розрізу 
рота, волосяного покрову, сформулював конструктивну та об’ємну форму підборіддя. Отже, 
постать людини на рисунку, побудованому за канонами П. Карузіна, максимально наближа-
ється до реальності.

У вивченні анатомічної будови людей великого значення надають суглобам, які також 
впливають на рельєф поверхневих форм та об’ємів як у спокійному стані натури, так і при 
незначному русі.

Розрізняють два види кісткових з’єднань у загальній структурі скелета людини: розрив-
ні та нерозривні. До перших належать з’єднувальні хрящові сполучення кісток черепа, тазу 
і малорухомих ділянок хребта, а до других — рухомі з’єднання ліктьових суглобів, колінних 
і кульшових кісток.

Упродовж еволюційного розвитку людини під впливом роботи м’язів суглоби нерозрив-
них з’єднань значно розвинулися, що характерно тільки для вищих хребетних.

Ми розглянули декілька канонів, але слід зауважити, що їх не потрібно нав’язувати 
художнику за зразки, бо з усієї маси загальних анатомічних знань пропорцій людського тіла 
він застосує лише ті, які відповідають його творчим задумам, бо знання анатомії, пропор-
цій та правил надає художникові широку свободу у виконанні свого твору. Отже, знання 
пластичної анатомії, співвідношень частин людського тіла набуває для молодого художни-
ка великого значення як у навчальному, так і в творчому процесі.

Але, незважаючи на безліч течій в образотворчому мистецтві, цікавість до знань із плас-

Схема пропорційних 
співвідношень жіночої 
постаті
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тичної анатомії як допоміжної дисципліни у навчанні рисунка не зменшувалась ні в мину-
лому, ні в наші дні.

Сприйняття будь-якого предмета чи об’ємних форм визначається лише в умовах пого-
дження та вивчення їхньої будови. А тому практичні дослідження людського тіла є най-
більш актуальними, адже вони вивчають складні загальноанатомічні системи: кісткову, 
нервову, судинну та м’язову. Перші дві системи — кісткова й м’язова — є складовими части-
нами рухового апарату людини.

Згадані особливості анатомічної будови людського тіла набувають дуже широкого зна-
чення для відтворення зовнішньої форми людини, що є основою усіх знань з пластичної 
анатомії, необхідних для художника. І при такому вивченні необхідно поєднувати теоре-
тичні знання із практичною роботою в рисунку, живописі і скульптурі. У навчальному про-
цесі студентам необхідне також виконання альбомів із зображенням натурних препара-
тів (скелетів, муляжів, анатомічних гіпсів, кістково-воскових моделей), але головну роль 
у цій роботі відіграють рисунки з живої натурної форми людини. Так, наприклад, студенти 
скульптурного факультету опрацьовують усі характерні навчальні завдання, які вони реа-
лізовують у матеріалі, бо їм, можливо, більше, ніж іншим, необхідні знання з анатомічної 
будови й пластики людського тіла безпосередньо у процесі їхньої фахової роботи.

У вивченні пропорцій і канонів визначаються основні поверхневі м’язи, які формують 
поверхневий об’єм голови, тулуба, рук та ніг, що і дає загальне тривимірне сприйняття при 
практичному виконанні художником зображення натури.

Схема анатомічних та 
пропорційних співвідношень 

чоловічої постаті  
за канонами К. Кольмана
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Анотація. Стаття висвітлює проблеми, що виникають у навчальному процесі, зокрема аналізує застосування знань 
із пластичної анатомії в процесі зображення академічних завдань.
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Постановка проблеми. Асортимент хрестів Києво-Межигірської фаянсової фабрики 
комплексно ще ніколи не розглядався. Так історично склалося, що спеціально питанням 
зведення типології окремих пам’яток вказаної групи дослідники не займалися. Тож про-
дукція виробництва сакрального призначення цього виробництва донині потребує окре-
мого дослідження.

Аналіз останніх публікацій. У середині ХХ ст. відомий історик-архівіст Наталя Полон-
ська-Василенко узагальнила відомості про асортимент Києво-Межигірської фаянсової 
фабрики. Серед іншого, авторка у своїй неопублікованій праці, що зберігається у ЦДАВОВУ 
[8], присвяченій даному виробництву, звела наявні на той час дані щодо фабрикації хрестів. 
Кілька розвідок нарисового характеру, присвячених хрестам у складі сакрального сегмен-
ту Києво-Межигірської фаянсової фабрики, протягом 2-ї пол. 1990-х — поч. 2000-х здійсни-
ла львівський мистецтвознавець Фаїна Петрякова [7]. Однак типологія хрестів та їх мис-
тецька специфіка лишилася поза сферою уваги цієї дослідниці. Всенощникам (литійникам) 
було присвячено кілька публікацій Ольги Школьної в українських та російських виданнях 
початку 2010-х [14].

Виклад основного тексту дослідження. Для розуміння різниці між хрестами Киє-
во-Межигірської фаянсової фабрики слід зупинитися на функціональному аспекті окремих 
творів та їх специфічній ролі в окремих наборах виробів. Зокрема, серед творів сакрального 
сегменту КМФФ виділяються ансамблі литійників (всенощників), які зберігаються у збір-
ках Державного музею українського народного декоративного мистецтва (Київ) та Дніпро-
петровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького.

Вони являють собою ритуальну посудину, котра використовується під час церковного 
всенощного бдіння. Звідти й походить друга назва предмету. Всенощне бдіння стало голов-
ною відзнакою Єрусалимського уставу від початкового Студійського. За прийнятою нині 
практикою православної церкви Московського патріархату, всенощне бдіння здійснюєть-
ся напередодні дванадцяти головних свят; великих свят; неділі; деяких середніх свят, від-
значених в уставі хрестом у півколі; а також напередодні храмових (престольних, або наміс-
них) свят. Найчастіше всенощне (нічне) бдіння здійснюється ввечері, між 17:00 й 22:00 годи-
нами; у приходській практиці воно рідко триває понад три години. Довготривале всенощ-
не бдіння виконується у монастирях та у грецькій церкві, де в окремих випадках інколи має 
тяглість близько 6–10 годин.

Символічне значення служби пов’язується з історією церкви (Вітхозавітної та Новозавіт-
ної), а також із очікуванням другого пришестя Ісуса Христа. За своїм богословським кон-
текстом всенощне бдіння уособлює період від створення світу до пришестя Спасителя, та, 
згодом, зміну життя і духовних потреб людей. Колись, з перших століть християнської істо-
рії, на початку ритуалу священики співали молитву «Світло язичників та Слава Ізраїлю» 
Сімеона Богоприїмця. Згодом кульмінаційним моментом обряду стало читання Євангелія, 
а також церковний спів на знак подяки Святій Трійці. Молитви супроводжуються хресни-
ми кадіннями головної ікони свята та всіх присутніх, та запаленням двох свічок, що симво-
лізують невидиму присутність неділимого богочоловіка Ісуса Христа — Світоча миру.

Ольга ШКОЛЬНА
кандидат мистецтвознавства, доцент 

ХРЕСТИ В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ КИЄВО-МЕЖИГІРСЬКОЇ 
ФАЯНСОВОЇ ФАБРИКИ

Ансамблі євхаристичних всенощників, настінні Розп’яття, 
напрестольні «Голгофи»
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Після зачитування Канону святкового дня священик, або помічник-пономар, чи навіть 
одразу кілька церковнослужителів виходять з невеличкими посудинками в руках і почина-
ють помазувати прихожан єлеєм. Згідно уставу, це має робитися від лампади, котра горить 
під іконою свята, або святого, у дні великих свят після Всенощного бдіння. Однак нині цей 
звичай трохи видозмінений. Протягом останніх двох століть прихожан поступово помазу-
ють під час полієлею (що означає «велика милість» або «велика олія»), а не по завершенні 
Всенощної; крім того, обряд провадять обов’язково також і в суботу.

При співі «Хваліть ім’я Господнє» у храмі запалюють всі лампади й панікадило (люстру); 
на всенощних під неділю від «хваління» переходять до Канону — низки тропарів (невелич-
ких гімнів), що славлять Бога, Богоматір, святих. Цей жанр релігійної поетичної творчості 
з’явився близько VIII ст. й нині є найбільш важливою (після зачитування Євангелія) части-
ною Всенощного бдіння. Тропарі оповідають про прихід  жон-мироносиць до Гроба Господ-
ня, де ті від янголів дізналися про Його воскресіння. В свято замість «непорочних» віршів 
співають «величання» святого або на честь події.

Після кількох віршів з псалмів Давида починається обряд Литії (поминання всіх мирян, 
що давали внески до храму, та небіжчиків іноків протягом певного часу після представлен-
ня [3]) та освячення хлібів. Це робиться у західній частині храму, аби всі віряни, разом із 
тими, що є у бабинці, мали змогу помолитися за свято. Обряд триває у темний час доби, на 
згадку про давні хресні ходи з приводу випробувань, котрі перші християни здійснювали 
уночі через небезпеку переслідування язичниками. Ще у катакомбний період, коли всенощ-
не бдіння тривало до зорі, для підтримання сил молільників священик благословляв хліби, 
вино та єлей і роздавав їх присутнім.

На згадку про ті події та для освячення вірних церковники і нині моляться над 5-ма хлі-
бами, пшеницею, вином та єлеєм [5], звертаючись до Всевишнього з проханням про при-
множення люду й про те, аби Господь освятив тих, хто це вкушає. Єлей (олія), освячений 
у цей час, вживається для помазання молящих, а пшениця використовується як харч. П’ять 
хлібів нагадують про чудо, котре здійснив Господь, коли він 5-ма паляницями нагодував 
5000 чоловік. Йдеться про те, що Святим Духом оживляється всіляка душа й возвеличуєть-
ся чистотою; священно-таїнним чином осяюється Єдність Святої Трійці.

Після цього звучить дзвін, котрий розмежовує дві частини обряду. Друга частина, по 
суті, є вже утренею. Третя частина є подякою Божій Матері за звільнення Константинополя 
від аварів і персів у сьомому столітті н. е.

Литійник з колекції 
НМУНДМ. КМФФ, фаянс, 
рельєф, полива. 1840-ві (?)

«Стіл» від надбудови з ансамблю всенощника, 
підписаного майстром КМФФ Леонтієм Бєгуновским,  
фаянс, рельєф, криття, розпис. Зб. ДНІМ. 1830 р. 
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У звичаї починати новий день з вечора прослідковується біблійна традиція, відповід-
но до якої створення світу тривало з вечора: «І був вечір і був ранок, день один» (Бут. 1:5). 
«Литія» з грецької означає «загальне моління», коли читається обітниця: «Тобі Господи», 
про посвяту Йому свого життя. Утреня закінчується «відпуском» (прикінцевим виголо-
сом), коли священик, звертаючись до молільників, промовляє: «Христос істинний Бог 
наш, молитвами пречистими Своїй Матері, святим славним апостолам [...] і всіх святих, 
змилується над усіма й спасе нас, як благий людинолюбець». Після цього починається 
завершальна частина «Година перша», коли після прочитування псалмів світло гаситься, 
й храм знову опиняється у напівтемряві.

Всенощна насичена спогадами про священні події та істотно перегукується з юдейським 
вечірнім релігійним сакральним обрядом «Седер», що в перекладі означає «порядок». 
У своїх молитвах і діях вона за певною послідовністю розгортає цілісну і величну картину 
Божих благодіянь. У Литії в ретроспекції розглядаються події від створення світу, почина-
ючи від багатьох знакових моментів давньої священної історії. Особливу увагу приділено 
новозавітним часам: народженню, чудесам і воскресінню Спасителя. Святкові богослужін-
ня Всенощної покликані нагадувати про початкове значення християнських святинь. Саме 
на Литіях більше, ніж на літургіях, розкривається суть і значення євхаристії.

Аби зрозуміти призначення окремих посудин в ансамблі всенощників, необхідно звер-
нутися до традиції літургії. Центральними предметами фаянсових посудин для цього 
таїнства є таріль для причащання їжею — п’яти просвор, що символізують тіло Христа, 
і чаша для червоного вина, котра символізує кров Христову, пролиту за спасіння всього 
людства в ім’я нового заповіту на знак спомину про Господа.

Випуск ставників-всенощників (до 70 см заввишки), різноманітних хрестів (у серед-
ньому завдовжки 17,5–24,5 см) був заснований на Києво-Межигірській фаянсовій фабри-
ці наприкінці 1820-х. Надзвичайно цікавим в плані фактурного вирішення є «гіпюровий» 
всенощник (всенічник, литійник) блакитного кольору, зі збереженими всіма предметами 
для виконання ритуалу (експозиція НМУНДМ). Такий тип декорування, згідно прейску-
рантам фабрики, зустрічається починаючи з 1840-х.

Варіант цього литійника утворює єдину групу з кадильницею (лампадкою), яка є важ-
ливим елементом відправлення всенощної служби. Зверху на пласкій частині рондо-та-
ці кльошеподібної вази на ніжці, що нагадує за формою частину геридону, височіє хрест. 
Під ним, в центрі символічного столу, розташовано тарілку для просвор; навпроти хре-

«Розп’яття» виробництва Фарфорового заводу 
А.  Міклашевського, Середина ХІХ ст.  
Зб. НМІУ. Фото Г. Івашків.

Гравюра Леонтія Тарасевича 
«Нестор-літописець», Київ, друкарня 

Києво-Печерської лаври, 1763 р.
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ста — чаша для вина, символічної євхаристії (вкушання плоті і крові Христа, причащан-
ня). Між чашею й тарілкою вздовж центральної вісі з цих чотирьох предметів розташо-
вані дві однакові посудини для єлею. За ними, обабіч хреста, височіють два свічника, які 
разом з хрестом утворюють «задник», що «запіраміднює» композицію. Єдиний варіант 
литійника, у якому лишилися цілими всі форми ансамблю знімної «надбудови», зберіга-
ється саме у НМУНДМ.

Можливо, існували й більш ранні вироби цієї групи, які, на жаль, поки не оприлюдне-
ні. Адже форми підставки-таці на ніжці від всенощника (вартістю 1 крб. 20 коп.) й окремі 
предмети «надбудови» (5 предметів загальною вартістю 1 крб. 87,5 коп., де 1 предмет кош-
тував 37,5 коп.) наявні в асортименті виробництва починаючи з 1822-го [11, арк. 34–34 зв.]. 
Таці під всенощник (тобто самі «столи» на ніжці) у кількості 5 штук фігурують й у залиш-
ках форм на фабриці у Межигір’ї станом на 01. 01. 1826. Їхня вартість тоді складала 37, 
5 коп. за штуку [12].

У колекції ДНІМ зберігся люстрований всенощник з дарчим написом, датований 1830-
м. Крім ошатного люстрування, предмети оздоблені соковитими, пластично промоде-
льованими елементами. Взагалі, виготовляти литійники на КМФФ почали ще до 1827-го, 
коли в реєстрах інвентарю фабрики фігурували підставки («таці») під всенощники. Поза-
як їх було дві (вартістю 4 крб. та 3 крб. [12, арк. 77 зв. — 78]), варто припустити, що і різно-
видів готових виробів цієї категорії товару існувало два типи.

Литійник, подарований збірці Катеринослава у 1910-у організатором цілої системи 
освіти Дмитром Миском, з роду козаків (можливо, представники його родини мешка-
ли в Межигір’ї), прикрашений написом (рос. мовою): «Сей всеночник подарен в церковь 
Св. Апостола Андрея селения Мостищи [5 однойменних населених пунктів знаходяться на 
теренах етнічної Росії] мастером Императорской Киево-Межигорской фаянсовой фабри-
ки Леонтием Бегуновским ноября 30 1830 года». Відомо, що автором цього литійника був 
Дмитро Суско (ДНІМ, КД-8). Про те, що такий майстер на фабриці працював, свідчать дані 
про склад приписних до фабрики мешканців, серед яких у 1858-у (час передачі підпри-
ємства купцям Барським) фігурує під № 249 Захар Дмитрович Суско, 27 років, поденник 
(фахівець, котрого запрошували на тимчасові або непостійно тривалі роботи) [10].

Важливо відзначити, що обидва відомі нам готові предмети цієї групи не були деко-
ровані золотом. Тільки дарчий підпис по рельєфу «виноградного грона» другого екземп-
ляра майстра, що на той час очолював творчу частину фабрики, Леонтія Бєгуновського, 
виконаний золотою фарбою.

У формах цього всенощника, що має відбиту верхню частину «надбудов» сакрального 
посуду (з фондів ДНІМ), добре прослідковується специфіка моделювання площини верх-

Хрести з колекції СОХМ, 2 настінні, 1 напрестольний. КМФФ, фаянс, розпис
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нього «столу»-ставника, на якому символічні предмети розташовувалися на семи неве-
личких колах-«подіумах». Таке членування поверхні із встановленням окремих ритуаль-
них знімних посудин ніби «закільцьовувало» всю композицію у рондо, котра виглядала 
довершеною за рахунок хресного благословіння, різновеликих об’ємів, що вибудовували-
ся ієрархічно за висотою.

У збірці НМУНДМ, крім єдиного литійника (ФС-214, з шести частин, повна висота 
з елементами-«надбудовами» — 50 см, діаметр — 32, 2 см), зберігаються також численні 
самостійні хрести (усього 21 од. зб., одна з яких має бути переатрибутована) з Розп’яття-
ми (частина з них, судячи з так званих «сліпих списків» [9], походить з колекції О. Гансена). 
Щонайменше три настінні хрести «Розп’яття» і один напрестольний хрест у вигляді так зва-
ної «Гори», тобто «Голгофи», а також сім лампад зберігаються у СОХМ (Сумському обласно-
му художньому музеї). Чотири хрести наявні у НМІУ (Національному музеї історії України).

Відносно датування цієї групи виробів КМФФ існують певні складнощі: у книгах облі-
ку та інвентаризації НМУНДМ окреслена група експонатів датована 1840-ми — 1860-ми. 
З реальних дат за маркуванням і хронограмами на писанках не зустрічається жодної, на 
одному хресті — 1827-й (ФС-789). Один хрест з колекції НМІУ позначений 1848-м, зі збір-
ки СОХМ — 1854-м. (Ф-310).

Завдяки колекції НМУНДМ стосовно цих хрестів відомо, що на КМФФ виготовляли-
ся здебільшого настінні предмети (12 одиниць, від 17,5 до 24,5 см заввишки). Однак уваж-
не вивчення цієї групи показує, що один експонат — це частина напрестольної «Голго-
фи», долішня «Гора» якої коричнево-сірого кольору повернулася нещодавно у розбитому 
вигляді з Німеччини (куди була вивезена під час Другої світової війни). Під час звірення 
інвентарних номерів предметів з’ясувалося, що хрест і «Гора» мають один на двох шифр 
ФС-1239, з індексами «а» і «б», себто дійсно становлять єдиний ансамбль (атрибуція 
О. Школьної за сприяння співробітника фондів НМУНДМ, А. Титаренко).

Зустрічається й виключно «настінне Розп’яття» (ФС-794, 17,5 х 17,5 см), що виглядало 
як пласт з горельєфним зображенням Ісуса Христа у терновому вінку з однієї сторони [8]. 
Для кріплення тонкокерамічної частини одного з виробів цієї групи (ФС-795, 19 х 11 см — 
сам хрест, 29 х 16,5 см — його оправа) слугувала дерев’яна основа у формі хреста. Експонат 
з колекції НМУНДМ виробництва КМФФ цікаво порівнювати з «Розп’яттям» зі збірки 
Національного музею історії України фабрикації Волокитинського фарфорового заводу, 
датованого 1850-ми. Розмір останнього вражаючий — 79 х 68,5 см (він складався з кіль-
кох частин, які з’єднувалися між собою на манер конструктора; це порцелянові прямокут-
ні плитки, колір оздоблення яких імітує дерев’яну поверхню дошки). Цей хрест був пере-
даний у 1955-у головою Волокитинської сільради [фото Г. Івашків, 4].

Хрести з колекції СОХМ, 2 настінні, 1 напрестольний. КМФФ, фаянс, розпис
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Цікаво, що волокитинське «Розп’яття» натуралізоване і менш характерне для більш 
умовної традиції трактування хрестів з Розп’яттями, що побутували у вжитку православ-
них українців починаючи з ХVІІ ст. Характерним прикладом зображення такого пред-
мету може бути гравюра Леонтія Тарасевича «Нестор-літописець», виконана у київській 
друкарні Києво-Печерської лаври у 1763-у, де зображено настінний хрест із Розп’яттям 
у келії ченця-літописця.

Основний різновид латинського за формою «Хреста з Розп’яттям» з колекції НМУН-
ДМ являє собою монохромний, тонований суцільно у один основний колір хрест, оздо-
блений кількома пластичними елементами-зображеннями — «Розп’яттям» і черепом 
з одного боку (символічна ознака гори Голгофи, розташована на аверсі) та «Всевидячим 
Оком» і голубом («Святим Духом» у променях, розташованім на реверсі) [6]. Їх тло, згідно 
збірці НМУНДМ — біле, світло-сіре, жовте, брунатне, зелене (відведення країв при цьому 
коричневе, червоне, чорне, блакитне). У колекції О. Гансена зберігались невеликі напре-
стольні хрести з фаянсу «кольору вершків» (за матеріалами ЦНБ) [7].

Нині у СОХМ, куди потрапила частина колекції Межигір’я О. Гансена, зберігається 
кілька хрестів: з них два «Розп’яття» на молочному тлі й одне — на коричневому. Згада-
ні перші два (Ф-308 і Ф-310) мають дірочку для кріплення до стіни вгорі від лику Христа, 
а також додаткове розфарбування «сяянням», що нагадує півнімб на завершенні горіш-
нього і бічних рамен. Один з цих двох хрестів є найбільш пізнім із предметів означеної 
групи з хронограмою (рос. мовою) «1854 год». Третій хрест (Ф-312), зважуючи на відсут-
ність отвору для кріплення до стіни, міг бути напрестольним, і, швидше за все, входив до 
ансамблю так званої «Голгофи». В аналогічній речі з колекції НМУНДМ, яка має ідентич-
ний колір і датується 1827-м, вгорі просвердлена дірочка (ФР-789).

Цікаво, що варіанти рішення символу святого духа у вигляді «Ока провидіння» в сяян-
ні на звороті хрестів і трактування німбів у Ісуса Христа на реверсі є різним. Окрім «дис-
коподібного», «зубчастохвилястого», «гостропроменевого» завершення німба у київській 
збірці НМУНДМ зустрічається й «солярне — сонцеподібне». У цьому випадку голову 
Христа вінчає терновий вінець; кров юшить в Ісуса не лише з ран на руках, ногах і грудях 
(слід від удару списом), але й крапає з чола. 

Відчувається, що підкреслений натуралізм пов’язаний із бажанням художника досягти 
певної екзальтації образу, аби дати можливість набожним вірянам глибше відчути страж-
дання Спасителя за них. Судячи з відсутності конструктивних елементів для кріплення, 
дані взірці також могли бути частиною напрестольної «Голгофи».

Найбільш ранній датований настінний хрест «Розп’яття», виготовлений на КМФФ, 
1827 р. Збірка НМУНДМ
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У цьому хресті краплі крові стікають з ран Христа ніби «декоративно», маленькими 
розрізненими цяточками. Виразно і охайно, деталізовано розписане обличчя Ісуса, якому 
надано «галицьких» рис. Можливо, враховано смаки замовника, який побажав мати ори-
гінальну річ — наприклад, для домашньої каплички.

Наталя Полонська-Василенко писала, що фаянсові хрести прикріплювали до дерев’яних 
хрестів. Згадувала дослідниця і про «Голгофи» виробництва КМФФ [8, с. 66]. В інвентарі 
форм підприємства у сер. 1822-го значиться одна «Гора з хрестом» вартістю 1 крб. 85 коп. 
[11, арк. 28–43 зв.]. Вона ж, і в ту ж ціну, фігурує також і на початку 1827-го [24, арк. 62 зв. 
— 63]. У книзі обліку продукції підприємства за 1835-й значаться готові «Гори з хрестами» 
(7 од.) по 2 крб. за од. [13]. У 1841-у були продані дві «Гори з хрестом» по 1 крб. 70 коп., одна 
— у березні, друга — в червні. 1848-м датується хрест з хронограмою з колекції Національ-
ного музею історії України у м. Києві; 1854-м — хрест зі збірки НХМУ. Тобто цей сегмент 
продукції фабрикували в Межигір’ї щонайменше протягом 1826–1854-го. І, відповідно, зго-
дом він був або поступово уцінений, або спрощений у виготовленні задля подешевшання, 
у розрахунку на більший попит. За єдиним повністю вцілілим експонатом з колекції СОХМ 
відомо, що це були хрести з черепами під ними, на підставках у вигляді скелі.

При однаковому розмірі хреста та гори-підніжжя вони різняться за розмірами та фор-
мою. Враховуючи те, що «Голгофа», нарівні з ковчегами, трунами та моделями храмів, 
здавна вживалася у церковному побуті як дарохранительниця і дароносиця (для прича-
щання хворих і вмираючих вірян), можна висловити припущення, що розмір «Гори» зале-
жав від потреб релігійної спільноти для Святих Дарів.

Фото предмета, що ідентифікується з «Голгофою», зберігається в архіві НМУНДМ [1]. 
Це частина світлини з вітрини № VІІІ виставки Києво-Межигірської фаянсової фабри-
ки 1925-го, яка відбувалась у Всеукраїнському історичному музеї ім. Тараса Шевченка. Як 
бачимо, підніжжя-гора тут була меншою, аніж сумський експонат. Аналогічний ансамбль 
хреста з підставкою зберігається й у НМУНДМ, тільки він інакше розфарбований (темні-
ший: тут гора має сіро-коричневе забарвлення). Він потребує реставрації і поки що не має 
експозиційної цінності.

Хрести фігурують у світлині з колекції Оскара Гансена, надрукованій в журналі «Искус-
ство» за 1911 р., що склала основу збірок НМУНДМ та Сумського обласного художнього 
музею. На світлині зображено щонайменше 8 одиниць, всі — латинського типу, без підста-
вок; і шість із них — з Розп’яттям. «Гір» (тобто «Голгоф») серед них немає [13, арк. 59–67].

На виставці 1925-го вже було представлено близька тридцяти хрестів-«Розп’ять» різ-
ного розміру, серед яких фігурували одна «Голгофа» та хрест, що входив до складу все-

Надпис 1827, фрагмент хреста Хрести «Розп’яття», КМФФ. Збірка НМУНДМ
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нощника (орієнтовно 29, 1 та 1 предмет відповідно). Тоді ж експонувалося майже чотири 
десятки ікон (за підрахунками за світлинами — сукупно 39 од.).

Поруч з іконами також фігурував всенощник, виконаний «в приємному бузковому 
тоні». Нині подібний до цілого зразку з НМУНДМ експонат, але з відламаними частина-
ми «надбудов» та без євхаристичних посудин від ансамблю, зберігається також у колекції 
ДНІМ. Обидва — бузкові різних відтінків [2].

У «сліпих списках» колекції О. Гансена початку ХХ ст. зафіксовано 15 хрестів (з яких 
11 «Розп’ять», 1 хрест великий — імовірно, від всенощника, і один малий, та одна «Голго-
фа). Нині, за даними зберігача фаянсу Л. Федевич, на 28. 02. 2014, у СОХМ зберігається 
шість хрестів КМФФ.

За документами ЦДАВОВУ [9, арк. 60–67], колекція Гансена, розташована за адресою вул. 
Велика Підвальна, 14, у 1919-у налічувала 15 хрестів і повинна була бути передана до 3-го 
Державного художнього музею в Сумах. У збірці НМІУ нині наявні сім хрестів (здебільшо-
го прикрашених релігійними сюжетами). Дані надано зберігачем фондової групи Ольги Іва-
нової 29. 01. 2014. Колекція НМІУ відбрунькувалася від збірки Всеукраїнського історичного 
музею ім. Т. Шевченка, котра у переважній кількості походила зі збірки О. Гансена.

Отже, підсумовуючи вищенаведене, варто зазначити, що ще з 1822-го, під час керів-
ництва Івана Єрмоленка, котрий очолював підприємство до 1827-го, після Х. Крані-
ха, Х. Вімерта, Г. Новицького на КМФФ вже виготовляли всенощники. Автором розпи-
су окремих литійників був Леонтій Бєгуновський (станом на 1830-й). Хрести, що, очевид-
но, йшли як парні до образίв, виготовлялися протягом кінця 1820-х (у колекції НМУНДМ 
зберігається експонат, датований 1827-м) — сер. 1850-х (останній датований твір має хро-
нограму «1854»). 

До 1827-го фабрика вже випускала міні-дароносиці «Голгофи» — «Хрести з горою» 
(відомі у реєстрах виготовлених речей, у тому числі 2-го сорту). Хрести виробляли міні-
мум п’яти типів: настінні «Розп’яття» стандартні, а також більшого і меншого (останні 
компонувалися в дерев’янім обрамленні) розмірів; напрестольні в ансамблях Всенощни-
ків та «Голгофи» (з «Горою» — випускалися, щонайменше, до 1848-го включно).

Перспективи подальших досліджень варто пов’язувати з пластичним моделюванням 
ліпних деталей групи церковного начиння КМФФ.

Хрест настінний 
«Розп’яття» на 
дерев’яній основі, 
Збірка НМУНДМ

Фото з виставки 1925 р. 
в київському музеї та 
оригінальний експонат  
з колекції СОХМ
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Анотація. Дослідження присвячене типологічному різноманіттю хрестів Києво-Межигірської фаянсової фабрики 
ХІХ ст. Розглянуто їх художні особливості, здійснено спробу уточнення датування окремих творів. На основі узагаль-
нення даних джерельної бази архівів та музеїв України, зведено відомості про майстрів, що розробляли окреслений сег-
мент продукції Києво-Межигірської фаянсової фабрики.

Ключові слова: хрести, всенощники, Києво-Межигірська фаянсова фабрика, ХІХ століття, землі України.

Аннотация. Исследование посвящено типологическому многообразию крестов Киево-Межигорской фаянсовой 
фабрики ХІХ в. Рассмотрены их художественные особенности, осуществлена попытка уточнения датировки отдель-
ных произведений. На основе обобщения данных источниковедческой базы архивов и музеев Украины, сведена инфор-
мация о мастерах, которые разрабатывали очерченный сегмент продукции Киево-Межигорской фаянсовой фабрики.

Ключевые слова: кресты, всенощники, Киево-Межигорская фаянсовая фабрика, ХІХ столетие, земли Украины.

Summary. Research is devoted typological variety of crosses Kievo-Mezhigorskаja of faience factory of ХІХ century. Their 
art features are considered, attempt of specification of dating of separate products is carried out. On the basis of generalisation 
of data of source study base of archives and museums of Ukraine, data about masters who developed the outlined segment of 
production Kievo-Mezhigorskаja of faience factory are shown together.

Keywords: crosses, vessels for nightlong vigil, Kievo-Mezhigorskaja faience factory, ХІХ century, the earths of Ukraine.
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Після приєднання частини України до Московської держави (1654) багатьох таланови-
тих українських музикантів (композиторів, співаків, інструменталістів) починають вивози-
ти за межі України, в першу чергу до Москви і Санкт-Петербургу. «Їх запрошували, викра-
дали, закріпачували» [1, с. 10], і вже в першій половині XVIII ст. діяльність українських мис-
тців стає важливим каталізатором розвитку музичного мистецтва Москви та Петербурга, 
інших міст Російської імперії.

Як свідчать документи, серед українських музикантів, що працювали в Москві та Петер-
бурзі на зламі ХVII–ХVIIІ ст., були і фахівці в галузі камерно-інструментального мисте-
цтва. Цікава доля українського музиканта Василя Ріпського [2], який в 1665-у був вивезе-
ний з Києва до Москви. В. Ріпський деякий час працював органістом і скрипалем в домаш-
ньому театрі боярина Артамона Матвєєва. Але в 1676-у В. Ріпський тікає від А. Матвєєва 
і звертається до царя Олексія Михайловича з проханням звільнити його від жорстокої 
боярської кабали. В своєму зверненні він пише: «…боярин А. С. Матвеев взял меня понево-
ле [...], держал меня, скована на посольском дворе в железах многое время и морил голодной 
смертью. И будучи у него [...] многажди на комедіях на органах и на скрыпках играл неволею 
по его воле». Після смерті царя Василь Ріпський був звільнений від боярської кабали. Пізні-
ші документи свідчать про життя В. Ріпського в Москві, де він працював «преоспехтирним 
майстром», тобто художником перспективного (театрального) живопису.

Серед фахівців в галузі інструментальної музики слід також згадати і одного з авто-
рів п’єси «Действо о семи свободных науках», створеної близько 1702-го в Москві укра-
їнськими педагогами, запрошеними з Києва [3] для викладання в слов’яно-греко-латин-
ській академії [4].

Досліджуючи цей твір, російський літературознавець А. Дьомін констатує, що автором 
або співавтором п’єси був український музикант — викладач академії, який створював не 
тільки текст, але й музику до «Дійства…».

Виступаючи перед глядачами, вчитель називає себе «явленным вещателем», тобто авто-
ром, який одночасно є і діючою особою п’єси. В частині «Дійства…», присвяченій музиці, 
згадуються орган [4] та інші музичні інструменти, підкреслюється необхідність викори-
стання органного супроводу в хорових творах:

«Словеса десь убо изволите вся речи спевати, с ними же на органах удобно играти зде 
будет» (134, 172). 

Орган використовується автором і в музиці до п’єси:
«Зде в три гласы заспевают, на органах возыгра нот Мусику».
Не розглядаючи детально всі аспекти цього надзвичайно змістовного і цікавого для істо-

рії музичної культури твору, слід підкреслити, що автором музики до п’єси була реально 
існуюча особистість — професійний український композитор, що працював в Москві на 
початку ХVIIІ ст. Ймовірно, прізвище цього композитора слід шукати у вищенаведеному 
переліку авторів п’єси «Действо о семи свободных науках».

Окрім виконавців та композиторів, на зламі ХVII–ХVIIІ ст. в Москві працювали також 
українські майстри, що виготовляли та лагодили музичні інструменти. Серед документів, 

Михайло СТЕПАНЕНКО

ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ МУЗИКАНТІВ  
В ГАЛУЗІ КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА  

В МОСКВІ ТА ПЕТЕРБУРЗІ ХVII–XVIII ст.
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підписаних царем Петром І у 1699-у, зберігся указ про ремонт органу, який належав гене-
рал-адміралу Францу Лефорту: «…те органы отданы починивать черкашенину Саве Гри-
горьеву [6]. А по договору доведется дать ему на сундук 20 ал., на мехи 6 р., за починку и на 
свинец и на всякие мелкие припасы 15 р., всего 21 р. 20 ал.». 

За влучним висловлюванням академіка Б. Асаф’єва, «украинская интеллигенция хлыну-
ла в столицу великороссов и принесла с собою свои культурные навыки. В Москве появи-
лись наряду с украинскими учёными и украинские певцы [...] Петербургский ХVIIІ век не 
отставал в данном отношении от Москвы».

Вже в 40–50-х рр. ХVIIІ ст. нова столиця Російської імперії, Санкт-Петербург стає най-
більшим (за межами України) центром української музичної культури. Цьому сприяли як 
щорічні набори співаків, що проводилися в Україні для поповнення петербурзької при-
дворної співацької капели, так і їх навчання, професійне вдосконалення у видатних німець-
ких та італійських музикантів, які працювали в Петербурзі.

В розвитку музичної культури ХVIIІ ст. значна роль належить українському філософу 
і державному діячу Феофану Прокоповичу (1681–1736). В курсі поетики, який Ф. Прокопо-
вич читав в Київській академії, автор рекомендує при постановці драматичних творів вико-
ристовувати інструментальну музику. Свої теоретичні положення Ф. Прокопович реалізує 
у власній творчості, зокрема, в п’єсі «Володимир» (1705), авторські ремарки до якої свідчать 
про необхідність застосовувати в урочистих та комічних епізодах твору інструментальну 
та вокальну музику. 

Після переїзду з Києва до Петербургу (1716) Ф. Прокопович, за словами академіка 
О. Осовського, стає «центром європейської освіченості і вільної думки в Росії», натхнен-
ним пропагандистом секуляризації культури і освіти. Як автор «Духовного регламенту», 
в якому роз’яснюється необхідність вивчення інструментальної музики в навчальних 
закладах Російської імперії, Ф. Прокопович на практиці застосовує це положення в засно-
ваній ним на власні кошти в Петербурзі школі для сиріт і бідних дітей, де разом із загаль-
ноосвітніми дисциплінами учні вивчали вокальну і інструментальну музику. За 15 років 
існування школи (1721–1736) в ній здобули освіту 160 юнаків, серед яких слід згадати Гри-
горія Теплова (1717–1779) — визначного державного діяча, непересічного клавесиніста, 
диригента і скрипаля [7], автора загальновідомого вокально-інструментального збірни-
ка «Между делом безделье» (1759). Його різноманітна діяльність, як адміністративна, так 
і музична, багато в чому пов’язана з Україною. За свідоцтвом академіка Я. Штеліна, під 
керівництвом Г. Теплова «во дворе гетмана Кирилла Григорьевича Разумовского в Глу-
хове была организована капелла, подобной которой в России не существовало. Капел-
ла насчитывала сорок с лишним хорошо обученных музыкантов, из которых каждый мог 
с честью выступать и самостоятельно на своём инструменте».

Відомо, що, окрім школи, Ф. Прокопович утримував в Петербурзі капелу українських 
музикантів. Зберігся лист імператриці Анни Іоанівни, в якому вона просить Ф. Прокопови-
ча надіслати своїх півчих для участі в придворному спектаклі: «Преосвященный Архиерей, 
делаю я комедию, в которую надобно три человека, чтоб умели петь. Только у меня певчих 
хороших нет, а надеюсь, что у Вас из хлопцев нарочитых выбрать можно. Того ради на то 
время прикажите из своих певчих самых хороших голосов выбрать».

Урядовим Указом від 10 січня 1740 р. було передбачено спеціальне навчання українських 
півчих інструментальній музиці: «… отныне впредь для придворной капеллы содержать 
при дворе нашем из малороссийского народа людей обученных нотного пения до двенад-
цати человек, которых [...] на разных приличных той капеллы інструментах обучать [...]». 
В цей інструментальний клас були зараховані також малолітні півчі з капели Ф. Прокопови-
ча. В переліку учнів цього класу знаходимо імена видатного хормейстера Марка Полтора-
цького [8], в майбутньому керівника Придворної співацької капели, а також відомих інстру-
менталістів Івана Шпунтовського, Василя Люстрицького та Івана Хоржевського.
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Політичні події 1741-го, внаслідок яких російською імператрицею стала донька Петра 
І, Єлизавета, сприяли деякому покращенню правового та матеріального становища укра-
їнських музикантів в Російській імперії. Частково це пояснюється морганатичним шлю-
бом Єлизавети з сином українського козака, придворним співаком і бандуристом Олек-
сієм Розумовським (1711–1778). О. Розумовський був відомим меценатом; використовую-
чи свій вплив, він допомагав багатьом українським музикантам. З його ім’ям пов’язується 
факт покарання в таємній канцелярії у 1746-му поручика Залижського за «непристойні сло-
ва», сказані про придворних півчих: «Оные певчие, которые подлого воспитания, хажива-
ли убого и нашивали на себе убогое платье и сапоги по осьмине; а нынче вышли по Разу-
мовском и носят богатое платье с позументами. Теперь певчие ея величества, которые 
пожалованы дворянами у старых дворян старшинство отнимают.».

За довголітню службу українські півчі нагороджувались чинами, маєтками, грошовими 
винагородами; при звільненні їм призначались значні пенсії. Привілеї надавались не тіль-
ки придворним музикантам, але також і їх найближчим родичам, що жили в Україні. Спе-
ціальним Указом гетьмана Кирила Розумовського (рідного брата Олексія) від 18 листопа-
да 1759 р. передбачалось «дома придворных малолетних певчих в Киеве и в Малой России, 
где живут их отцы, матери, братья и сестры, освободить от постоев, служеб и податей».

В придворних камер-фур’єрських журналах збереглися записи про виконання півчими 
інструментальних творів: «[...] 1762 г. февраля 9-го дня играна была итальянская инстру-
ментальная и вокальная музыка придворными певчими [...] » «[...] 1764 г. 7 марта, 4-го мая, 
2-го, 5-го, 6-го декабря играна музыка придворными певчими».

Збереглось надруковане в «С.-Петербургских ведомостях» оголошення про продаж 
клавіру українським придворним музикантом Федором Богдановичем, батьком відомо-
го поета І. Ф. Богдановича.

Музикування на різних інструментах — характерна риса побуту українців, що жили 
в Петербурзі. В Санкт-Петербургских відомостях» від 25 серпня 1766 р. повідомлялось, 
«что в доме придворного лакея Петра Муромцева, у малороссиянина Василья Иванова сына 
Репкова, дочь его, Александра, играет на гуслях [...]». Пізніше (1782) газети сповіщали, що вона 
вміла грати на клавікордах, скрипці, бандурі і гуслях і запрошувала слухати себе «из платы».

Вірогідно, через важке матеріальне становище згодом родина Василя Рєпка була змуше-
на сповістити через газету про розпродаж музичних інструментів, серед яких згадувались 
органи, лютні, бандури, гуслі.

В петербурзьких та московських нотних виданнях, рукописних альбомах, журнальній 
періодиці ХVIIІ ст. досить часто зустрічаються перекладення та обробки українських тан-
ців та пісень для різних інструментів, варіації на українські теми. Значна частина цих 
творів призначалась для клавірного виконання. Найбільш ранні з них — обробки тан-
цю «Дергунець» та пісні «Ой під вишнею» — були надруковані в московському журналі 
«Музыкальные увеселения».

В рукописних збірниках того часу зустрічаються також популярні українські танці, — 
«Козачок», «Бичок», «Голубець». Цілком можливо, що запис цих танців був викликаний 
безпосереднім враженням від гри українських інструментальних ансамблів, які виступа-
ли в столицях Російської імперії [9].

Однією з цікавих для нашої теми жанрових ілюстрацій, в якій чітко виявлені і склад таких 
ансамблів, і їхній репертуар, є сцена з опублікованої у 1773-у комедії «Выбор по разуму», де 
господар маєтку звертається до гостей з такими словами: «Позовём к себе хотя бы малорос-
сийских скоморохов, которые в прошлых годах сюда браживали. Бандурки две со скрипкою 
да с гусельцами; и набренчат и напляшут; глядя на них может я и сам пройду польских танцев 
два, три: и станется, что ещё тряхнув стариной и голубца проскочу».

До репертуару ансамблів входили не тільки народні танці. В тій же комедії керівник 
українських музик, запрошених грати на весіллі, питає: «Так чим же, кажете вчинати. Чи 
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симфонією, чи танцем Польським, чи миногветом?». Вірогідно, що українські музиканти 
були не тільки виконавцями, але й авторами багатьох з цих творів.

***
Найвищі досягнення українських музикантів ХVIII ст. в галузі камерно-інструменталь-

ного мистецтва пов’язані з іменами таких видатних інструменталістів і композиторів, як 
Тимофій та Єлизавета Білоградські, Іван Хандошко (Хандошкін), Василь Трутовський, 
Максим Березовський та Дмитро Бортнянський. Значну частину свого життя вони жили 
і працювали в Санкт-Петербурзі.

Тимофій Білоградський (1710? — після 1779) залишився в історії української музичної 
культури як неперевершений бандурист, лютніст і співак. Прибувши з України до Петербур-
гу у 1733-у, він стає штатним бандуристом Президента петербурзької Академії наук К. Кай-
зерлінга. Після призначення Кайзерлінга надзвичайним і повноважним послом в Саксонії 
туди приїздить і Т. Білоградський. В Дрездені він навчається у знаменитого лютніста і ком-
позитора Леопольда-Сільвіуса Вайса, спілкується з Й.-С.Бахом, іншими видатними євро-
пейськими композиторами та співаками. Деякий час Т. Білоградський працює лютністом 
в штаті прем’єр-міністра Саксонії, графа Генріха Брюля.

Після повернення до Петербургу він служить придворним співаком і лютністом. Як зга-
дує академік Якоб фон Штелін: «Білоградський грав з мистецтвом великого майстра най-
важчі соло та концерти й акомпанував собі в оперових та інших аріях, які він надзвичайно 
приємно співав, наслідуючи Аннібалі, Фаустину та інших віртуозів, з якими він протягом 
довгого часу спілкувався в Дрездені».

Цікава доля його молодшої дочки, Єлизавети Білоградської (1739 — після 1766). Вже 
з 16 років вона — примадонна петербурзької придворної опери, перша виконавиця партії 
Прокріс в опері Франческо Арайї «Цефал і Прокріс» (лібрето О. Сумарокова, за Овідієм). Вод-
ночас, як відзначає академік Я. Штелін, «Білоградська — віртуозна клавесинистка». До нашо-
го часу збереглись її клавірні «Варіації на тему Штарцера» — перший відомий нам вітчиз-
няний інструментальний твір великої форми. Востаннє ім’я Є. Білоградської згадується 
в камер-фур’єрському придворному журналі від 22 серпня 1766 року, коли вона, як придворна 
камер-юнгфера, була присутня на першому виконанні хорового концерту Максима Березов-
ського «Не отвержи мене» в бурштиновій кімнаті Катерининського палацу в Царському селі.

Доля геніального скрипаля і композитора Івана Хандошка (Хандошкіна) (1747–1804) 
теж унікальна. Син українського музиканта Остапа Хандошка, він у дитинстві навчався грі 
на скрипці у італійського віртуоза Тіто Порта, і вже з серпня 1762-го зараховується до при-
дворного оркестру. У 1764 році Хандошка призначають викладачем скрипки в інструмен-
тальному класі при петербурзькій Академії мистецтв. Його виконавська майстерність була 
всеохоплюючою і бездоганною. За спогадами сучасників, «слухаючи адажіо Хандошкіна, 
ніхто не міг утриматись від сліз, а при його віртуозних пасажах і карколомних стрибках, які 
він виконував на своїй скрипці ноги слухачів самі починали танцювати».

Досить вагома і композиторська спадщина Хандошкіна. Як писав у 1850-у відомий 
письменник Федір Коні: «Знаем ли мы что-нибудь о малороссийском художнике Гандо-
шке (Антошке), великом скрипаче, [...] который затмевал игрой своей знаменитых Виотти 
и Менстримо? А между тем Гандошка написал и напечатал до ста композиций для скрипки. 
Нынче эти творения — археологическая редкость».

Найбільш знаменитим твором Івана Хандошка стала соната соль мінор для скрипки соло, 
присвячена пам’яті українця Василя Мировича (1740–1764), страченого в Петербурзі за спро-
бу здійснення державного перевороту, спрямованого проти царювання Катерини ІІ [10].

Син священника Харківського полку, Василь Федорович Трутовський (1740–1816), дов-
гі роки працюючи в Петербурзі, став засновником як української, так і російської музичної 
фольклористики. Протягом 1776–1796 рр. він видав 5 збірників російських та українських 



пісень з нотами (80 пісень), які побутували у XVIII ст., і які з того часу в повному обсязі не 
перевидавалися. Відомо, що він створював власні пісні ті фортепіанні варіації, був видат-
ним виконавцем на гуслях. В біографії В. Трутовського чимало білих плям. Нещодавно ста-
ло відомо, що після відставки з посади придворного гусляра та квартирмейстера він повер-
нувся до України, де і помер на Сумщині, в селі Семенівка, у 1816-у. Його правнуком був 
видатний український живописець Костянтин Олександрович Трутовський (1826–1893).

Геніального Максима Созонтовича Березовського (1740–1777) знають в першу чергу як 
автора хорових концертів, опери «Демофонт», значної кількості літургійних мініатюр. Крім 
того, він був блискучим оперним співаком і скрипалем. Як згадує академік Я. Штелін (1768), 
серед українських композиторів, які працювали в Петербурзі, найталановитішим був Мак-
сим Березовський, який мав видатне обдарування, витончений смак і володів мистецтвом 
створення вишуканих церковних композицій.

У 1772-у М. Березовський створив шедевр камерно-інструментального мистецтва: Сона-
ту для скрипки і чембало до мажор — перлину вітчизняної музики XVIII ст.

Дмитро Бортнянський (1751–1825), як і Максим Березовський, народився в столиці 
гетьманської України, Глухові, але більшу частину свого життя жив і працював у Петербур-
зі. Саме в Петербурзі він став найвизначнішим українським композитором кінця XVIII — 
поч. ХІХ ст. Окрім восьми опер, 50 хорових концертів, пісень та романсів, він створив цілу 
низку шедеврів у камерно-інструментальному жанрі. В його доробку «Концертна симфо-
нія» для семи інструментів сі бемоль мажор, два клавірні концерти (до мажор і ре-мажор), 
п’ять сонат для клавіру соло, дві скрипкові сонати, квартет до мажор для фортепіано-ор-
ганізé та струнних, два фортепіанні квінтети. Д. Бортнянський ввійшов в історію музики 
як блискучий хоровий диригент, піаніст і педагог [11].

Завершуючи загальний огляд діяльності в Москві та Петербурзі професійних українських 
музикантів, які працювали в галузі камерно-інструментального мистецтва, слід зазначити, 
що ця тема ще чекає на більш детальне і прискіпливе дослідження. Справа в тому, що в столи-
цях Російської імперії працювали тисячі українців. Це і церковні діячі, і художники, і політи-
ки, і літератори, і лікарі, і військові, і педагоги, і музиканти. І не треба забувати, що на будівни-
цтві Санкт-Петербургу загинули тисячі і тисячі українських козаків та селян.

Література
1. Герасимова-Персидська Н. О. Хоровий концерт на Україні в ХVII–ХVIII ст. — К., 
2. В. Ріпський народився в м. Гадячі, освіту отримав в Києво-Могилянському колегіумі.
3. Як можливих авторів п’єси літературознавці називають І. Бартошевича, Р. Краснопольського, 
І. Туробойського, А. Стрешовського, М. Канського, І. Миштальського та Д. Короткевича.
4. В Києві отримали освіту 21 з 23 ректорів цієї академії і 94 з 125 її професорів.
5. П’єса складається з семи частин, кожна з яких присвячена одній з вільних наук: граматиці, 
риториці, діалектиці, музиці, арифметиці, астрономії та філософії.
6. Черкасами або черкашинами, починаючи з ХVI ст., називали в Московщині українських 
козаків. Пізніше (в 2-й пол. ХVII ст.) ця назва поширювалась на всіх українців.
7. Теплов був позашлюбним сином Ф. Прокоповича і родичем гетьмана К. Розумовського.
8. Його онукою була знаменита Анна Керн.
9. В спогадах генерала С. Тучкова зафіксовано враження від гри українських музикантів 
в 70-х рр. ХVIIІ ст.: «Вместо унылых русских песен, раздирающих слух и рожков, услышал 
я скрипки, гусли, цымбалы, притом пение молодых людей и девок совсем отличное от диких 
тонов русских песен. Эти малороссийские песни, без всякой науки во всех правилах музыки 
сочинённые, поразили мой слух…» (151, 111).
10. Більш детально про це в моїй статті «Три долі».
11. Найбільш повно життя і творчість Дмитра Бортнянського висвітлені в монографії
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У сучасному українському мистецтвознавстві тема творчості Михайла Бойчука та його 
учнів у контексті національно-культурного відродження в Україні першої третини ХХ ст. 
досить інтенсивно вивчається і розробляється, — про що свідчать численні статті, моно-
графії (О. Ріпко, Л. Соколюк, О. Кравченко, С. Білокінь та багато ін.) [1], а також збірки мате-
ріалів наукових конференцій. Звісно, наступним етапом у вивченні цієї теми повинні ста-
ти окремі ґрунтовні монографічні дослідження творчості представників школи Бойчука. 
До її складу входило чимало талановитих і самобутніх митців. Це був один із основних 
принципів М. Бойчука — зібрати біля себе обдарованих людей, які б своїми творами мог-
ли на практиці довести вірність його творчої методи, належним чином показати і просла-
вити живописну школу, названу згодом — «бойчукізм». Однією з найбільш здібних поміж 
його учнів була Оксана Трохимівна Павленко (1896–1991). На сьогоднішній день бібліогра-
фію художниці склали статті О. Алексєєвої, Н. Бєлічко, С. Білоконя, І. Демидчук-Демчук, 
І. Диченко, Н. Донченко, Н. Клименко, В. Лебедєвої, Б. Лобановського, О. Міщенко, Л. Чере-
ватенко та інших дослідників; відомий альбом творів графіки мисткині з ґрунтовною стат-
тею В. Лебедєвої [2]. Проте монографічного дослідження творчості цієї художниці дотепер 
немає. Тому метою даної невеликої інформаційного характеру статті є стислий огляд фонду 
О. Павленко в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України (далі: 
ЦДАМЛМ України, або архів-музей), що стане однією з ланок у вивченні творчої, мистець-
ко-педагогічної діяльності художниці, а також публікація архівних автобіографічних мате-
ріалів — «Родословная» (без дати), «Автобиография» (1970) [3].

З творчого доробку Оксани Павленко збереглася велика кількість графічних творів (малюн-
ків, начерків, ескізів, акварелей, відбитків тощо), але, на жаль, станкових і монументальних 
живописних робіт небагато. Значні колекції графічних творів О. Павленко зберігаються в Запо-
різькому художньому музеї (понад 90 одиниць зберігання) [4], у Черкаському художньому музеї 
(понад 100 творів), у Національному художньому музеї України (близько 150, і два альбоми 
з малюнками), ЦДАМЛМ України (близько 160 та 18 зошитів і блокнотів з рисунками). Тобто 
матеріалу для вивчення графічної спадщини мисткині достатньо. Загалом з усіх видів багато-
сторонньої творчості бойчукістів до нашого часу через відомі трагічні події найкраще зберег-
лася графіка, аналіз якої свідчить про наявність самобутньої національної школи, що органічно 
поєднала в собі найкращі досягнення українського та світового мистецтва.

Музейні графічні колекції О. Павленко були переважно сформовані завдяки самій худож-
ниці, а також її племінниці О. Алексєєвій. Зокрема, частину матеріалів мисткиня подарува-
ла архіву-музею в 1971–1972-у та в 1974-у, а в 1992-у та в 1995-у наступний подарунок зро-
била її племінниця та В. Гура. Загалом було передано багатющий матеріал: графічні тво-
ри, фотоматеріали (монументальних творів художниці, особистих і сімейних фото, а також 
світлин сучасників); листи, каталоги виставок, статті, присвячені творчості О. Павленко, 
її рукописи, автобіографічні матеріали, перелік та опис основних її живописних монумен-
тальних і станкових, графічних і керамічних творів тощо.

Твори Оксани Павленко, яка була талановитою художницею, зокрема графічні — рисун-
ки тушшю, олівцеві малюнки, акварелі, пастелі, гуаші і т. д. відзначені тільки їй притаман-

Оксана СТОРЧАЙ
кандидат мистецтвознавства

РОДОВІД ОКСАНИ ПАВЛЕНКО
Матеріали до біографії
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ною стилістикою, котра органічно поєднується з характерними рисами творчого методу 
художників кола М. Бойчука. На численних вітчизняних і зарубіжних виставках гравюри 
і рисунка Оксана Павленко продемонструвала незаперечні успіхи і унікальну своєрідність 
власного стилю у мистецтві графіки.

Особливої уваги заслуговує цінна і якісна графічна колекція Оксани Павленко 
в архіві-музеї, яка дає можливість вивчати майже всі періоди її творчості — з 1918-го до 
1970-х включно. Для порівняння, збірку Національного художнього музею України скла-
ли здебільшого твори мисткині 1920-х — 1930-х; проте саме в цьому полягає її велика 
непересічна цінність.

Показово, що до складу колекції архіву-музею увійшло багато творів, що репродукова-
ні у згаданому альбомі В. Лебедєвої. Серед них: «До лікбезу» (1923; папір, акварель, туш, 
перо); «Агітатор» (1923–1925; папір, гуаш, туш, білило); «Біля криниці» (1925; папір, аква-
рель); «Селянка з квітами» (1925; калька, накл. на папір, акварель); «Корови» (1925; папір, 
акварель, олівець); «Делегатки на вулиці» (1925, папір, гуаш, акварель); «Пишуть лозунги» 
(1925–1926, папір, акварель, білила, гуаш); «На гулянку» (1926–1928, папір, акварель, туш, 
гуаш); «Скульптор Жанна Діндо» (1927; папір, кольорова туш); «П’яниця» (1926–1927; папір, 
гуаш, туш, білило) тощо.

До збірки увійшли також і такі першокласні твори художниці, як: «Дівчина» (1918; папір, 
акварель, олівець); «Постать чоловіка в кепці, з відром в руці, сокирою на плечі» (1919–
1921; папір, акварель); «Бесіда» (1920; папір, олівець); «Автопортрет» (1920; папір, олівець); 
«Автопортрет» (1928; папір, олівець); серія «Будівництво колгоспу» (1930–1931; папір, аква-
рель, гуаш, туш); «Діти війни» (1941; папір, акварель); «Полонянки концтабору» (1942; папір, 
акварель); «Пейзаж з яхтами» (1955) та «Бухта Радість» (1958; обидва: папір, кулькова руч-
ка); «Сорокіно» (1956), «Синєж» (1968), «Катя і Ляся у підмосковному лісі на Клязьмі» (1970; 
три мал., папір, олівець) та багато ін.

За своїм покликанням Оксана Павленко перш за все була живописцем-монументаліс-
том, і вже в 1920-х вона стає чудовим майстром фрескового живопису, вписавши яскраву 
і важливу сторінку в історію монументального мистецтва України. Як художник-монумен-
таліст, вона багато і успішно працювала також в Росії (м. Москва) та Киргизії (м. Фрунзе); 
крім того, чимало художників зобов’язані своїм знанням техніки фрески саме Оксані Пав-
ленко. Ці її твори, що збереглися, і серед них невеликі фрески, які художниця представля-
ла на виставках, демонструють дивовижну майстерність у цій важкій техніці монументаль-
ного живопису. Фрески О. Павленко відзначаються високим професійним рівнем виконан-
ня, віртуозним володінням побудови композиції, почуттям кольору, витонченим художнім 
смаком. Вони наповнені світлом, повітрям і зберігають трепетний рух пензля мисткині.

На жаль, до нашого часу дійшло не так багато фрескових творів О. Павленко; нині їх 
вивчення можливе здебільшого тільки за ескізами, рисунками художниці та фотографіями, 
які у певному обсязі зберігаються в ЦДАМЛМ України. Поміж них з оригінальних творів 
— ескіз «Розпису Луцьких казарм в Києві» (1918; папір, олівець), ескізи фрагментів фрес-
ки «Сталінградська епопея» = «Обвинувач фашизму» (1943–1948; папір, акварель, олівець); 
фрагмент розпису павільйону РРФСР на ВСГВ у Москві — «Мир» (1954; папір, акварель); 
вісім ескізів фресок для павільйонів на ВСГВ в Москві у 1950-х (папір, акварель) тощо.

Як відомо, з 1933-го по 1935-й разом із М. Бойчуком, В. Седляром та І. Падалкою Окса-
на Павленко виконує розписи Харківського Червонозаводського театру, котрі пізніше були 
знищені радянською владою. В архіві є чимало фотографій з цих фресок [5], завдяки яким 
можна скласти певне уявлення про монументальні твори бойчукістів. В архіві-музеї збері-
гаються також фотографії з інших фресок художниці: зокрема, «Дніпрострой» (1932–1933).

До безумовно важливих, а подекуди і унікальних матеріалів відносяться фотографії 
з творів художників-бойчукістів. Це світлини з живописних і графічних творів — М. Бойчу-
ка, А. Іванової «Сім’я» (фреска для Будинку відпочинку колгоспників в Хаджибеї біля Оде-
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си. 1928); К. Гвоздика «Пастушок проспав»; І. Лепківського «Жіночий портрет»; І. Падалки 
«Несуть товариша» (1927); «Атака Червоної кінноти» (1928) (у фонді є й оригінали — відбит-
ки з цих двох рисунків); «Шахтарі» («В шахті»); «На буряки»; М. Рокицького «Чоловічий пор-
трет», «Похорони товаришів», «У шахті»;виконане під керівництвом М. Рокицького колекти-
вом студентів Київського художнього інституту «Панно до відкриття Київського вокзалу»; 
В. Седляра «Чоловік читає газету «Правда» (Деталь. Ескіз фрески (1924). На звороті малюнок 
М. Рокицького (1927)); «У школі лікнепу» (1924–1925); ілюстрації до «Кобзаря» Т. Г. Шевчен-
ка (ескізи 1926); «Жіночий портрет» (малюнок з О. Павленко), ескізи фресок 1930-х; «Жіночій 
портрет», два ескізи ваз — «Це ти буржуй» та «Виконуймо заповіти Леніна», а також десять 
фотознімків творів невстановлених художників школи М. Бойчука. Значення цих фотогра-
фій важко переоцінити з огляду на те, що багато творів зазначених художників були знищені.

Для наукового дослідження творчості бойчукістів особливо цінними є так званні «свід-
ки подій», «свідки історії» — публікації в тогочасній періодичній пресі, каталоги виставок, 
листування, фотографії, спогади сучасників, з яких ми дізнаємося про художньо-естетич-
ні та мистецько-педагогічні погляди М. Бойчука і представників його школи, а також важ-
ливі деталі щодо їхньої творчості. Саме такими матеріалами, зокрема, є рукописи, при-
свячені М. Бойчуку та його майстерні: «Бойчук М. Л. і бойчукізм» (Спогади); «Мастерская 
монументального искусства профессора — мастера М. Л. Бойчука. Основные установки»; 
М. Бойчук, «Текст промови в НКО УРСР» [6]. Сама Оксана Павленко писала конструктив-
ні і змістовні статті, присвячені переважно монументальному мистецтву [див. Посилання 
№ 2].

В архіві-музеї зберігається досить цікава колекція фотографій художниці та її сучас-
ників, де, крім індивідуальних фотографій О. Павленко (сорок п’ять од. збер., датованих 
1920-1990-ми) та її сім’ї (6 од. Збер., датованих 1900–1914), є світлини з Бідасюк, І. Вроном, 
Д. Головком, П. Іванченком, К. Кривичем, Ф. Кричевським, Н. Прошаком, Є. Сагайдачним, 
Г. Циндрю, В. Седляром, І. Падалкою, М. Плесківською, Б. Уітцем та ін. Також дуже цін-
ною є й збірка світлин окремих осіб, а саме: В. Седляра (п’ять фотографій 1915-го, 1926–
1927-х, 1920-х, 1930-х); М. Бойчука (чотири фотографії 1926-го, 1927-го та 1930-х); К. Кри-
вича, Т. Кір’яна, І. Кузьменка, Л. Хачатуряна, Е. Шехтмана, Б. Уітца (п’ять фотографій 1930-
х, 1940-х, 1970-х); К. Дейча, І. Диченка, А. Іванової, С. Налєпінської-Бойчук, М. Трубецької, 
І. Падалки, В. Єрмілова та інших.

Безумовно цікавими є автобіографічні матеріали — «Родословная» і «Автобиография» 
О. Павленко, що пропонуються для ознайомлення нижче. Варто зазначити, що витя-
ги з цих матеріалів використовувалися в окремих дослідженнях, але повністю ніколи не 
публікувалися.

Родословная
Родилась я на Украине в 1896 г. в селе Валява б. Киевской губ. Черкасского уезда (где в то 

время работал мой отец) — в большой крестьянской семье особого склада.
Отец — сын крестьянина села «Набоков хутор» (недалеко от с. Валявы) работал в то 

время мелким служащим в одной из «экономий» (так назывались отдельные части земель-
ного владения очень крупного помещика Балашова), владевшего, кроме того, сахарными 
и кирпичными заводами, животноводческими фермами, лесами и прочими богатствами, 
не только на Украине, но и в других местах России.

Имение или экономия, как его называли, принадлежало жене Балашова Е. А. Балашо-
вой — это было ее приданое (44 тыс. десятин земли). Сам Балашов был крупным чином 
при «Дворе» в звании что-то вроде оберегермейстера его императорского величества. 
Никто из простых смертных его никогда не видел. Осталось в памяти из рассказов кре-
стьян, как однажды приезжала Е. Балашова в свой дворец в селе Мошногоры, что везли 
ее с жел. дор. станции «Воронцово-Городище» (наша станция теперь наз. Городище) каре-
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той, запряженной 12 парами лошадей, и загнали несколько коней насмерть, т. к. большая 
часть дороги была — сыпучие пески. Лошади не выдерживали быстрой езды без остано-
вок, обессиленные падали и погибали. Это в детстве ужаснуло меня — я очень любила да 
и сейчас люблю лошадей.

Будучи подростком — лет 14, я побывала с экскурсией студентов-практикантов во двор-
це. Никогда невиданное мною до того, необыкновенное строение поразило меня не архи-
тектурой своей, а размерами. Говорили, что в нем 40 комнат. Вокруг главного здания распо-
лагалось ряд подсобных, с полным штатом обслуживающих людей. Весь обслуживающий 
персонал жил там постоянно с семьями. Во дворце же никто не жил. Содержался он на вся-
кий случай — вдруг приедут «господа». Такие дворцы были и в других имениях Балашова.

Осмотреть дворец можно было по особому разрешению главного управляющего экс-
курсиями. Такого разрешения обычно добивались студенты-практиканты, из которых зна-
чительная часть была «свои», т. е. практиковавшие в крупных хозяйствах-экономиях. Это 
были студенты старших курсов из Москвы, б. Петрограда, Киева и др. городов — институ-
тов сельскохозяйственного профиля, или других ин-тов с факультетами, имеющими отно-
шение к сельскому хозяйству. (Помню студента из Вологды лесного института).

Работа студентов-практикантов безусловно приносила пользу хозяйству. Обычно 
Главное управление экономиями давало заявку на практикантов в институт, а институт 
рекомендовал. Одно присутствие этих культурных людей в провинции всегда вносило 
что-то свежее, новое передовое, звало к чему-то. Причем, в хозяйствах были студенты не 
из привилегированного класса, а из среднего или бедного населения. Здесь они, принося 
большую пользу хозяйству, обеспечивались материально. Столовались (обедали) почти 
всегда у нас. Моя мать была хорошая хозяйка, умела экономно и хорошо готовить на всю 
большую семью.

Я вспоминаю этих живых интересных людей с большой теплотой. Несомненно, что 
в моей дальнейшей судьбе общение с ними сыграло определенную роль. В те времена, как 
известно, все лучшие земли принадлежали помещикам, а у крестьян земли было мало. 
У моего деда при большой семье была одна десятина земли, чем прокормиться было невоз-
можно. И дед на пару с зятем владел ветряной мельницей — был мельником. С этого вид-
но и жили. А в основном крестьяне обрабатывали помещичьи земли. Это был их основной 
заработок в нашем селе.

Дед был мудрый человек, он всех сыновей посылал в школу, и мой отец был грамотный. 
(В то время в селах почти не было грамотных людей).

Школы в селах были «церковно-приходские» — трехклассные, здесь дети обучались 
читать, писать и считать. Такая школа и была первой ступенью моего образования — 
я очень хорошо помню этот период своего детства.

Впервые в школу я пошла пяти лет. Меня, конечно, не приняли (надо было иметь 7 лет), 
но я убегала из дому — меня ловили, возвращали домой, а я все равно убегала, и наконец 
учительница разрешила, чтобы я приходила учиться. Я была счастлива! Я не знала, что 
взрослые договорились, чтобы я как будто была настоящей ученицей (это для меня так 
говорилось), а на самом деле мне просто разрешалось приходить в школу с моими стар-
шими сестрой и братом, которые были настоящими учениками. Это было в г. Хмельни-
ке (б. Подольская губ.). Отец тогда там недолго работал. Вскоре он опять вернулся в род-
ные места и мы переехали в с. Севимнарку (ныне Петропавловка), где и жили до самой 
революции. Это было большое красивое село, где тоже была церковно-приходская школа. 
В эту школу я ходила, но недолго, так как заболела тифом (тогда говорили горячкой) и долго 
тяжело болела. Врача не было, был только фельдшер в ближайшем местечке Городище (что-
то среднее между городом и деревней). Где все таки были торговые ряды, «мурованная» 
церковь, а не деревянная как в селе контора помещика, аптека, парикмахерская и пр. Сей-
час это город Городище — райцентр. Вот там и жил фельдшер Новицкий, который всех от 
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всего лечил. Замечательный, добрейший человек. Он и меня вылечил или я сама выжила.
И вот тут случилось необыкновенное событие, в семье с большим волнением и спорами 

обсуждался вопрос, как быть с нами, детьми. Учиться ли дальше? Хватит ли сил и средств 
на дальнейшее образование? Может достаточно того, что относительно грамотны?

Решено было мальчиков учить. Брата можно было отдать в техническое училище, кото-
рое находилось в Городище. Для девочек же не было никакой школы. Как раз в этом году 
открывалась в уездном городе Черкассы женская гимназия, но это далеко от нас (60 верст) 
и дорого стоило правоучение, но тут была возможность получить помощь от помещика, 
который был либерал, и для низших служащих, как мой отец, давал денежную помощь 
в виде оплаты правоучения на среднее образование.

Знакомые и соседи отговаривали родителей — мол, зачем девочкам образование, лучше 
приданое справить и повыгоднее замуж отдать. А так — кому они будут нужны образован-
ные без приданного, с кем будут водиться?

Но тут моя мать, а сама она была неграмотна, решительно настояла, чтобы девочки учи-
лись, если есть малейшая возможность.

Моя мать была удивительная женщина. Я ей всю жизнь благодарна за ее смелое мудрое 
решение. Откуда у нее была эта мудрость и смелость? О ней я потом напишу отдельно, 
а сейчас приведу лишь запомнившийся один из аргументов ее в пользу образования дево-
чек. Она говорила: «девочек важнее учить, чем мальчиков, мужчина и без образования 
пробьет себе дорогу в жизни, а девочка, не имея образования, всегда как слепая будет 
— будет вечная раба, а выучится, будет самостоятельной в жизни…». Вот какая необык-
новенная была у меня мать! И так нас с сестрой отвезли в Черкассы в женскую гимна-
зию. О жизни в Черкассах я тоже отдельно напишу, где я 8 лет прожила и проучилась, где 
прошла моя юность, как я уже писала тогда. Черкассы был небольшой, но очень красивый 
город на берегу Днепра.

Жили мы на частной квартире, на лето и на каникулы нас отвозили домой в деревню.
В то время я совершенно не думала, что буду художницей.
Я любила рисовать, любила уроки рисования, любила срисовывать со страниц иллюстри-

рованных журналов [репродукции картин. — перекреплено автором], иногда по памяти рисо-
вала знакомые лица. С натуры не решалась рисовать. Но больше всех предметов я люби-
ла математику. До 5-го класса была арифметика, которую я терпеть не могла (все предметы 
любила, кроме арифметики). И вдруг математика! В особенности алгебра. В 7-м классе триго-
нометрия. Эти предметы меня так увлекли, что я ждала их уроков как праздника.

В Черкассах была гимназия семиклассная. Когда я кончила гимназию, появились гим-
назии женские восьмиклассные, но только в Киеве. В восьмом классе была специализа-
ция по литературе и математике. Мне очень хотелось поступить в 8-й класс на матема-
тическое отделение и подготовиться к поступлению в Университет на математический 
факультет. Нелегко было это осуществить. Во-первых, у родителей не было средств опла-
чивать мое дальнейшее образование, кроме этого, они совсем иначе представляли счаст-
ливую для меня судьбу. По окончании 7-ми классов я проводила лето дома, в деревне. 
В это время в нашей местности строили железную дорогу. Один из начальников путей-
цев — молодой инженер посватался ко мне. Моим родителям казалось это счастливым 
устройством моей судьбы. Отец мне прямо сказал «У тебя нет красоты, нет приданого — 
на что же ты можешь рассчитывать…?». Наотрез отказавшись от выгодного замужества, 
я самостоятельно уехала в Киев. Мое желание сбылось, я поступила в 8-й класс на мате-
матическое отделение. Правда, мне пришлось зарабатывать частными уроками — быть 
репетитором, работала чтицей — читала по часам одному слепому юристу «Свод зако-
нов». Это был тяжелый заработок, т. к. ученики, большей частью, были трудные, жили 
в разных концах города, ходить было тяжело. Киев гористый город, а ездить на трамвае 
дорого (3 к. билет). Платили же мало, примерно 3 р. в месяц.
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Родные не могли мне помогать, а от помещика уже помощь не полагалась. Но все же 
я была рада, что изучаю математику, и мечта поступления в Университет на математич. 
факультет не оставляла меня. И вот тут вся моя жизнь пошла под другим углом. Почему? 
— не знаю… Очевидно, судьба моя была стать художницей. Никто мне не советовал и не 
влиял на мое решение. Наоборот, моя мудрая мать, когда узнала о моем решении, ужасну-
лась и сказала: «Дитино моя, це не для таких людей як ми, це лише для багатіїв, а ти десь 
загинеш без куска хліба під тином…» (Дитя мое, это дело не для таких людей как мы, это 
только для богачей, а ты потом погибнешь без куска хлеба под забором. — авторський 
переклад О. Павленко).

Она мне это говорила со слезами. Она не понимала, что мое решение не от меня зависит, 
что это непреодолимое внутреннее влечение, что это сильнее меня. Я и сама не знала, поче-
му я иначе не могу.

Художницей я стала неожиданно для самой себя. Многие до того, как стать художни-
ком, мечтали об этом и вполне сознательно стремились к этому, проявляя свои наклон-
ности с раннего возраста: рисовали, лепили и т.д. Словом, проявляли свой талант. Ничего 
подобного со мной не было. В семье об искусстве никогда не было и речи.

Дома у нас висели на стене две олеографии: «Царь Иван Грозный любуется Васили-
сой Прекрасной», и другая, изображающая даму с девочкой, гуляющую в парке. Обе были 
цветные и запомнились мне своими, как мне казалось, волшебными красками. И вот, 
окончив 8-й класс гимназии, не разлюбив математику, я как бы «вдруг» решила посту-
пить в Киевское художественное училище (Средняя худож. школа в ведении Петербург-
ской Академии художеств). Конечно, это было не «вдруг». Пребывание в Киеве дало мне 
возможность развить свой культурный уровень, пробудить глубокие чувства и стремле-
ния, познакомиться с искусством. Ни в деревне, где я выросла, ни в Черкассах никаких 
музеев и памятников культуры не было. И вот я в Худ. школе! Я очень счастлива!

До сих пор помню то чувство восторга, которое испытала, когда узнала, что я принята. 
Мне казалось, что у меня крылья.

Приняли меня в самый первый класс: — «Кубики» — так его называли (куб, шар, цилиндр, 
конус и т. д.). Это была средняя школа с восьмилетним образованием (средняя образова-
тельная), но, т. к. у меня было среднее образование, то я изучала только искусство. При-
мерно за 4 года я должна была пройти классы «кубики», орнамент, части тела, маска (лицо), 
голова и наконец фигура. Это все так называемые «гипсы» (слепки) с античных произведе-
ний. А затем «апофеоз» «Лаокоон» — сложная группа. Это по рисунку.

По живописи: натюрморты — младший и старший (более сложный), портрет, фигура 
(живая натура).

Периодически делались отчетные выставки классов. По оценкам работ переводились из 
класса в класс. По успеваемости и по способностям можно было перейти из класса в класс 
и более короткий срок. Таким образом, одни учащиеся заканчивали успешно обучение не 
в 4 г., а в более короткий срок, а другие застревали. Были и «бунтари», сознательно высту-
павшие против академизма в школе, которые на отчетные выставки упорно давали рабо-
ты, созданные под влиянием футуризма, господствовавшего тогда на Западе. Комиссия 
отвергала эти работы и не выпускала художников в качестве закончивших школу. Это были 
А. Петрицкий, Элева, Волков, но я еще тогда по своей наивности и полной неосведомлен-
ности в этих вопросах продолжала усердно трудиться по программе школы. Да и как мог-
ло быть иначе? Я еще собственного суждения не могла иметь. Но и сейчас, спустя много лет, 
считаю, что академическая «выучка», в какой-то мере, пошла на пользу, приучила к труду 
и дисциплине. Пребывание в школе ввело меня в круг художнической молодежи, их инте-
ресов и чаяний.

Мир искусства стал моим миром — моей судьбой.
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Грянула революция, и все изменилось. В Киеве в 1917 г. была организована Укр. Гос. Ака-
демия художеств, а худ. училище прекратило свое существование. Для поступления в Ака-
демию был объявлен конкурс, по которому я была принята в Мастерскую живописи, руко-
водимую Ф. Г. Кричевским. В 1918 г., не удовлетворенная работой в этой мастерской — 
я перешла в мастерскую монументальной живописи проф. М. Л. Бойчука. В первом выпу-
ске Академии 1922 г. я закончила образование в этой же мастерской.

В этих кратких хронологических заметках я не касаюсь подробностей и сложностей, 
которые расскажу в других разделах своей биографии. Время было необыкновенное: гроз-
ное, волнующе-интересное, захватывающее. Не будучи политически подготовленной ни 
образованием, ни средой к пониманию революционных событий, я всем сердцем приняла 
революцию и готова была отдать все свои силы на служение ей.

Очень было трудно и сложно тогда на Украине, в обстановке гражданской войны — где 
она длилась годы. Требовалось много сил, чтобы выжить в условиях разрухи и голода. Надо 
было много мужества, настойчивости, чтобы разобраться в происходящем и идти верным 
революционным путем с трудовым народом. Правильно понять надо было националь-
ную политику большевиков. К счастью, внутреннее убеждение и среда, в которой я жила, 
училась и работала — способствовало выбору правильного пути. Вот поэтому я считаю, 
что жизнь моя была счастливой, и если бы выбор был еще раз прожить жизнь — я бы не 
колеблясь повторила ее. Я много видела — и я счастлива! Я очень, очень много работала 
и я счастлива!

Одно огорчение, что еще много, очень много надо сделать, а на это не хватит жизни. Но 
ничего — только бы мир был на земле — сделают другие!

Если я написала — «счастлива». Это не значит, что жизнь у меня была каким-то сплош-
ным праздником. За долгую жизнь было не только праздники и будни, были и беда — горе 
и невосполнимые потери — все было! Зарубок на сердце много, а у кого их мало?, если чело-
век живет не только умом, но и сердцем.

О. Павленко

АВТОБИОГРАФИЯ
ПАВЛЕНКО Оксаны Трофимовны чл. Московского Союза Советских Художников
Родилась в 1896 году 3-го января в с. Валява на Украине, б. Киевской губ. Черкасского 

уезда. По социальному происхождению крестьянка. До Октябрьской революции училась, 
сначала в приходской школе, а затем в средней — гимназии. По окончании гимназии учи-
лась в Киевском Художественном Училище.

В 1917 г. по конкурсу поступила в Государственную Украинскую Академию Художеств 
в Киеве и окончила Академию в Октябре 1922 года.

Преподавательская работа
С 1922 по 1929 гг., работала в Межигорье (близ Киева), в качестве преподавателя художе-

ственных дисциплин, сперва в Профшколе (1922–23 г.), а затем в Художественно-Керами-
ческом Техникуме (по системе народного образования на Украине, в то время, Техникумы 
были высшими учебными заведениями узкой специальности). С 1927 г. техникум был пере-
именован в Институт.

С 1923 по 1927 гг. была заместителем директора по учебной части.
С апреля 1929 г. по июль м-ц 1930 года по приглашению дирекции Ин-та работала в Выс-

шем Художественно-Техническом институте (ВХУТЕИНе) в Москве в качестве ученого 
секретаря, а затем декана и преподавателя худож. дисциплины, в должности доцента худо-
жественно-керамического факультета.

После ликвидации ВХУТЕИНа, Керамический ф-т был оставлен в Москве в Ин-те Сили-
катов и стройматериалов, как факультет художественной керамики и с июля м-ца 1930 г. 
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я была назначена Завед. факультетом и руководителем кафедры художественного оформле-
ния материала.

Весной 1931 г. в марте м-це факультет худож. керамики был ликвидирован, а Инсти-
тут Силикатов переведен из Москвы. С 1 февраля м-ца 1931 г. по 30 апреля 1933 г. рабо-
тала в Московском Полиграфическом Институте преподавателем живописи в качестве 
доцента.

После этого, по состоянию здоровья, оставила педагогическую работу и всецело пере-
шла на творческую художественную работу.

Творческая работа и общественная деятельность
В годы пребывания в Академии принимала участие в осуществление целого ряда меро-

приятий Советской власти по художественному оформлению массовых политических аги-
тационных задач, а именно: роспись и оформление помещений к съездам Советов в Киеве 
и Харькове, роспись агитпоездов и пароходов, оформление улиц, площадей, зданий и т. д. 
В том числе в одном из крупных мероприятий — росписи четырех корпусов Киевских Луц-
ких казарм (в 1919 г.).

В период моей преподавательской работы, мною был выполнен также ряд творческих 
работ, демонстрировавшихся на выставках в Советском Союзе (в Киеве, Харькове, Москве), 
а также и за рубежом через украинское отделение ВОКС — в Варшаве, Праге, Стокгольме, 
Париже и др.

Отзывы в печати и репродукции с моих работ были помещены в журналах и газетах как 
в СССР, так и за границей.

Впервые я участвовала на двух выставках Украинской Академии Художеств в 1922 г.
С этих выставок две из моих работ были приобретены для музея Академии.
В 1925–26 г. принимала участие в Выставке Ассоциации Революционных Художников 

Украины.
Отзыв о моей работе и репродукции картины «Консультация на селе» были в журнале 

«Красная Нива» № 28 [7].
Репродукция также в газете «Читатель и писатель» [8].
В 1927 г. участвовала на Всеукраинской выставке в Харькове, а также на Юбилейной 

Выставке «Искусство народов СССР» в Москве [9].
С выставки в Москве Государственной Третьяковской Галереей была приобретена моя 

живописная работа «Комсомолка» («Женщина на красном фоне» — каталог № 109). На 
этих выставках я демонстрировала ряд работ: живопись — темпера и рисунки на различ-
ные темы из жизни советской деревни, армии и др., а также произведения художественной 
керамики в материале (26 работ). Отзывы о моих работах были в «Красной Панораме» и газ. 
«Читатель и писатель» № 48 за 1928 г.

1928 г. — принимала участие в «Выставке гравюры и рисунка Ассоциации революцион-
ных художн. Украины» в Киеве, серией рисунков: «В больнице», «Слушают газету», «Отдых 
на маневрах», «Домой», «Пьяница», «Гусятница», «У колодца» и др. [10].

Об этих работах были отзывы в украинской печати и репродукция в каталоге.
В 1928–29 г. принимала участие в ряде выставок за рубежом, организованных украин-

ским отделением ВОКС — в Париже, Праге, Стокгольме, Брюсселе.
Работы в основном из быта советской украинской деревни, выполненные кистью на 

цветном фоне рисунки темперой, тушью.
Работа «Делегатки» приобретена с выставки в Стокгольме. Отзыв и репродукция с рабо-

ты «Отдых на маневрах» помещены в газете «L’Ukrain Nouvelle» № 10 1929 г. в Париже.
1929 г. демонстрировала серию рисунков на выставке ГАХН «Украинская графика» 

в Москве.
Отзыв о моих работах был в журн. «Красная нива» № 8 за 1929 г. Москва.
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В 1930–32 г. я много работала над серией композиций на тему «Организация труда в колхозах».
10 композиций на эту тему и некоторые другие работы были мной показаны на выстав-

ке Международного Бюро Революционных Художников («МБРХ») в 1932 г. в Москве в музее 
Западного Искусства.

В 1933 г. участвовала на Выставке Советского искусства в Варшаве. Репродукция с моей 
картины «Собрание делегаток» помещена в каталоге выставки.

Монументальная живопись
В 1933–35 г. мною была выполнена в технике фрески роспись фойе Краснозаводского 

театра в Харькове.
Выполнена была большая фреска на тему: «Физкультура и спорт в СССР».
Эта работа была отмечена в ряде отзывов и репродукций в газетах и журналах в Москве 

и на Украине. Репродукция с этой работы была помещена в газете «Правда» в Москве — 
№ 349/6235 за 1934 г. Отзыв и репродукция в журнале «Архитектура СССР» № 1 за 1935 г.; 
в книге «Вопросы синтеза искусств» 1936 г. Москва; отзыв и репродукция, а также в ряде 
украинских журналов. За эту работу я была награждена Краснозаводским райкомом почет-
ной грамотой.

С 1936 по 1938 г. я работала по росписи фреской «Зала Советов» дома Правительства 
Киргизской ССР в столице Киргизии г. Фрунзе. Мною были выполнены два крупных пор-
трета в технике фрески — Энгельса и Ленина [11], а также орнаментальная роспись стен 
и потолка в характере народного искусства Киргизии. Был выполнен также картон большой 
фрески на тему: «Октябрьский праздник». Отзыв об этой работе и репродукция были поме-
щены в республиканской газете «Советская Киргизия» № 255 1936 г.

В этот же период мною выполнено было несколько небольших портретных фресов на 
отдельных плитах, — два таких портретных фрагмента «Бейшегуль» (портрет киргиз-
ской комсомолки) и «Портрет киргизской колхозницы»[12] были у меня приобретены в г. 
Фрунзе Экспедицией Государственного музея Восточных Культур для музея в Москве.

В 1936 г. я участвовала в выставке конкурсных проектов Государственного герба Кирги-
зии в г. Фрунзе и получила 1-премию. Мой проект был принят для Государственного герба 
Киргизкой ССР [13].

В 1938–40 г. на Всесоюзной Сельско-Хозяйственной выставке в Москве мною были 
выполнены три крупные живописные работы в технике фрески: В павильоне Киргизии 
«Праздник Октября» в столица Киргизии [14]; в Азербайджанском павильоне фреска «Хло-
пок» — наружная фреска [15].

В Дальневосточном павильоне в отделе «Якутия» — «Групповой портрет знатных людей 
Якутии».

Отзывы и репродукции были помещены в газете «Красная Киргизия», и репродукция 
с фрески «Хлопок» в книге Чернова В. В. — издание Академии Архитектуры «Лакокрасоч-
ная отделка архитектуры» Москва 1941 г.

С 1940 по 1948 г. с небольшим перерывом (во время эвакуации мастерских ДС) я работа-
ла в мастерской монументальной фресковой живописи на Строительстве Дворца Советов, 
где выполняла в бригаде засл. деят. иск. Уитца Б.Ф. проектно-композиционную и экспери-
ментальную работу, а также руководила коллективом молодых художников по овладению 
техникой фресковой живописи.

За этот период принимала участие в создании крупной композиции фрески в соавторст-
ве с засл. деят. иск. Уитцем Б. Ф. «Сталинградская эпопея» и выполнила ряд законченных 
самостоятельных работ — фрагментов в технике фрески на темы «Общественный обвини-
тель» и др. [16]. Работала над созданием крупной композиции для ДС на тему «Социалисти-
ческое строительство» [17].

В 1949 г. в январе сломала правую руку и продолжительное время не могла работать.
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В 1950 г. была приглашена в б. Строгановское училище в качестве преподавателя фрес-
ковой живописи.

В 1951 г. оставила преподавательскую работу, так как в это время я училась в Универси-
тете Марксизма-Ленинизма, и мне было очень трудно совмещать учебу и преподавание по 
состоянию здоровья.

Летом 1951 г. я уже имела возможность опять практически работать как художник — 
работоспособность правой руки восстановилась.

С 1951–54 г. работала на Всесоюзной Сельско-Хозяйственной Выставке и выполняла две 
крупные монументальные росписи в технике фрески; в соавторстве с т. Уитцем и коллекти-
вом молодых художников:

I — в 1951–53 г. роспись павильона Белорусской ССР — на фасаде фреска на тему: «Впе-
ред к коммунизму».

ІІ — 1953–54 г. роспись павильона Российской Федерации на тему: «Социалистическое 
строительство в сельском хозяйстве» [18].

За эти работы награждена Главным Комитетом ВСХВ в 1954 г. званием участника ВСХВ 
и медалью за № 949.

В 1956 г. Постановлением Главного Комитета ВСХВ награждена Большой серебряной 
медалью за № 17.

Репродукции с этих фресок помещены в книге «Архитектура ВСХВ — Гос. издат по стро-
ительству и архитектуре. Москва, 1955 г.

В 1955 г. участвовала в выставке декоративных искусств в Москве. С этой выставки Госу-
дарственной закупочной комиссией была приобретена одна моя работа, выполненная в тех-
нике фрески — портрет «Ляся» [19]. В каталоге выставки репродукция фрагмента фрески на 
Белорусском павильоне.

1956 г. участвовала на Выставке декоративно-прикладного искусства РСФСР — демон-
стрировала шесть фрагментов фресковой живописи: «фашизм — война», — «Акын», «Кол-
хозница» и др.

1957 г. принимала участие в Выставке к Первому всесоюзному съезду художников.
В 1962 г. участвовала в выставке 30 лет МОСХ.
В 1967 г. участвовала на Выставке Укр. Искусства 20–30 гг. — Первый из цикла юбилей-

ных выставок организованной Министерством Культуры УССР и Дирекцией Музея.
В 1968 г. участвовала в выставке: «50 лет декрета Ленина о монументальной пропаган-

де» Москва.
В 1969 г. участвовала в выставке: «Монументальное искусство СССР». Москва.

Общественная деятельность
За весь период своей творческой деятельности активно участвовала в общественной 

работе: с 1923 по 1925 г. была избрана членом сельсовета на Украине села Новые-Петровцы 
Киевской области, вела общественную работу на селе, участвовала в съездах и конференци-
ях. А также в оформлении революционных праздников и кампаний.

С 1932 г. состою членом Московского Совета Советских Художников и активно участвую 
в общественной работе Союза. Ряд лет состояла членом бюро секции и сектора Монумен-
тальной живописи.

Ряд лет работала в агитколлективе МОССХ. В 1950 г. была награждена Правлением 
и партийной организацией МОССХ почетной грамотой за работу по выборам в Верховный 
Совет СССР.

С 1950 г. по 1952 г. училась в Университете Марксизма-Ленинизма и окончила его на отлично.
Награждена медалью в память 800-летия Москвы Исполкомом Московского Городского Совета.
В 1956 г. 5. XI — Дирекцией, партбюро и месткомом КДПИ награждена почетной грамо-

той за высокие показатели по выполнению монументальной живописи.
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С 1953 г. по 1960 г. состояла членом Художественного Совета Комбината Декоративно-
прикладного Искусства Худ. фонда.

В 1958–1960 г. была членом Правления МОСХа и членом Президиума МОХФ.
В последнее время, наряду с творческой практикой, работаю над обобщением творческо-

го опыта в области монументальной фресковой живописи.
26. II 1970 г. Персональная выставка в г. Львове — Украина: графика, живопись, мону-

ментальная живопись — фрагменты фрески, картоны, декорат. прикладное иск-тво.
1970 г. Награждена медалью «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина.
28/IX 1970 г. Персональная выставка в Москве: «50 лет творческой деятельности»: Мону-

ментальная и станковая живопись, графика.
О. Павленко
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Анотація. Стаття складається з двох частин, де перша — це стислий огляд фонду Оксани Трохимівни Павленко 
(1896–1991) в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, що стане однією з ланок у вивчен-
ні творчої, мистецько-педагогічної діяльність художниці, а друга — публікація архівних автобіографічних матеріалів — 
«Родословная» і «Автобиография».

Ключові слова: Оксана Павленко, ЦДАМЛМ України, автобіографічні матеріали

Аннотация. Статья состоит из двух частей, где первая — это сжатый обзор фонда Оксаны Трофимовны Павлен-
ко (1896–1991) в Центральном государственном архиве-музее литературы и искусства Украины, который станет одним 
из звеньев в изучении творческой, художественно-педагогической деятельности художницы, вторая, — публикация ар-
хивных автобиографичных материалов — «Родословная» і «Автобиография».

Ключевые слова: Оксана Павленко, ЦГАМЛИ Украины, автобиографичные материалы.

Summary. The article has two parts where the first is a brief overview of the fund of Oksana Trohimivna Pavlenko (1896–
1991) at Central State Archive of Literature and Arts of Ukraine which will become one of the links in the study of creative, 
art and pedagogical activity of the artist and the second is publication of archive autobiographical materials, «Pedigree» and 
«Autobiography».
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Як відомо, художні ілюстрації відіграють велику роль у книгах для дітей. Значно полег‑
шуючи сприйняття друкованого тексту, цей жанр графічного мистецтва допомагає юним 
читачам візуально уявити собі ті образи та події, про які розповідається у літературному 
творі. Звичайно, необхідними критеріями таких малюнків повинні бути їх високий худож‑
ній і професійний рівень та адекватність відтворення образів літературних героїв.

Саме такі якості притаманні художнім ілюстраціям до казки Г. К. Андерсена «Снігова 
королева», створеним українським художником Аркадієм Площанським у середині 1970‑х. 
Одночасно з цими малюнками в рамках спільного мистецького проекту, присвяченого юві‑
лею від дня народження видатного данського письменника‑казкаря, відома композитор 
Жанна Колодуб написала однойменний альбом фортепіанних п’єс для дітей. У результаті 
такої творчої співпраці композитора і художника у 1978‑му на світ з’явилася чудова дитя‑
ча книжка з ілюстраціями під назвою «Снігова королева». За висловом В. Клина, видавни‑
цтвом «Музична Україна» тоді було здійснено «публікацію рідкісного з поліграфічної точ‑
ки зору альбому, мета якого полягала у втіленні засобами музики і графіки змісту відомої 
казки Г. К. Андерсена» [5, с. 286]. У цьому виданні вміщені скорочений текст літературного 
твору, нотний текст сімнадцяти фортепіанних п’єс Ж. Колодуб та сорок художніх ілюстра‑
цій А. Площанського. Таким чином, різні види мистецтв — література, музика та живопис, 
— синтетично поєднані в єдине ціле, тут доповнюють один одного: у тексті розповідається 
сюжет казки, а у малюнках та фортепіанних п’єсах характеризуються герої та ілюструються 
події, які з ними відбуваються.

Значний тираж фортепіанного альбому Ж. Колодуб «Снігова королева» з ілюстраціями 
А. Площанського тоді швидко розійшовся містами і селами колишнього Радянського Союзу, 
а цікаві п’єси композиторки одразу увійшли у педагогічний репертуар юних піаністів. Драма‑
тургічна концепція цього циклу п’єс та історія його створення детально розкриваються у стат‑
ті Р. Сулім [14, с. 250–273]. Про фортепіанний альбом Ж. Колодуб згадується також у музи‑
кознавчих роботах С. Алексєєвої [1, с. 89–103], А. Бутук [3, с. 111; 4, с. 26], В. Клина [5, с. 283–298], 
О. Лігус [7, с. 20–21], А. Оджубейської [10, с. 21], О. Олійник [11] і М. Черкашиної‑Губаренко [16]. 

Однак художні ілюстрації А. Площанського до фортепіанного альбому Ж. Колодуб «Сні‑
гова королева» до цього часу залишалися поза увагою мистецтвознавців. Вкрай обмеже‑
ні відомості і про самого художника. Його ім’я не згадується у жодних довідниках з живо‑
пису та літератури, де перелічуються імена митців радянських часів. В інтернет‑джерелах 
міститься лише стисла інформація про те, що він народився у Києві, навчався у Москві, 
працював у сфері книжної графіки у київських та московських видавництвах, а також брав 
участь у різноманітних виставках у Москві, Мюнхені, Тель‑Авіві та Хайфі. На одному з сай‑
тів представлена також колекція фотокопій його робіт, серед яких ілюстрації художника до 
казки Г. К. Андерсена «Снігова королева» відсутні [15]. 

Тому мета даної статті полягає в тому, щоб детально проаналізувати ілюстрації А. Пло‑
щанського, опубліковані у нотному виданні однойменного фортепіанного альбому Ж. Коло‑
дуб 1978 р. [13] та розкрити особливості втілення художником головної ідеї та образів казки 
Г. К. Андерсена «Снігова королева».
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кандидат мистецтвознавства, доцент 
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У вказаному виданні художні ілюстрації А. Площанського складаються з дванадцяти 
великих кольорових малюнків розміром з альбомний аркуш, на яких зображені головні герої 
казки, а також із дванадцяти чорно‑білих графічних мініатюр, які іноді даються після нотного 
тексту фортепіанних п’єс. Крім того, кожна сторінка прикрашена віньєтками, які слугують не 
тільки елементом дизайну. По‑перше, своїми витіюватими візерунками рослинного орнамен‑
ту у стилі рококо вони відтворюють старовинну епоху, а по‑друге, у них додатково вміщено 
шістнадцять чорно‑білих мініатюр, на яких також зображуються деякі персонажі, предмети, 
пейзажі або сюжетні сценки. Образи казкових персонажів відтворюються на тлі відповідних 
пейзажів, які вводять читачів у романтичну та фантастичну атмосферу казки: тут є і зобра‑
ження будинків зі шпилястими дахами у готичному стилі та кованими флюгерами, характер‑
ними для скандинавських міст, і замальовки засніженої зими з її завірюхами та наметами, 
і картини крижаного царства Снігової королеви.

Основний драматургічний конфлікт казки між образами добра і зла художник вирішує 
переважно за допомогою контрасту кольорів та цікавих композиційних прийомів. Пози‑
тивні, реальні персонажі (Герда, Кай та Північний олень) змальовані за допомогою теплих, 
яскравих, переважно жовтих та коричневих тонів, зрідка — світло‑зеленого, червоного та 
рожево‑фіолетового кольорів; а у зображенні фантастичної Снігової королеви та усього, що 
з нею пов’язано, використовуються холодні тони синього, фіолетового та темно‑зеленого 
кольорів, а також чорний, білий та сірий тони.

Альбом відкривається зображенням красивої білої троянди, яка дається крупним пла‑
ном. Цей малюнок з відтінками теплого, світло‑жовтого кольору, виконаний м’якими, плав‑
ними лініями, немовби випромінює золоте сяйво. Такий початок розповіді зовсім невипад‑
ковий. Адже це не тільки улюблена квітка Г. К. Андерсена та його казкових героїв — Кая та 
Герди. Як відомо, у віруваннях багатьох народів троянда є символом життя та любові. Тим 
самим уже на початку альбому стверджується основна ідея казки — оспівування людської 
любові й доброти як найвищої моральної цінності.

На наступній сторінці альбому читачів вражає поетичний, дещо ідеалізований портрет 
Г. К. Андерсена. Письменник, немов крізь віки, дивиться у далечінь, а його очі випромі‑
нюють мудрість і доброту. Видатний казкар змальований на фоні холодних сіро‑зелених 
та фіолетових кольорів північного сяйва та розмитого зображення маленьких сірих будин‑
ків із шпилястими дахами і вікнами, у яких світиться яскраво‑жовте світло, що асоціюєть‑
ся з маленькими промінчиками надії на краще. Завдяки цим прийомам художник не тільки 
визначає приналежність Г. К. Андерсена до далекої північної країни Данії, але й підкреслює 
замріяність і романтичність душі письменника та його віру у світле майбутнє.

Після такого поетичного прологу дається експозиція головних героїв казки. Художник 
змальовує насамперед ідилію сімейного затишку і дружби Кая та Герди, їх щасливе існуван‑
ня у батьківському домі. На третьому кольоровому малюнку зображено, як веселі й радіс‑
ні діти безтурботно бігають серед кущів білих троянд, наздоганяючи один одного. На кар‑
тині, осяяній сонцем, переважає теплий, світло‑жовтий колір. Красиво розвівається вітром 
золотисте волосся Герди, жовто‑зеленими відтінками грають на сонці троянди, в оточенні 
яких герої наче огорнуті любов’ю та щастям. Символом рідного дому та сімейного затишку 
служить змальований поруч із Гердою фрагмент вікна зі склом, у якому віддзеркалюється 
[17] білий колір її плаття. Цей прийом також символізує щирість почуттів зображених геро‑
їв. На далекому плані малюнку височіє сірий будинок у строгому готичному стилі, що вво‑
дить читачів у часопростір казки. І лише десь у далечині виблискує на сонці фрагмент про‑
зорої льодяної вежі, як натяк на крижане царство Снігової королеви, що віщує героям біду.

Після експозиції позитивних образів даються зображення негативних персонажів, Троля 
і Снігової королеви, які руйнують атмосферу щасливої ідилії. Відтоді і розпочинається зав’яз‑
ка дії та розгортається основний драматургічний конфлікт казки. Неначе грім серед ясного 
неба, першим з’являється Троль. У своєму творі письменник не дає опис зовнішнього вигляду 
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цього героя та його учнів. Але завдяки народним переказам відомо, що тролі — це типові пер‑
сонажі скандинавського фольклору, які символізували собою нечисту силу; вони жили у гір‑
ських печерах, де зберігали свої скарби. Це були потворні й жахливі істоти‑людоїди, переваж‑
но велетенських розмірів (на зріст від трьох до восьми метрів!), хоча існували і тролі, подіб‑
ні до карликів (гноми). Тролі‑велетні були схожі на гору або камінь, вкритий мохом, верес‑
ком або гілками дерев. Зазвичай вони уміли перевтілюватись і змінюватись у розмірах, іноді 
набуваючи вигляду собаки, чорного козла або людини з хвостом. Їх характерними ознака‑
ми були величезний ніс, витріщені очі, а також гострі й криві ікла. Тролі володіли могутньою 
силою, але були дурноголові, жорстокі, вперті та злорадні. Однак вони боялися лише світла, 
бо кам’яніли через нього. Тому видається цілком логічним те, що художник не зобразив Тро‑
ля на великому кольоровому малюнку. Можливо, він просто не хотів лякати маленьких дітей 
такою страшною істотою. Проте уважний читач знайде зображення Троля в одній з чорно‑бі‑
лих віньєток [13, c. 16], у якій змальована лише його голова, схожа на морду собаки чи козла. 
Жахливий та потворний Троль немов виглядає через маленьке овальне віконце, вилупивши 
свої великі, злі очі та грізно вишкіривши страшні зуби з іклами.

Зображенню потворного й злого Троля протиставлений образ прекрасної, доброї дівчин‑
ки Герди. Її зовнішність художник змалював у повній відповідності до літературного пор‑
трету, що дається у казці Г. К. Андерсена: «Волосся у Герди завивалось, і кучері золотим 
сяянням оточували її миле, привітне личко, кругленьке та рум’яне, наче троянда» [2, c. 194]. 
Саме такою вона зображена і на малюнку А. Площанського, де знайшлося місце навіть і для 
маленької білої троянди, з якою письменник порівнює Герду. Така асоціація спрацьовує не 
тільки на зовнішньому плані. Оскільки ця квітка є символом життя й любові, сам образ Гер‑
ди перетворюється на втілення цих якостей. На малюнку, виконаному переважно у теплих 
світло‑жовтих та коричневих тонах, дівчинка, осяяна сонячним світлом, стоїть у невиму‑
шеній позі біля відчиненого вікна. Миле, кругленьке обличчя Герди прикрашає привітна 
та ласкава посмішка, а її широко відкриті карі очі сповнені доброти та ніжності. У цієї ком‑
позиції є символічний підтекст. Для того, щоб відтворити внутрішній світ героїні, худож‑
ник зображує фрагмент вікна зі склом, де віддзеркалюються ті самі кольори, якими нама‑
льовано дівчинку. Завдяки цьому прийому підкреслюється щирість її почуттів, чистота та 
відкритість душі. Весела й доброзичлива Герда, яка бачить навколишній світ у сонячному 
світлі, немов запрошує читачів: подивіться на своє життя крізь призму любові й доброти. 
Тримаючись за вікно руками, дівчинка одночасно виявляє свою готовність як до того, щоб 
сміливо відчинити вікно у доросле життя, не лякаючись жодних небезпек, труднощів та 
перешкод, так і до того, щоб зачинити його, оберігаючи почуття дружби й любові від нега‑
тивного впливу того зла, яке є у навколишньому світі. Дуже показовим є те, що образ Герди 
подається в альбомі між двома негативними персонажами — Тролем та Сніговою короле‑
вою, яка зображена наступною. Саме у такому безпосередньому контрастному співставлен‑
ні стає очевидним, яку велику духовну силу має ця маленька дівчинка! Адже вона одна про‑
тистоїть тому величезному злу, яке вони із собою несуть!

Після образу Герди художник змальовує головну героїню контрдії — загадкову та фантас‑
тичну Снігову королеву. Саме завдяки співставленню зображень цих двох жіночих персона‑
жів вражає контраст між справжньою красою Герди, осяяної внутрішнім світлом і теплом сво‑
єї щирої та палкої душі, та зовнішньою, блискучою, але холодною та мертвою красою Снігової 
королеви. Як уже вказувалося раніше, це підкреслюється насамперед за допомогою контрасту 
кольорів. На відміну від світлих, жовто‑гарячих тонів, які переважають на портреті Герди, для 
зображення Снігової королеви художник використовує холодні й темні відтінки синьо‑зелених 
та фіолетових тонів, а фоном у змалюванні її царства стають навіть чорні та сірі кольори.

Слід згадати, що у скандинавському фольклорі фантастичні образи на зразок Сніго‑
вої королеви, а також подібних на неї Льодяної Діви, Феї криг та Снігової відьми фіксу‑
ють персонажів, які мають подвійне обличчя. Являючись уособленням красивої, але лютої 
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та холодної зими, ці величаві й гордовиті північні красуні позбавлені сонячного тепла та 
живих людських емоцій. Саме тому, незважаючи на свою привабливість та спокусливість, 
ці володарки крижаних палаців, снігів та зимових завірюх вважаються символами смерті, 
яку вони собою несуть із собою. Таку ж подвійну роль виконує Снігова королева і у казці 
Г. К. Андерсена. З одного боку, це зовні прекрасна чаклунка, яка вражає Кая своєю білосніж‑
ною сяючою красою; а з іншого боку, вона є втіленням демонічної сили, яка з’являється для 
того, щоб зруйнувати гармонійні стосунки між Каєм та Гердою, їхню щирість, любов, добро‑
ту та відкритість світу. Отже, Снігова королева є втіленням зла, яке з першого погляду при‑
ваблює та спокушає, але й водночас своїм холодним подихом вбиває все живе на своєму 
шляху. Таке зло, приховане за зовнішньою красою, не можна одразу розпізнати. Саме у цьо‑
му і полягає його найбільша небезпека [18]. Тема естетизації зла, яку порушує Г. К. Андерсен 
у своїй казці, є надзвичайно актуальною для сучасної культури [19].

Усі ці риси, притаманні образу Снігової королеви, дуже талановито відтворені художником 
у її портреті. Велике значення має сама композиція великого кольорового малюнку, на якому 
крупним планом зображено видовжене, пропорційне обличчя Снігової королеви. На її голо‑
ві височіє блискуча корона — символ влади; корону зроблено неначе з загострених крижи‑
нок, з котрих спадає легкий та прозорий білий тюль, який розвиває вітер. Цим тюлем напівп‑
рикриті тонкі, суворо зімкнені вуста холодної красуні, завдяки чому підкреслюється таєм‑
ничість і загадковість її образу. У малюнку обличчя Снігової королеви акцентовано її великі, 
широко розставлені очі, в яких, неначе у дзеркалі, світяться зірки, що виблискують холод‑
ним білим світлом. Завдяки вказаним засобам виразності цей погляд наче притягує гляда‑
чів якимось гіпнотизмом, але водночас відлякує та відштовхує своєю суворістю й бездушні‑
стю. У наступній чорно‑білій мініатюрі зображений силует Снігової королеви, яка летить над 
містом, вкриваючи все своїм довгим і легким тюлем, який нагадує зимову хуртовину.

Саме з появою Снігової королеви щаслива ідилія доброти й любові остаточно руйнуєть‑
ся. Своєю холодною красою вона зачаровує Кая, а своїм поцілунком робить його серце льо‑
дяним. Саме з цього моменту і «настає біда», яка, за висловом літературознавця В. Проппа, 
є обов’язковим елементом «чарівної» казки. Як указує дослідник, «будь‑яка біда — основ‑
на форма зав’язки. З лиха та протидії створюється сюжет», а далі «відбувається викраден‑
ня» [12, c. 30–31]. Ці події відтворені в ілюстраціях А. Площанського. На наступному кольо‑
ровому малюнку художник зображує перевтілення Кая після попадання в його очі та серце 
уламків диявольського дзеркала. З того часу хлопчик почав бачити усе лише крізь призму 
зла, а його серце стало черствим і байдужим. Художник дуже вдало передає зміни, які від‑
буваються в душі Кая. У порівнянні з тим веселим, радісним та активним хлопчиком, який 
зображений на першому малюнку, його тепер важко впізнати. Прищулені очі, крива посміш‑
ка і злегка роздуті ніздрі передають злість та роздратованість Кая, а поруч з ним у холод‑
ному, біло‑блакитному зимовому повітрі літають безліч скалок чарівного дзеркала, які від‑
блискують брудно‑сірими та зеленуватими відтінками. Крім цього, на мініатюрному гра‑
фічному малюнку Кай зображений у позі розлюченого та вередливого хлопчика, який кри‑
чить, широко розставивши руки та ноги.

На наступній сторінці перед нотним текстом п’єси «Викрадення Кая» у віньєтці зображе‑
ні порожні дитячі санки. Ілюструючи лихо, яке сталося з хлопчиком, художник зовсім неви‑
падково змальовує саме цей предмет. По‑перше, як розповідається у казці, саме на санях 
Снігова королева забрала хлопчика до свого крижаного царства. А по‑друге, у цьому кри‑
ється глибокий символічний підтекст. Адже відомо, що у міфах північних народів зимо‑
ві сани були обов’язковим атрибутом поховального обряду: на них везли померлих. Отже, 
насправді Снігова королева перенесла Кая не просто у своє царство, а у потойбічний світ: 
адже її володіння і є царством мертвих.

У наступних трьох малюнках художник дуже талановито і психологічно правдиво 
передає душевний і фізичний стан Герди після викрадення Кая, відтворюючи найтонші 
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зміни у її настрої. На великому кольоровому малюнку зображена засмучена від горя Гер‑
да. Замість радісної, широкої посмішки, яка на попередніх малюнках сяяла на круглень‑
кому, рум’яному обличчі, обрамленому веселими золотавими кучерями, художник зма‑
льовує злегка повернутий профіль Герди, її тоненьку шию, трохи видовжене і бліде облич‑
чя, зімкнуті маленькі вуста, пряме волосся, що спадає на плечі, а головне — дуже виразні 
та сумні очі, спрямовані прямо на глядачів. У них відбивається не тільки глибокий жаль, 
смуток і туга за її другом Каєм, який зник невідомо куди, але й відчувається запитання 
та надія: «А може, він все такий живий?». Колір світло‑жовтого волосся Герди відтіняєть‑
ся тепер темно‑синіми та чорними кольорами тла, що асоціюється з тим злом та холо‑
дом, яке принесла з собою Снігова королева. Те саме підкреслюється і на додаткових чор‑
но‑білих малюнках: у віньєтці зображено замерзле вікно, вкрите зимовим візерунком, а на 
малюнку, що дається після нотного тексту фортепіанної п’єси, — холодний зимовий пей‑
заж зі снігом, що тихо падає на землю. Усе це чудово відповідає рядкам казки: «Нарешті, 
вирішили, що Кай помер. <…> Довго тягнулись похмурі зимові дні» [2, с. 192].

З приходом весни і сонячного тепла, які завжди дають надію на відновлення та воскре‑
сіння до життя, Герда вирішила піти на пошуки Кая. Як зазначають дослідники, мотив 
пошуку героя, що зник невідомо куди, а також пов’язані з цим надзвичайні пригоди й пери‑
петії — це характерні ознаки «чарівної» казки: тільки‑но герой дізнається про лихо, він 
вирушає в дорогу задля спасіння близької йому людини. Як вказує В. Пропп, «компози‑
ція казки будується на просторовому переміщенні героя. <…> На цьому шляху на героя 
можуть чекати найрізноманітніші пригоди» [12, с. 32]. І перша перешкода, що чекає на 
головну героїню казки Г. К. Андерсена — це ріка. На наступному малюнку А. Площансько‑
го зображена Герда, яка пливе річкою на човні. Художник зображає дівчинку саме в той 
момент, коли «човен вже далеко відійшов від берега і швидко понісся за течією. Герда дуже 
злякалася, почала голосно плакати, але ніхто, крім горобців, не чув її» [2, с. 193]. Ці рядки 
письменника мають дуже символічний підтекст, бо, згідно думці дослідників, у чарівній 
казці «переправа є підкреслений, виразний, надзвичайно яскравий момент просторового 
пересування героя» [12, с. 171], а «усі види переправи вказують на єдину сферу походжен‑
ня: вони йдуть від уявлень про шлях померлого в інший світ, а деякі доволі точно відбива‑
ють і поховальні обряди» [12, с. 171].

Як вказують дослідники, в казках багатьох народів саме вода або ріка завжди відділя‑
ла царство живих від царства мертвих [12, с. 306]. Дуже лаконічними засобами виразності 
художнику вдалося передати усю загадковість та небезпечність цієї «подорожі» героїні. 
У безлюдному просторі, посеред глибокої ріки Герда опинилася такою самотньою та без‑
помічною. Маленька дівчинка стоїть на човні, здійнявши руки вгору, і перелякано кричить. 
Уся картина виконана переважно у холодних, світло‑блакитних тонах. Ріка злилася з небом, 
десь далеко ледь видніється берег, вітер розтріпає тоненьке, шовковисте платтячко Герди. 
І лише велике, яскраве сонце, яке освічує маленьку фігурку дівчинки, зливаючись з кольо‑
ром її золотавого волосся, дає їй силу та надію на порятунок. У чорно‑білій віньєтці також 
змальоване сонце з променями, — символ світла та весняного відновлення, а після нотного 
тексту на мініатюрному малюнку дається пейзаж, у якому маленький відпливаючий човен, 
наче у наступному кінокадрі, зображений вже десь вдалині.

За твердженням В. Проппа, «переправа в інше царство є неначе вісь казки і водночас — 
середина її» [12, с. 171]. Чим ближче Герда підходила до царства Снігової королеви, тим 
холодніше ставало, і тим складніше їй було долати увесь цей шлях. На наступному малюнку 
художник вдало передає стан стомленої дівчинки, яка замерзає в морозній атмосфері піз‑
ньої осені. Маленька та самотня, в одному легенькому платтячку, зіщулена від холоду, вона 
сидить навпочіпки на снігу, а навкруги неї — лише густа сіра мряка, крізь яку нічого не вид‑
но. Ця картина чудово відповідає рядкам з казки: «Ох, як нили її бідні, втомлені ніжки! Як 
холодно, сиро було навкруги! <…> Яким сірим, похмурим здавався увесь світ!» [2, с. 198]. 
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Щоб передати цю атмосферу, художник використовує складну техніку з пошаровим нане‑
сенням монохромних кольорів: це переважно чорно‑сірі, а подекуди холодні фіолетово‑зе‑
лені тони з вкрапленням білих цяточок, що здаються снігом або туманом. У віньєтці зобра‑
жений також силует Герди, яка йде серед крижаних скель назустріч буревію. А після нот‑
ного тексту п’єси «Осінь» змальований пейзаж, у якому дерева й будинки вже вкриваються 
першим снігом, що падає з неба.

На наступних малюнках зображені «добрі помічники» Герди — Ворон і Північний олень. 
За казкою Г. К. Андерсена, головній героїні на її на шляху допомагають і люди, і тварини. 
Згідно з дослідженням В. Проппа, антропоморфні тварини як «дарувальники‑помічники» 
[12, с. 128], наділені людськими якостями, є характерними персонажами будь‑якої чарівної 
казки. Особливо «велику роль відіграють усілякого роду лісові тварини» [12, с. 8].

Поява Ворона у казці Г. К. Андерсена є зовсім невипадковою. Адже у міфології різ‑
них народів цей містичний образ має глибоку семантику, оскільки за своєю природою 
він пов’язаний з багатьма різними елементами всесвіту. Як і всі птахи, ворон насампе‑
ред асоціюється з небом. Але цей трупний птах крупного розміру з великим і сильним 
дзьобом, що годується падлом, з давніх‑давен відлякує людей своїм чорним кольором 
і зловісним криком. Хоча сам ворон нікого не вбиває, він живиться померлими істота‑
ми. У зв’язку з цим його існування пов’язують не тільки з земним та небесним життям, 
але й з царством мертвих. Виконуючи в уяві людей посередницькі функції між трьома 
світами (небесним, земним та загробним) та наділяючись іноді демонічною [20] силою 
або шаманською [21] могутністю, містичний образ ворона досить часто сприймаєть‑
ся у міфологічних віруваннях в якості своєрідного медіатора, провідника між життям 
і смертю. Цими якостями наділений Ворон і у казці Г. К. Андерсена. Адже саме цей пер‑
сонаж першим обіцяє провести Герду у казкове королівство, де, за його ствердженням, 
він бачив Кая. Тим самим він намагається здійснити «переправу» дівчинки з царства 
живих у царство мертвих, туди, куди потрапив головний герой казки. Крім того, зав‑
дяки довголіттю ворона, який, за давніми віруваннями, живе близько трьохсот років, 
а також його вмінню імітувати людську мову виникло уявлення про нього як про мудро‑
го, навіть пророчого птаха, який віщує біду або приносить погану звістку. Саме звідси 
і виникло відоме прислів’я: «наче ворон накаркав».

Поряд із цим у міфології північних народів цей персонаж іноді іронічно сприймаєть‑
ся як дещо серединне між мудрістю та нерозумністю. Символізуючи мудрого шамана, 
який є провідником між землею, небом та підземним царством, ворон одночасно уосо‑
блює у собі брехуна, шалапута, пустуна‑трікстера, який кінець кінцем осоромлюється або 
здійснює безглузді вчинки [8, с. 245–247]. Таким зображений Ворон і у казці Г. К. Андер‑
сена. З одного боку, він є розумною та мудрою істотою, яка вміє розмовляти та виявляє 
неабияку кмітливість, щоб доставити дівчинку у королівський палац. Але, з іншого боку, 
цей його вчинок виявився безглуздим. Маючи добрі наміри допомогти Герді відшукати 
Кая, прокравшись з цією метою у королівство таємно, під покровом ночі, Ворон помилив‑
ся: принц, якого він прийняв за Кая, виявився тільки схожим на нього. Отже, сам того не 
бажаючи, «мудрий» Ворон увів героїню в оману, а шлях, по якому він спрямував дівчин‑
ку, виявився помилковим.

У міфології північних народів образ ворона має також і інші семантичні значення. Напри‑
клад, оскільки це не перелітний птах, то в уяві людей він сприймається як посередник між 
літом і зимою. Подібну роль цей персонаж виконує і у казці Г. К. Андерсена, безупинно 
наближаючи Герду до зимової холоднечі та холодних північних вітрів, які панують у цар‑
стві Снігової королеви.

Зображення Ворона художник подає у чорно‑білій віньєтці. Змальований художником 
у профіль, цей персонаж гордовито, поважно і впевнено ступає сходинками королівського 
палацу, а поряд із ним босоніж біжить Герда. Маленька дівчинка не злякалася цього вели‑
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кого чорного птаха, що на зріст дістає їй до талії. Навпаки, вона вважає його своїм другом: 
адже він пообіцяв провести її до Кая. Таким чином, у казці Г. К. Андерсена та, відповідно, 
в інтерпретації художника цей персонаж трактується цілком позитивно.

Справжнім «добрим помічником» зображений в альбомі Північний олень. За казкою 
Г. К. Андерсена, саме цей персонаж, якого Герда врятувала від неволі, допомагає їй потра‑
пити до царства Снігової королеви. Як вказує В. Пропп, у «чарівних» казках майже завжди 
«вдячні тварини вступають у казку як дарувальники і, даючи себе у розпорядження героя 
<…>, у подальшому діють як помічники» [12, с. 128]. Письменник недарма обирає цього пер‑
сонажа в якості головного помічника Герди. Відомо, що олень є однією з головних культо‑
вих тварин північних народів, які вважають його своїм тотемним предком. Таке обожнен‑
ня цієї тварини здавна пов’язано з культом сонця та небесних богів, а роги оленя символізу‑
ють собою вершину світового дерева, що є віссю трьох світів — верхнього (божественного), 
середнього (людського, земного) та нижнього (пекла). Саме тому, згідно релігійним віру‑
ванням, спеціально посвячений олень здійснював зв’язок із небесними божествами.

Образу Північного оленя в альбомі присвячено два малюнки. У чорно‑білій віньєтці 
художник зобразив Оленя, що швидко мчить з маленькою Гердою на спині сніговими про‑
сторами, осяяними північним сяйвом. А на наступному великому кольоровому малюнку 
зображена вже сцена їх прощання. На першому плані змальований красивий, благород‑
ний, сильний та гордий олень з великими, розкішними рогами на голові. Його з вдячні‑
стю обіймає за шию маленька Герда, котра бачить у ньому свого доброго захисника. А на 
другому плані малюнку зображений великий кущ, який, за словами Г. К. Андерсена, «сто‑
їть у сніговому наметі, усипаний червоними ягодами» [2, с. 209]. Саме тут казкові герої 
розлучилися. Адже у крижане царство маленька Герда повинна була піти сама. За кано‑
нами «чарівної» казки, «помічник» лише доставляє героя у далекі краї, будучи «відбит‑
тям його сили і здібності». Тобто «добрі помічники» — це ніщо інше, як «персоніфікована 
здібність героя» [12, с. 139].

За допомогою Північного оленя Герда нарешті потрапляє у царство Снігової королеви. 
На чорно‑білому малюнку зображена дівчинка, яка стоїть біля величезних крижаних скель, 
а у віньєтці намальований високий крижаний замок із загостреними баштами. Смілива 
Герда не побоялася увійти у це крижане царство. Пройшла вона і крізь його «пробиті люти‑
ми вітрами» [2, с. 210] «величезні ворота» [2, с. 212], які зображені у іншій віньєтці. Цей еле‑
мент є також дуже важливим для чарівних казок. Як вказує В. Пропп, ворота у будь‑яке три‑
десяте царство є його неодмінним атрибутом, і герою потрібно обов’язково пройти крізь 
них, щоб отримати над ним владу і перемогти його злі чари [2, с. 249].

Наступний великий кольоровий малюнок переносить читачів вже у середину Снігово‑
го палацу, де прямо на замерзлому озері, названому його володаркою «дзеркалом розуму» 
[22], сидить навколішки у застиглій позі самотній та задумливий Кай, наполегливо й без‑
душно складаючи з крижинок слово «вічність». Його маленька фігурка поглинається про‑
стором величезної, проте пустої зали, де усе відблискує, спалахуючи то білими, то темно‑зе‑
леними, то сірими чи синіми переливами. Але основне тло картини художник заповнює 
чорним кольором, за допомогою чого передається внутрішня сутність цього мертвого цар‑
ства. Саме це і є та чорна діра, з якою у міфології північних народів асоціюється світ холоду: 
володіючи потужною негативною енергією, вона відбирає увесь позитив, вбиваючи життя 
[6]. Тому замість захоплення цією величною красою малюнок викликає відчуття остраху та 
моторошності, відповідаючи рядкам із казки: «Холодно було тут, пусто, мертво і велично!» 
[2, с. 211]. Далі у маленькій чорно‑білій мініатюрі зображено, як Герда разом із Каєм сидить 
навколішки на «дзеркалі розуму» та, обнімаючи хлопчика, гірко плаче. Ця сцена зображає 
кульмінаційний момент спасіння друга, коли «палкі сльози її впали Каю на груди, просяк‑
нули йому в серце, розтопили льодяну кору, і скалка розтанула» [2, с. 212]. Так відбувається 
розв’язка казки і наступає її щасливий кінець.
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На останньому кольоровому малюнку зображені радісні Кай і Герда, які, повертаючись 
додому, залишають крижане царство Снігової королеви. Узявшись за руки, вони йдуть 
назустріч сонцю, яке символізує життя, а навколо них, серед маленьких сніжинок та буру‑
льок, що тануть, розпускаються красиві жовті квіти й зеленіє трава. Холодні синьо‑фіоле‑
тові тони, пов’язані з царством холоду і смерті, поступово розсіюються під впливом теплого 
жовтого кольору сонячного світла, що йде з центру картини.

Отже, талановито втіливши образи головних і другорядних персонажів казки Г. К. Андер‑
сена «Снігова королева», художник А. Площанський у своїх малюнках вдало відтворив 
головну ідею усім відомого літературного твору — перемогу добра над злом, життя над 
смертю та палкої любові над холодною бездушністю.
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Анотація. У статті детально проаналізовано малюнки А. Площанського, які опубліковані у нотному виданні 1978 
року, висвілено історію їх створення та розкриті особливості втілення художником головної ідеї та образів казки 
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Аннотация. В статье детально проанализированы рисунки А. Площанского, опубликованные в нотном издании 
1978 года, освещена история их создания и раскрыты художественные средства воплощения художником главной идеи 
и образов сказки Х.‑К. Андерсена «Снежная королева».

Ключевые слова: живопись, жанр книжной иллюстрации, творчество А. Площанского, сказки Х.‑К. Андерсена, 
жанр литературной «волшебной» сказки.
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Успішний розвиток художньої освіти України передбачає ґрунтовне вивчення напра-
цювань видатних художників-педагогів Галичини. Питання художньої освіти Галичини 
в мистецтвознавчому аспекті досліджували Л. Волошин, О. Нога, Р. Шмагало, Р. Яців та 
інші мистецтвознавці. Проте мистецтвознавчий аспект цього питання не охопив педа-
гогічну та просвітницьку діяльність галицьких художників, творчі здобутки яких сприя-
ли розвитку та становленню професійної художньої освіти регіону. Отже, мета цієї статті 
полягає в аналізі художньо-педагогічних напрацювань видатних митців Галичини.

Авторська педагогічна концепція мистецького навчання молоді випускника Краків-
ської академії мистецтв, видатного художника Олекси Харлампійовича Новаківського 
(1872–1935) полягала в академічному трактуванні вивчення художніх дисциплін і тра-
дицій національної та світової культури, а також у використанні методу індивідуаль-
ної роботи педагога з учнями. Школа живопису О. Новаківського (1923–1935), яка діяла 
у Львові, характеризувалася кваліфікованим педагогічним складом і забезпечувала укра-
їнську молодь ґрунтовною вищою мистецькою освітою. Художник-педагог О. Новаків-
ський надавав неабиякого значення викладанню рисунку, живопису, композиції, народ-
ного мистецтва; щоденній праці над собою, яка сприяє самовдосконаленню; вмінню ана-
лізувати зображене; індивідуальній формі контролю; пленерним студіям на Гуцульщині; 
щорічним звітним виставкам студентських робіт; бесідам з історії мистецтва тощо. Вихо-
ванці школи О. Новаківського, зростаючи в такому середовищі, вступали до різноманіт-
них мистецьких об’єднань (ГДУМ, АНУМ, УТПМ, ЗУМО), гуртка «Руб» [19] тощо. З наго-
ди десятиліття школи учні закладу під керівництвом Б. Антонича власними силами вида-
ли літературно-мистецький альманах «Карби» [1, с. 2–6].

Художник О. Новаківський був прикладом для наслідування. Так, серія його творів 
у галузі давньоукраїнського іконопису була гідно трактована у творчості деяких його 
учнів, серед яких — С. Гординський, В. Дядинюк, О. Козакевич, В. Сениця, М. Левиць-
кий та інші [5, с. 35]. Митець був добрим портретистом, умів передати психологію люди-
ни, символіку деталей, тла та освітлення (портрети Г. Голубовської («Весна»), докто-
ра Курівця, Л. Федорович-Малицької, О. Барвінського; композиції «Довбуш — володар 
гір», «Ярослав Осмомисл» та ін.) [4, с. 2]. На думку мистецтвознавців, О. Новаківський 
був виразником прогресивних духовно-творчих процесів, пов’язаних з новою естетикою 
модерну (сецесії), символізму, неоромантизму та експресіонізму [3, с. 18–20]. У своїх тво-
рах він висвітлив нову філософську тематику — мотиви філософської рефлексії з приводу 
життя та смерті, сенсу людського існування («У задумі»); настрої екзистенційної тривоги 
(«Русалка», «Дві баби роздумують над смертю»); шопенгауерівські мотиви звільнення зле-
ту творчого Духа над світом терпінь і смерті («Визволення»); роздуми над драмою творчої 
особистості («Автопортрет з квіткою», «Мойсей») тощо [3, с. 18–20]. 

Отже, малярська школа О. Новаківського мала важливе значення для розвитку наці-
ональної художньої освіти Галичини академічного напряму. Це був перший в Галичині 
навчальний заклад національного спрямування, який здійснював підготовку кваліфіко-
ваних українських митців та художників-педагогів, що продовжували традиції художньої 

Олена ВОЛИНСЬКА
кандидат педагогічних наук, доцент

ВИДАТНІ ХУДОЖНИКИ-ПЕДАГОГИ ГАЛИЧИНИ



134

освіти Галичини в Україні та світі. Нині з творами митця та з архівними матеріалами, 
дотичними до його творчої та викладацької діяльності, можна ознайомитися у Худож-
ньо-меморіальному музеї Олекси Новаківського (філії Національного музею у Львові).

Талановиті митці, художники-педагоги сестри Олена Львівна (1877–1967) та Ольга 
Львівна (1873–1940) Кульчицькі початкову мистецьку освіту здобули у Львівській худож-
ньо-промисловій школі [16, с. 110–121]. Згодом Олена продовжила навчання у приватній 
художній школі С. Качор-Батовського (Львів, 1903) та на «загальному» факультеті Вищої 
художньо-промислової школи Віденської академії мистецтв (1903–1908) [6, с. 3–5]. У Віден-
ській художньо-промисловій школі вищого типу О. Кульчицька захистила дипломну робо-
ту на тему «Сучасне навчання рисунку, як засіб мистецької освіти» [9, с. 261]. По закінченні 
навчання, на основі поданого до Шкільної Ради прохання, О. Кульчицька отримала посаду 
вчителя рисунку у Львові, де розробила авторську методику викладання рисунку.

З архівних джерел довідуємося, що 31 березня 1909-го О. Кульчицька отримала поса-
ди вчительки рисунку Державної вчительської семінарії у Перемишлі, а також доцента 
рисунку у Ліцеї Королеви Ядвіги, де викладала у других-четвертих класах; вона також 
працювала в Чоловічій гімназії та в Українському інституті для дівчат у Перемишлі. 
Шкільна Рада уповноважила Олену Кульчицьку проводити курси для вчителів Перемись-
кого округу. Її сестра, Ольга Кульчицька, у цей період працювала вчителькою ручних робіт 
в Українській жіночій гімназії м. Перемишля.

Художньо-педагогічна та громадянська діяльність Олени Кульчицької представлена 
архівними документами, рукописами та спогадами учнів. О. Кульчицька надавала неаби-
якого значення рисункам як навчальному предмету у гімназіях краю. Про це ми дізнаємо-
ся з її рукопису «Користь з науки рисунків у дітей». Авторська мистецька школа О. Куль-
чицької була заснована на ґрунтовному вивченні національного мистецтва та засвоєнні 
різних мистецьких технік. Завдання художника-педагога вона вбачала у допомозі дітям 
фаховими вказівками, а також у наданні дисципліні вивчення рисунку статусу обов’яз-
кового предмета у навчальних закладах Галичини. Мету предмета вона розуміла в яко-
сті розвитку в учнів окоміра, інтелекту (через самостійну інтерпретацію спостережень), 
естетичних почуттів, уміння спостерігати, бажання вивчати мистецьку спадщину укра-
їнського народу. «Уміння бачити» викладач тлумачила в якості необхідності виховання 
у дітей любові до краси рідного краю, пізнання своєї культури. У статті «Молодіж і краєз-
навство» О. Кульчицька закликала педагогів проводити краєзнавчі екскурсії, відвідувати 
музеї, вивчати народне мистецтво. Досвідчений педагог, вона започаткувала виконання 
дітьми рисунків-спогадів про різдвяні й великодні обряди, пошуки зразків мистецьких 
творів для музеїв, пленерне малювання. 

Приміщення учительської семінарії у м. Перемишлі О. Кульчицька прикрашала у наці-
ональному дусі, використовуючи власні ліногравюри та ксилографії, — портрети видат-
них українських діячів; проводила заняття українською мовою; опікувалася незаможни-
ми вихованцями та ученицями-сиротами. Ще за життя Олена Кульчицька склала заповіт, 
у якому зазначала, що у випадку її смерті з продажу речей, які мали матеріальну вартість 
також і мистецьких творів, запровадити дві стипендії для української «студіюючої» моло-
ді: імені роду Ручка-Кульчицьких та Ольги Кульчицької [8, с. 127–130]. З проданих кар-
тин до 1913-го (3000 корон), Олена створила фонд допомоги молодим художникам, який 
назвала іменем свого батька. Свою творчу спадщину О. Кульчицька заповіла Львівському 
музею українського мистецтва.

Педагог О. Кульчицька була зразком людини з витонченим художнім смаком; вона про-
пагувала національний стиль в одязі, прикрасах, інтер’єрі власного житла тощо. Худож-
ниця щиро ділилася зі своїми учнями мистецькими доробками, техніками виготовлення 
одягу, прикрас, килимів; проводила бесіди на теми гуманізму, словності, толерантності, 
патріотизму, економічного мислення.



135

Художник-педагог О. Кульчицька займалася просвітницькою діяльністю, входила до 
складу товариств «Просвіта», «Рідна школа», «Союз українок», була делегаткою числен-
них з’їздів українських музеологів. Сестри Кульчицькі заснували у м. Перемишль етно-
графічний музей «Стривігор», започаткували «Вечір народної ноші». Олена Кульчицька 
склала альбом із 73-х таблиць і зібрала понад 1500 зразків народних вишивок, а також 
більше ніж 150 писанок [12, с. 138–139]. Ретельно вивчаючи народне мистецтво, художни-
ця не лише створювала мотиви композицій, але й разом із своєю сестрою виткала близь-
ко 80-ти килимів.

Педагог Олена Кульчицька була багатогранним митцем; вона працювала у різних 
художніх техніках і була автором деяких інноваційних тем в українському мистецтві. 
У творчому доробку О. Кульчицької були роботи, виконані у багатьох жанрах: портрет, 
побутові картини; твори міфологічної, біблійної та антивоєнної тематики; сюжети з істо-
рії та побуту Галичини, а через неї — теми зв‘язків людини з рідною землею. Пейзажному 
жанру в її виконанні притаманні «ознаки поетико-філософського роздуму про велич жит-
тя» [25, с. 29]. Олена Кульчицька розуміла, що правильне виховання молодого поколін-
ня залежить від добрих книг. Тому вона ілюструвала казки та оповідання, журнал «Світ 
дитини», підручник для першого класу «Перша читанка» тощо. Протягом 1918–1920-го 
вийшли друком у її оформленні 35 випусків із серії «Нашим найменшим» і «Читаночки 
української дитини» за редакцією А. Крушельницького [24].

Творчість Олени Кульчицької була поцінована за життя художниці. Вона — Заслужений 
діяч мистецтв УРСР (1945), професор кафедри книжкової графіки Українського полігра-
фічного інституту ім. І. Федорова (Львів, 1948), член-кореспондент Академії архітектури 
УРСР (1950), Народний художник УРСР (1956). Олена Львівна двічі обиралася депутатом 
Верховної Ради УРСР, була нагороджена орденами «Знак Пошани» та Трудового Червоно-
го Прапора, державною премією УРСР ім. Т. Шевченка (1967).

Старша сестра Олени, Ольга Кульчицька, не отримала спеціальної художньої освіти, 
проте досконало володіла різними техніками виготовлення гуцульських килимів. Вона 
також займалася вихованням дітей з незаможних родин, проводила «Курси крою і шит-
тя для сільських жінок та дівчат», «Курси для неграмотних», працювала у першій коо-
перативній галантерейній крамниці «Новий труд» тощо. Ольга Львівна співпрацювала 
з жіночим журналом «Нова хата», розміщуючи на його сторінках авторські моделі одягу 
і прикрас, а також вишивок; виступала з лекціями на теми виховання молоді та значення 
уроків ручних праць у школі, була членом «Союзу українок» тощо [14, с. 5]. Ольга склала 
календар історичних пам‘ятних дат; займалася організацією бібліотек у селах і містечках; 
допомагала хворим. Під час Першої світової війни сестри Кульчицькі працювали сестра-
ми милосердя у таборах для інтернованих і полонених [15, с. 4].

Ольга Кульчицька надавала неабиякого значення навчальному предмету «Ручні праці», 
стверджувала його виховний вплив на становлення характеру людини [14, с. 5]. У статті 
«Як виховувати дітей» Ольга Кульчицька пропонувала виховувати молодь у національ-
ному дусі, наголошуючи: «чим краще й старанніше виховують своїх дітей, тим кращий 
і добірніший буде цілий нарід» [15, с. 4].

Сестри Кульчицькі залишили своїх послідовників, серед яких — Я. Запаско, С. Чехо-
вич, І. Добрянська, А. Бродило, Є. Лукавська та інші. Нині з самобутніми творами сестер 
Кульчицьких, їх помешканням, документами та альбомами можна ознайомитися у Худож-
ньо-меморіальному музеї Олени Кульчицької (м. Львів).

Важливе місце в розробці теорії та практики художньої освіти учнівської молоді в гім-
назіях Галичини належить О. Сорохтею. Художник-педагог Осип-Роман Сорохтей (1890–
1941), випускник графічного курсу Краківської академії мистецтв, упродовж 1920–1926-
го працював учителем рисунків і практичних занять у І–ІV класах Української держав-
ної гімназії м. Станіслава, а також викладав каліграфію в І-у класі Приватної дівочої гім-
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назії; був учасником ГДУМу. Протягом 1926–1928-го О. Сорохтей працював учителем 
рисунків у гімназії м. Снятина [17]. Паралельно з педагогічною та громадською діяльніс-
тю, О. Сорохтей створював графічні роботи, які друкувалися на сторінках станіславсько-
го сатирично-гумористичного журналу «Зиз» [23, с. 129–140].

Мистецька спадщина О. Сорохтея налічує понад тисячу творів, серед яких — малюн-
ки олівцем, тушшю, крейдою, пастеллю. Невелику групу його робіт складає акварельний 
та олійний живопис. Тематика творів О. Сорохтея надзвичайно різнобічна. Він працював 
у багатьох жанрах: це портрет, пейзаж, побутовий жанр, життя міської бідноти, біблій-
на тематика. Художник часто звертався до сатиричної графіки. Також цей митець ство-
рив ряд жанрових композицій: «Дроворуби», «У кузні», «Орач», «Замітають вулиці» тощо. 
Ним створено серію малюнків, які ілюстрували героїчне минуле українського народу: 
«Збір дружини на рать», «Княжий город», «Козаки в поході», «Бандурист» та ін.; натюр-
морти з предметів побуту й знарядь праці. Згідно висновків мистецтвознавця М. Фіго-
ля, О. Сорохтей «дійсність сприймав з погляду вічності. І це нова риса його творчості» 
[7]. У багатьох портретах, виконаних митцем, ми бачимо дружні шаржі дещо гротескної 
форми з глибоким філософським змістом. У 1935-у О. Сорохтей на замовлення влади-
ки Г. Хомишина виконав роботу «Зняття з хреста». Нині вона вважається найціннішою 
реліквією Кафедрального собору Святого Воскресіння м. Івано-Франківська [18, с. 10].

Упродовж 1928–1939-го О. Сорохтей працював учителем рисунку Української дер-
жавної гімназії м. Станіслава. У цей період художник взяв участь у виставці стрілець-
ких пам‘яток 1914–1935 рр. у Львові; шостій, сьомій та восьмій виставках АНУМу (Львів); 
у першій обласній виставці образотворчого мистецтва Станіславівщини [7].

Про педагогічну спадщину галицького художника О. Сорохтея ми довідуємося зі спо-
гадів його сучасників та інших цінних документів. Щоденники митця засвідчують, що 
«справжня людина мусить щодня прочитати гарний вірш, послухати прекрасну музику, 
оглянути добру картину». О. Сорохтей опікувався талановитими дітьми, був спостереж-
ливим і вимогливим педагогом, застосовував індивідуальний підхід до учнів, засобами 
мистецтва виховував свідомих громадян України. Його авторська методика проведення 
уроків з рисунку, малярства, практичних занять (трудового навчання) та декоративного 
мистецтва засновувалась на принципах науковості, доступності, емоційності. Досвідче-
ний педагог навчав правилам вимірювання пропорцій предметів, законам перспектив-
ного скорочення та світлотіньового зображення, шрифтуванню і декоративному малю-
ванню. Також на своїх уроках О. Сорохтей знайомив вихованців з правилами виконання 
натурних постановок у техніці графіки.

Його методика проведення занять з малярства полягала у виконанні натурних поста-
новок із предметів, різних за кольором, фактурою та формою. Наукову цінність має мето-
дика проведення О. Сорохтеєм уроків з трудового навчання (практичних занять), що за 
змістом відповідали вимогам сучасної дисципліни дизайну. На думку педагога, вивчення 
предмета слід розпочинати уроками з технології деревообробки в першому класі, згодом 
— починати майстрування хатинок для пташок, годівничок, ракеток для пінг-понгу тощо. 
Також О. Сорохтей навчав дітей технології випилювання та художнього випалювання 
фанери та обробці металу. Його учні виготовляли предмети з залізними пасками (три-
ноги, підставки для праски тощо); створювали вироби з жерсті — форми для тіста тощо. 
Виготовлені учнями предмети відрізнялися корисністю та красою, що становить мету 
сучасного предмету — дизайну. Унікальність авторської методики О. Сорохтея поляга-
ла в її національному характері, що базувався на загальноєвропейському рівні розуміння 
мистецтва, а також в тім, що була побудована на основних принципах педагогіки, тісному 
взаємозв‘язку мистецтва зі шкільними предметами та потребами життя.

Галицький художник-педагог О. Сорохтей виховав не лише покоління образотвор-
чо-освіченої та патріотично налаштованої молоді, але й залишив своїх послідовників. Так, 



137

його учень М. Зорій став відомим галицьким митцем і художником-педагогом; М. Гамула 
зробив значний внесок в українське мистецтво Канади [11].

Спадщина О. Сорохтея довго замовчувалася або розглядалася поверхнево. Завдя-
ки сподвижницькій діяльності та клопотанням його родичів — Л. Сорохтей (невіст-
ки художника), та А. Васільєва (зятя художника), збережені цінні архівні документи та 
самобутні твори, а згодом у Львові та Івано-Франківську організовані виставки творів 
видатного художника-педагога Галичини. Завдяки дослідженням науковців (О. Ріпко, 
М. Фіголя та інших) ім’я митця відоме галицькій та світовій громадськості. Так, худож-
ньо-освітня діяльність О. Сорохтея поцінована громадськістю м. Івано-Франківська: 
у Музеї мистецтв Прикарпаття зберігається постійно діюча експозиція творів мит-
ця, а одну з вулиць міста названо іменем О. Сорохтея. Зусиллями Л. Сорохтей створе-
но Музей О. Сорохтея в одному з училищ міста; Івано-Франківській дитячій художній 
школі присвоєно його ім‘я.

Видатний галицький митець Роман Юліанович Сельський (21. 05. 1903, Сокаль Львів-
ської обл. — 03. 02. 1990, Львів) початкові знання, вміння і навички з рисунку здобув 
у гімназійного художника-педагога Л. Должицького. Упродовж 1918–1921-го він навчав-
ся малярству, графіці, пластичній анатомії, історії мистецтва у Вільній академії мис-
тецтв м. Львова; відвідував Львівську малярську школу О. Новаківського [13, с. 7]. Протя-
гом 1921–1922-го Р. Сельський навчався у вечірньому рисувальному класі та у відділенні 
декоративного малярства Львівської художньо-промислової школи [16, с. 110–121]. Упро-
довж 1922–1927-го талановитий юнак здобував освіту в Краківській академії мистецтв, 
в майстернях професорів Ю. Мегоффера та Ю. Панькевича. Згодом він відвідував заняття 
Ф. Леже в Паризькій модерній академії (з 1925-го), де навчалася Маргіт Райх (1903–1980), 
дружина художника. З 1926-го Р. Сельський, М. Райх та Р. Турин перебували в Ніцці, що 
на Корсиці. Після повернення з цієї подорожі Р. Сельський закінчив навчання у Краків-
ській академії мистецтв (майстерня монументального живопису Ф. Коварського); згодом 
знову працював у Парижі.

Активна громадсько-просвітницька діяльність Р. Сельського сприяла його обранню 
головою мистецького об’єднання «Artes» (1929–1930). З 1932-го цей художник був членом 
АНУМу (1931–1939), Львівської спілки професійної художників (1932–1939) тощо [21]. На 
цей період припала художньо-педагогічна діяльність митця у Львівському училищі при-
кладного мистецтва, де він керував відділенням живопису.

Згодом Р. Сельський очолив кафедру живопису Львівського інституту прикладного та 
декоративного мистецтва (1947–1976), де викладав живопис, композицію, роботу з матері-
алом (техніки монументального мистецтва); керував дипломними роботами на відділен-
нях декоративного живопису, художнього текстилю, кераміки, скла тощо. За багаторічну 
педагогічну та мистецьку діяльність художника нагородили орденом Трудового Червоно-
го Прапора (1967).

Викладацька діяльність Р. Сельського була спрямована на розвиток організаційно-пе-
дагогічних засад галицької живописної школи. У процесі художнього навчання молоді 
Р. Сельський застосовував різні форми і методи роботи: проведення бесід, вечорів і дис-
путів з історії українського та зарубіжного мистецтва; організацію виставкової та музей-
ної діяльності; розповіді про поетапне виконання зображення; використання і демон-
страцію під час навчання ілюстрацій і картин; розвиток спостережливості, пам’яті, уяви; 
створення етюдів, замальовок і пленерного живопису; виконання творчих і практичних 
робіт, навчальних вправ і домашніх завдань тощо.

Методика викладання малярства Р. Сельського полягала у правильному зображен-
ні предметів (оминаючи школу реалістичного живопису); в співвідношенні плям на кар-
тинній площині, які переконають глядача у «характері тієї чи іншої роботи». Пояснюючи 
це, вчитель націлював молодь спостерігати за довкіллям; застосовував принципи порів-
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няльного аналізу; демонстрував зразки світової творчості; розтлумачував художні явища; 
закликав студентів бути грамотними художниками, здатними нести відповідальність за 
власноруч створений мистецький твір.

На заняттях з малярства Р. Сельський навчав технікам темперного живопису. Худож-
ник-педагог пропонував студентам зобразити натюрморт; фігуру одягненої та оголе-
ної людини; портрет; погруддя. Студенти останнього навчального курсу працювали над 
постановками етнографічного характеру (фігури в національному одязі, вирішені декора-
тивно; декоративно-площинно). Художник-педагог стверджував, що без народного мисте-
цтва не існує мистецтва професійного.

Методика проведення занять Р. Сельського з пленерного малярства полягала у вико-
нанні студентами програмних завдань темперними, олійними та акварельними фарба-
ми (залежно від курсу) в Карпатах. Р. Сельський стверджував, що майбутнім художникам 
потрібно вчитися гармонії та краси у природи; радив спостерігати за довкіллям; навчав 
стилізувати зображення, передавати «характер» краєвиду; націлював виконувати зама-
льовки в блокнотах (графічну фіксацію, аплікативне вирішення композиції). Завершення 
пленерної практики супроводжували оглядами студентських робіт.

Методика викладання композиції Р. Сельського полягала в опрацюванні тем «Мушля», 
«Сільвета» («Силует»); у використанні народних мотивів за принципом «від простого — 
до складного»; в розробці ескізів оформлення інтер’єрів дитячих садків.

Педагог володів прогресивним методом оцінювання студентських робіт. За працю на 
заняттях студенти мали лише позитивні оцінки («добре», «дуже добре»); а якщо робота 
«не дотягувала» до певного рівня, Р. Сельський спонукав доопрацювати її для отриман-
ня відмінного результату. Він проводив огляд студентських робіт після кожного сеансу на 
різних стадіях роботи учнів.

Художник Р. Сельський був педагогом-дослідником, який розвинув теорію та практику 
викладання нової дисципліни — спецживопису в інститутах ужиткового та декоративно-
го мистецтва [22, с. 30–32]. Курс занять зі спецживопису мав виконувати завдання «вихо-
вання лаконічного бачення, [...] почуття декоративності, [...] спрощення засобів вислову 
в залежності від матеріалу» [22, с. 31].

На жаль, діяльність Р. Сельського за життя не була гідно оцінена сучасниками: він мав 
клеймо «формаліста» [21]. Офіційного визнання художник дочекався пізно і провів лише 
дві персональні виставки. Нині його картини зберігаються в музеях Івано-Франківська, 
Коломиї, Львова, Варшави, Вроцлава та інших міст, а також у численних вітчизняних та 
закордонних приватних колекціях. У 1983-у йому присвоєно звання Заслуженого худож-
ника УРСР, а в 1989-у — Народного художника УРСР [21]. На пошанування імені видатно-
го митця та його дружини у Прикарпатському національному університеті імені В. Стефа-
ника та у Львівській національній академії мистецтв відбуваються наукові конференції. 
Його іменем названа одна з вулиць м. Львова, а іменем його дружини, художниці Маргіт 
Сельської, — вулицю в м. Коломиї (нині Івано-Франківської обл.).

Видатний галицький художник-педагог Михайло Йосипович Зорій (1908–1995) загаль-
ну мистецьку освіту здобув у народній школі ім. Чацького та Українській державній гімна-
зії з українською мовою викладання м. Станіслава (1920–1928), на уроках рисунків, прак-
тичних занять та каліграфії В. Коцького та О. Сорохтея [2, с. 39–41]. Навчаючись у вось-
мому гімназійному класі, М. Зорій відвідував заняття з рисунку у скульптора, професора 
Манюха в Ремісничій школі м. Станіслава.

Протягом 1930–1932-го талановитий галичанин навчався у приватній школі маляр-
ства професора А. Терлецького (Краків). Згодом, завдяки матеріальній підтримці громад-
ськості м. Станіслава, а також професора Ягелонського університету, поета Б. Лепкого та 
художника Д. Горняткевича, М. Зорій навчався на відділі живопису та графіки професора 
В. Яроцького в Краківській академії мистецтв (1932–1934).
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Художник М. Зорій експонував свої роботи на виставці студентів-українців, влашто-
ваній у краківській «Просвіті» з нагоди 25-ї річниці літературної та громадської діяль-
ності Б. Лепкого (1932). Він ґрунтовно вивчав історію українського народу, був учас-
ником мистецького студентського гуртка «Зарево». Вагомою подією для творчості 
М. Зорія була участь у конкурсі на кращий проект надмогильного пам’ятника компози-
тору Д. Січинському, похованому в м. Станіславі, який оголосила львівська «Просвіта» 
(1933). За умовами конкурсу М. Зорій виготовив оригінальний гіпсовий проект пам’ят-
ника, який гідно поцінувала громадськість. На основі проекту та авторських креслень 
пам’ятник спорудили в м. Станіславі восени 1943-го [20, с. 7].

Після закінчення Краківської академії мистецтв (1934) М. Зорій працював художни-
ком-декоратором студентського драматичного гуртка «Сфінкс» (1935–1939), навчався на 
педагогічних і торговельних курсах у Львові (1937–1938), а також на рекламних курсах 
Індустріального інституту в м. Катовіце (1938). Художньо-педагогічна діяльність М. Зорія 
розпочалась викладанням рисунку в початковій та вечірній чоловічій фахово-доповню-
ючій школах м. Станіслава (1939–1941), а також у школі реклами і рисунків у Станіслав-
ській купецькій гімназії. Водночас із педагогічною діяльністю М. Зорій створював чис-
ленні декорації театральних вистав; був учасником першої обласної виставки образот-
ворчого мистецтва Станіславівщини (травень 1941 р.); виконав цикл настінних розписів 
«Хресна дорога» в каплиці оо. Редемптористів (знищені в 1983-у) тощо.

Проте художньо-педагогічну та творчу діяльність М. Зорія було жорстоко припинено 
репресіями (1944–1952). Митець тривалий час перебував у в’язницях і таборах Нижньод-
ніпровська, Києва та Далекого Сходу. Знесиленому важкою працею в таборах, лише у 1955-
у М. Зорію надали дозвіл повернутися до Станіслава, де він до виходу на пенсію (1974) пра-
цював учителем малювання та креслення у середніх школах №№ 1, 14. Художньо-педагогіч-
на діяльність М. Зорія характеризувалася новаторством, ґрунтовними методичними напра-
цюваннями у дисциплінах рисунку, композиції, кольорознавства, декоративного малювання.

Досвідчений педагог називав уроки малювання невід’ємною складовою частиною 
естетичного та морального виховання молодого покоління. М. Зорій тлумачив завдан-
ня художника-педагога в якості вміння «розкривати і пояснювати красу, створену люди-
ною»; вважав бесіди з історії українського та зарубіжного мистецтва передумовою есте-
тичного виховання учнів.

Цей педагог надавав неабиякого значення екскурсіям на природу, стверджуючи, що 
тільки такі уроки навчають молодь доброті, чуйності, залюбленості в довкілля та шано-
бливому ставленню до оточення. Цей досвідчений учитель вважав, що основою образот-
ворчого мистецтва є малювання з натури. Під час пояснення теми уроку М. Зорій вико-
ристовував принципи науковості, доступності, емоційності; застосовував власноруч 
виготовлені наочні таблиці та використовував педагогічний малюнок.

Художник-педагог тлумачив композицію в якості окраси малюнку; привчав вихован-
ців до поетапності виконання будь-якого зображення; перевіряв виконання малюнків 
шляхом усного опитування та послідовного схематичного зображення на дошці. Після 
пояснення нового матеріалу та його перевірки учні приступали до самостійної роботи. 
На заняттях з рисунку він навчав їх правилам перспективного зображення гіпсових гео-
метричних тіл, груп будівельних матеріалів, архітектурних деталей, а також «гнучкості 
лінії» у побудові зображень, світлотіньовому вирішенню зображення предметів тощо.

Учитель М. Зорій зростив плеяду творчої молоді, серед яких — талановиті митці, 
художники-педагоги В. Баран, Р. Баран, Б. Ґавата, М. Фіґоль. Він також опублікував цін-
ні спогади про своїх наставників — Г. Крука, Б. Лепкого, О. Сорохтея. Художник-педагог, 
М. Зорій уболівав за стан вивчення української мови та історії рідного народу; він був 
активним членом ради Івано-Франківського товариства української мови ім. Т. Шевченка 
та обласного науково-просвітницького товариства «Меморіал».
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Багаторічну творчу працю, громадську діяльність, значні досягнення перед укра-
їнським народом та світовою культурою М. Зорія гідно оцінено в незалежній Украї-
ні. У 1995-у митця висунули на здобуття премії ім. Д. Січинського; в Музеї мистецтв 
Прикарпаття (м. Івано-Франківськ) відбулася персональна виставка творів художника, 
з котрих 14 були закуплені музейними фондами. За значні досягнення у світовій куль-
турі Кембріджським Міжнародним Біографічним Центром (Англія) М. Зорію присвоєно 
почесне звання «Людина року» (1991–1992). Твори М. Зорія зберігаються у приватних 
колекціях Австралії, Австрії, Англії, Німеччини, Польщі, Росії, США, України. З наго-
ди 95-ї річниці від дня його народження в серпні 2003-го Музей мистецтв Прикарпат-
тя організував виставку творів митця (з фондів музею та з колекції родини художника). 
У серпні 2008-го Клубом української інтелігенції ім. Б. Лепкого й обласною організаці-
єю «Просвіта» ім. Т. Шевченка організовано вечір пам’яті М. Зорія та виставку творів 
художника з приватних колекцій П. Арсенича, В. Барана, С. Зорій, У. Скальської (з наго-
ди 100-річчя від дня народження).

Видатний галицький художник-педагог Денис-Лев Іванцев (1910–2003) вищу худож-
ню освіту здобув на факультеті живопису Краківської академії мистецтв (1930–1935). 
У 1936-у він поступив у Варшавський державний інститут практичних занять, який закін-
чив у 1937-у за спеціальністю «вчитель рисунків і ручних робіт у середніх та спеціальних 
школах, учительських семінаріях».

Навчаючись у Кракові, Д. Іванцев підтримував творчі зв’язки з АНУМом; разом із 
художниками краківського гуртка «Зарево» взяв участь у двох його виставках. Творчу 
діяльність Д. Іванцева можна умовно поділити на два періоди: краківський і прикарпат-
ський. Упродовж 1934–1938-го Д. Іванцев створив цикл мальовничих краєвидів с. Делеви, 
берегів Дністра: «Печера», «Золота осінь», «Краєвид», «Останній сніг», «Церква у Делеві» 
тощо; графічні роботи «Рибалка» (1934 р.; мідорит), «Коні» (1935 р.; ксилографія).

Після закінчення Варшавського інституту практичних занять (1937) Д. Іванцева напра-
вили працювати вчителем рисунків гімназії м. Ярослава (неподалік від Перемишля). Проте 
молодий митець переїхав до Львова, де займався живописом і захоплювався теорією мис-
тецтва, зокрема, статизмом, та обґрунтовував автономність образотворчого мистецтва. 
Свої роздуми щодо цього мистецького напряму він виклав у статті «Статизм. (За автоном-
ність образотворчого мистецтва)», де розкрив своє бачення сутності образотворчого мис-
тецтва: гармонійну єдність реального та абстрактного, та визначив підґрунтя абстрактно-
го мистецтва. Молодий художник стверджував, що «мистецтво як завершення культури 
має координувати всі галузі знання, всі наші досягнення в своєрідній абстрактній формі», 
а «...в картині абстрактного характеру можна замкнути цілі епохи, усі життєво творчі про-
цеси, цілий необмежений космос» [10, с. 4]. Він називав мистецтво рушійною силою у про-
цесі формування людини, її почуттів; вважав красу, гармонію, питому єдність твору осно-
вою будь-якого мистецтва.

З 1939 р. Д. Іванцев працював на посаді вчителя в рідному селі, звідки його звіль-
нили як сина «служителя релігійного культу». Згодом він влаштувався на посаду мето-
диста у Будинок народної творчості (м. Станіслав), де разом з Я. Лукавецьким організу-
вав першу обласну виставку творів образотворчого та народного мистецтва Станісла-
вівщини, а згодом брав участь у виставках «Спілки праці українських образотворчих 
мистців» (м. Львів).

Найповніше художньо-педагогічна діяльність Д. Іванцева розкрилася на посаді вчи-
теля початкової, п’ятирічної, семирічної, а потім восьмирічної сільської школи с. Деле-
ви. Митець вважав, що найголовніше завдання художника-педагога полягає в тому, щоб 
навчити дітей відчувати та розуміти прекрасне, бачити його в житті та насолоджуватись 
ним. Тому, на його думку, школа повинна була дати учням ґрунтовні знання з мистецтва, 
естетики та літератури. У зв’язку з цим, за словами художника, зростає роль образотвор-
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чого мистецтва як унікального предмету, де навчають не лише розуміти та відчувати пре-
красне, але й відтворювати побачене як на папері, так і у виробах декоративно-ужитково-
го мистецтва.

На думку Д. Іванцева, вивчення образотворчого мистецтва слід розпочинати з пра-
вил перспективного скорочення, застосовуючи принципи науковості, системності, емо-
ційності та наочності, а також при цьому застосовувати міжпредметні зв’язки. Під час 
пояснення нової теми уроку художник-педагог користувався принципом «від простого 
— до складного»: він пропонував учням намалювати один предмет простої форми, а зго-
дом виконати зображення складнішого предмета; навчав їх «думати через лінію» (аналі-
зувати форму предмета) та використовувати принцип «від загального до конкретного», 
а також тлумачив поняття пропорції у зображенні та пропонував зобразити групу пред-
метів різної побудови.

Педагог Д. Іванцев надавав неабиякого значення урокам композиції: розтлумачував еле-
ментарні поняття побудови орнаментів (стилізовані зображення квітів, листочків і т. д.) 
у квадраті та колі та стрічкового орнаменту, створеного з різних елементів у прямокутни-
ку; навчав їх мистецтву оформлення; знайомив з правилами шрифтування та пропонував 
учням розробити ескізи заголовків стінгазет, книг, плакатів, книжкових заставок тощо.

Цікавими доробками художника-педагога були уроки, присвячені зображенню крає-
видів. Перед учнями ставилися різні завдання: намалювати навколишню природу у різні 
пори року; зобразити вулицю, місто, село, ріку тощо. Вчитель проводив екскурсії на при-
роду задля пленерного зображення краєвидів. Цей педагог привчав учнів до виконання 
замальовок дерев в альбомах; застосовував принцип колективного обговорення та оці-
нювання; організовував виставки дитячих малюнків («Кращий малюнок учнів шостого 
класу»). В якості основи навчання та спілкування дітей учитель обрав педагогіку співро-
бітництва; він був толерантною, скромною і доброзичливою людиною. Результати худож-
ньо-педагогічного досвіду Д. Іванцев виклав у статті «Як я навчаю дітей малювати».

Митець Д. Іванцев, навчаючи дітей, постійно вдосконалював власний фаховий рівень. 
Він створив сотні високохудожніх творів: «Зимовий похід Галицької армії», «Хрещення 
України», «Гротеско», «Прамати», «Ми», «Чорне і біле», «Володар синіх Карпат», «Мой-
сей», «Голгофа», «Каменярі», серію наддністрянських краєвидів «Осінь в ярі Дністра», 
«Літо над Дністром», «Стихія» тощо.

Творчу спадщину Д. Іванцева цінують в Україні та світі. Його роботи зберігаються 
у Львівському національному музеї, Музеї мистецтв Прикарпаття (м. Івано-Франківськ), 
у Польщі та в численних приватних колекціях. Мистецтвознавці високо оцінюють тво-
ри видатного художника, вважаючи, що в них присутня абстрактно-філософська інтер-
претація. Художника заслужено оцінила українська діаспора, включивши його ім’я до 
Енциклопедії Українознавства, що була видана в Парижі — Нью-Йорку у 1957-у. За знач-
ні досягнення у світовій культурі видатного галицького художника-педагога Д. Іванцева 
Кембріджський Міжнародний Біографічний Центр (Англія) нагородив титулом «Людина 
року» (1991–1992).

Підсумовуючи художньо-освітню та просвітницьку діяльність видатних митців 
О. Новаківського, сестер Кульчицьких, О. Сорохтея, Р. Сельського, М. Зорія, Д. Іванцева, 
можна стверджувати, що залишені ними художньо-педагогічні напрацювання мали важ-
ливе значення для розвитку та становлення професійної художньої освіти Галичини, для 
фахової підготовки митців і художників-педагогів. Вони розробили унікальні на той час 
авторські мистецькі школи, які відрізнялися новітніми методиками викладання худож-
ніх дисциплін. Це сприяло ґрунтовній фаховій підготовці майбутніх художників і худож-
ників-педагогів, а також вихованню покоління свідомих галичан — поціновувачів націо-
нальної історії та культури, як і, врешті, духовному піднесенню суспільства. Все це мусить 
увійти до складу засад сучасних програм з художньої освіти в Україні.
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Формат мистецтвознавчих статей за кілька років набув форми коротенького перелі-
ку: інтерв’ю; репортаж з виставки; стаття, присвячена виставці, та стаття, призначена для 
каталогу творів художника. Детальний аналіз творів відступає у мистецтвознавчі збірки, 
а частіше — у монографії мистецтвознавців, котрим вдалося зберегти спогади про відмін-
ність між журналістикою та професійною мистецтвознавчою аналітикою. Анархічну нот-
ку в новий, і, на мою думку, затісний регламент вносять тексти художників, котрі ніколи 
не плутаються в термінології, але не завжди дотримуються логічної послідовності оповіді.

За Б. Гройсом, «зрада художнього критика щодо публічних критеріїв смаку перетворила 
його на художника» [1]. Зважаючи на це, я беру на себе відповідальність повернутися у цьо-
му тексті у минуле кількарічної давнини, коли детальні огляди творів одного художника 
у жанрі розгорнутого міркування ще нікому з нас не здавався ані дивними, ані затягнути-
ми, ані недостатньо сучасними.

Ніщо ніколи нікому не минає дарма, і у справедливості цієї тези не слід сумніватися ніко-
му з нас, ніколи: вирази обличчя наших співрозмовників, ідіоми прочитаних нами книг, 
звички до певних виявів свободи мовлення або, навпаки, зосередженого мовчання в най-
більш відповідальні моменти життя закарбовуються на наших обличчях, просвічують 
у жестах, підтримуючи, згідно з переконаннями містиків, існування янголів, створених, — 
я кажу правду, — кожним і усіляким людським вчинком, не кажучи — думкою. Або зустріч-
чю. Мистецтво, зокрема те, яке називають сучасним (ніби воно може бути якимось іще, сві-
домо чи мимоволі, одразу чи згодом, уже у сприйнятті глядачів, виламуючись за межі умов-
ностей своєї епохи), уважно стежить за метаморфозами людської природи, відокремлюючи 
позірне від зумисного, ілюзорне від непідробного, аби ще раз нагадати нам: речі, про які ми 
не хочемо думати, тим не менше існують, і було б добре звернутися до них раніше від того 
моменту, коли вже не залишається жодного вибору.

Сучасне мистецтво вчить людину думати, і в кожній країні цей театралізований або тра-
гічний (залежно від ментальності, яку в давні часи називали характером) процес представ-
ляє учасникам та глядачам чіткі результати, окрім власне потенційних музейних об’єктів. 
Такими результатами є будь-які переконливі мистецькі твори, а саме: серії віртуальних або 
реальних карнавалів, переліки прізвищ політв’язнів, або, наприклад, надзвичайна кількість 
великих і малих, столичних і провінційних музеїв сучасного мистецтва.

Соціальні мережі та популярні ЗМІ за кілька років привчили нас змивати грим, вчи-
туватись у прізвища вчора невідомих, а нині знакових імен, орієнтуватися у відмінностях 
між концепціями, скажімо, муніципальної та приватної галереї сучасного мистецтва. Вони 
ж непомітно відформатували думку про мистецтво до набору форматів, де інформаційні 
повідомлення про виставку, інтерв’ю та аналіз соціально-художньої (або політичної худож-
ньої) ситуації відповідають вимогам золотого перетину лікнепу: мінімум термінології, при-
пустимої тільки з детальним поясненням у зрозумілих більшості формулюваннях; корот-
кі речення без складнопідрядних зворотів; жодних абстракцій, метафор, взагалі фантазії, 
словом, нічого такого, з чим не міг би негайно співвіднестись (читай: ототожнитись) вірту-
альний читач/глядач.

Богдана ПІНЧЕВСЬКА
мистецтвознавець

РІЗНОМАНІТНІСТЬ УСЬОГО 
Творчість Вадима Грінберга
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Ця стаття присвячена кільком циклам творів художника Вадима Грінберга, і з деяких 
причин в ній відсутні просвітницькі мотиви, — передусім тому, що тема розмови погано 
співвідноситься з викладацькими намірами, нав’язаними у пострадянських країнах всім 
без винятку гуманітарним наукам. Річ у тім, що творчість цього митця погано сполучаєть-
ся з наративами теоретиків, які змирилися з вимогами країн тріумфуючого пролетаріату: 
соціально-політичні домінанти в ньому відсутні, критика останніх також, і про виховну 
силу тонкого/яскравого колориту цьому художнику говорити не цікаво, — словом, в ньому 
є якщо не все, то чимало з необхідного для роздумів, чи достатньо просторим є мистецтвоз-
навчий формат пострадянської України, як про нього хотілося б думати.

Якщо говорити про навички, позбавитись від яких людині несила через закони дифузії, 
що її інколи називають звичкою, котра зливає в одне характер людини і дух генія місця, то 
у випадку Вадима Грінберга йдеться, звісно, про свободу, — рідкісну птаху, принаймні у цих 
краях. Йдеться про свободу внутрішню і зовнішню, свободу уяви та формулювання, свобо-
ду самовираження та нерозривно пов’язану з нею свободу визнавати право на самовиражен-
ня інших, — попутників у громадському транспорті, сусідів за столиком у кафе, виставково-
му залі. Ця, якщо не безконфліктна, то в будь-якому разі незлостива особливість світогляду 
дісталась художнику внаслідок щасливого характеру, а також завдяки двом фактам: народ-
ження та багатьох років життя в Одесі та двадцяти років, проведених у США. Ніж мор-
ського горизонту першої, що постійно нагадує ближнім і дальнім про відмінність між під-
несеним і земним, потворним і гармонійним, та легендарна толерантність полінаціональ-
них традицій Штатів перетворили Вадима Євгенійовича, а з ним і його твори, на образ, 
незвичний на вулицях і у виставкових залах застібнутого на всі ґудзики міщанського Киє-
ва, на живе нагадування про те, що кількість благополучних сюжетів, тем і відтінків, відпу-
щених смертним, більша, аніж ми звикли думати, а правил для них у вільному світі, навпа-
ки, менше, і що для радості потрібно не так вже й багато: наприклад, знати, що ти робиш те, 
що любиш і вмієш; радієш життю тому, що у тебе нічого не болить; говориш про свободу не 
тому, що навколо підпілля, а тому, що говорити про неї легко і приємно.

Але повернімось до Києва. Приблизно з моменту відкриття «Пінчук-Арт-Центру» це 
місто поступово усвідомило себе арт-столицею досить великої країни; кілька галерей 
та музеїв (серед яких, поза тим, досі немає жодного державного музею сучасного мисте-
цтва) зі змінним успіхом справляються із тим, щоб відповідати характеристикам бажа-
ного чи нежданого, але в будь-якому випадку неминучого нового іміджу для втомлено-
го міста. Усі виставки, на які варто було б звернути увагу в регіонах, рано чи пізно опи-
няються тут: в «Пінчук-Арт-Центрі», або в «Я-галереї», або в Музеї сучасного мистецтва 

Англійський критик, фотографія, 1990-і рр.Вадим Грінберг. Портрет художника
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на Глибочицькій, у «Совіарті» чи в галереї «Карась», і, звісно, в одному з численних залів 
«Мистецького Арсеналу». Якщо говорити про виставки, то твори Вадима Грінберга експо-
нувались у Києві тричі. Дві з виставок відбулися в межах двох проектів «Мистецького 
Арсеналу»: «Одеська школа. Традиції та актуальність» [2] (12–30 червня 2013 р.) та «ART 
KYIV contemporary» [3] (01–18 листопада 2012 р.). Також вони були доступні для перегля-
ду під час персональної виставки художника  «Легкий метал» [4], що відбулася в Dymchuk 
Gallery (19 квітня — 20 травня 2013 р.). Всі вони про одне і те ж: про свободу і невимуше-
ність, які дозволяють міняти матеріали і теми, не зраджуючи самого себе; про звичку до 
абстрактного мислення, так легко втрачену останніми кількома поколіннями художників 
і, на жаль, критиків; врешті, про спробу діалогу з глядачем, котрий давно вже відвик від 
розмов у такому тоні.

Першою виставкою цього художника в Україні після повернення зі США була персональ-
на «Одеса — Голівуд — Одеса» (2–27 березня 2007); згодом відбулося кілька інших виста-
вок та поетичних вечорів в Одесі та Москві; їх супроводжувало безліч коротеньких інфор-
маційних повідомлень і дуже мало статей. Останнє не так дивно: на сайті художника, де 
зібрані ключові тексти про його творчість і світлини найважливіших робіт, відвідувач май-
же одразу опиняється наодинці з віртуозним текстом творів Вадима Грінберга, підписа-
ним італійським мистецтвознавцем Акілле Боніто Олівою [5]. Немає нічого дивного в тому, 
що пострадянським мистецтвознавцям не хочеться змагатися з автором трансавангарду: 
адже це в певному сенсі ідеальна мистецтвознавча стаття, де не враховані ані смаки, ані 
вимоги як пострадянських ЗМІ, так і більшості їхньої аудиторії. Мені здається, дистанцію 
такого типу важко подолати чимось окрім звичайної людської ніжності; тому інші серйоз-
ні тексти про творчість Вадима Грінберга написані його учнем  Сергієм Ануфрієвим. Це, 
наприклад, стаття «Easy Metal» (2013) [6]. Тепло одеських спогадів про часи, коли Вадим 
Євгенійович привчав радянські вітрини до думки про дизайн, тобто про 1970-ті, справля-
ють сильне враження на сучасного читача/глядача, взагалі не розбещеного теплом: сучас-
ні митці, а з ними і критики, від завершення епохи московського концептуалізму з низки 
причин рідко замислюються про абстракції на зразок цієї, — принаймні в публічному про-
сторі. Тим часом у нескінченних паперових/віртуальних війнах, присвячених ідеологічним 
долям кількох вітчизн, що на них розсипався пазл колишньої імперії, ім’я Вадима Грінберга 
відсутнє: в той момент, коли усіх нас, зокрема й митців, заново привчали до процесів коор-
динації громадської думки замість діалогу з душею та інтелектом глядача, Грінберг поли-
шив цю країну заради іншої, де свобода не думати про неблизьке тобі не є і ніколи не була 
викликом суспільству.

Прорив Чемпіонів (Удар, іще удар),  
акрил, полотно, шкіра, шерсть, рама, позолота, 165 х 430 х 50 см, 2012
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Ніщо нікому не минає дарма, і бездоганно охайні сучасні митці дедалі частіше нагадують 
плем’я делаварів, аборигенів офісних центрів, і всі ми переймаємось манерами, а головне, 
смаками не так прочитаних книг, як френд-стрічок власної сторінки «Фейсбуку». Так почи-
нається непідробний демократизм, саме та, оспівана кількома поколіннями російської елі-
ти гуманітарна катастрофа у вигляді цілковитого самозречення інтелігенції від власного 
статусу на користь тих, перед ким слід, відповідно до кодексу честі російської літератури, 
виправдовуватись за власну перевагу у знаннях, уміннях і, головне, в таланті. Вадим Євге-
нійович Грінберг неуважно стежить за соціальними мережами і, схоже, рідко читає нови-
ни. Єдиний його твір останніх років, присвячений навколополітичним темам, — «Прорив 
чемпіонів» (інші назви: «Брати Кличко», «Удар, іще удар: прорив чемпіонів», серія «Frame 
art» [7]) повідомляє глядачу не так про красу двох знаменитостей або про їхні заслуги перед 
вітчизняною культурою, як радше нагадує про те, що теленовини посідають у житті сучас-
ників значно більше місця, аніж їм від початку було відведено статусом ЗМІ та комп’ютер-
ним екраном. Рамки новин розсипаються на шматочки, випускаючи телевізійні симулякри 
в повсякденне життя обивателів, не завжди морально, емоційно, а головне, інтелектуаль-
но підготованих до цього. Можливо, тому ця композиція справила таке враження на гляда-
чів, котрі, як коментували співробітники «Мистецького Арсеналу», перетворили цей твір на 
«той, біля котрого найчастіше фотографуються відвідувачі».

Попередня робота цієї серії, «Лучано Паваротті», говорила про зовсім інші речі: про 
здатність музики зневажати кордони, про умовність обмежень звуку, тобто, зрештою, про 
один із різновидів свободи, про які людині вперше повідомляють автори не так популярних 
журналів, як шкільних підручників фізики.

Поряд із біографією та бібліографією художника на його сайті опубліковано маніфест, де 
пояснюються ключові тези винайденого ним визначення власного мистецтва, «Batchart», 
котре складається з: «Frameart» — мистецтва обрамлення, де рама з фрагменту акомпане-
менту переходить у сольну партію, адже художник, зміщуючи акценти, надає рамам ново-
го життя;  зі «Smellart» — мистецтва запахів, де саме аромат є основною складовою тво-
ру;  з «Woolart» — мистецтва шерсті, де шерсть використовується як  ключовий матеріал 
в мистецькому творі [8]; а також із живопису на металі, об’єктів зі шкіри, фотографій, віршів 
і прози. Співпраця Вадима Грінберга зі знаковими митцями початку ХХІ ст. — художником 
Робертом Раушебергом, скульптором Джорджем Сігалом та іншими — багато що пояснює 
в природі його творчості, практичним результатом котрої, окрім виставкових творів, є від-
крита у 2007 р. в Одесі дизайн-група «Арт Грінберг Дизайн».

Досвід, що не передається, 
Об’єкт. Шкіра. 1122х183х228 см, 
1984 - 1993 рр. 

Метелики Набокова, 
Об’єкт. Шкіра. 183х137х137 
см, 1982 р.

Palm on Cuba,  
Об’єкт. Шкіра, зм./т. 
66х30,5х30,5 см, 1983 р.
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Твори Вадима Грінберга 1980–1990-х вирізняла неяскрава, я б сказала, миловидна при-
ватність, котра чимось нагадувала особисте ставлення до таїнств предметного світу мос-
ковських концептуалістів: «Пальма на Кубі» (1985), «Примус» (1979), «Міль» (1992–1993), 
«Метелики Набокова» (1985), а також створені у 1980-х «Вовняна палітра» (1982–1983) та 
«Викрадення Європи» (1982–1983). Ці картини використовують візуальне сприйняття як 
шлях до непомітної зміни у внутрішньому світі глядача, саме тієї, котру так добре пояснив 
режисер фільму «Амелі» в епізоді з бляшаною скринькою, наповненою скляними кульками, 
що повертає героя до тієї точки в його власній біографії, звідки ще було добре видно і ще не 
пізно роздивитись і виправити ключові помилки дорослого світу.

Зовнішність цього художника заслуговує на визначення якщо не викличної, то принаймні 
яскравої; він чимось схожий на архетипічне уявлення про легендарних хіпі 1960-х. Цей образ, 
напевне, зафіксували за ним, окрім творчої професії та способу життя, два десятки років, про-
житих в Лос-Анджелесі, — ключовому для зазначеного суспільного й інтелектуального, філо-
софського та анархічного руху місті. Це багато що пояснює не тільки в «різноманітності всьо-
го», властивого світогляду митця, котрому нудно працювати з типовими матеріалами і, до 
речі, ідеями, але й у його бажанні вийти за межі візуального репродукування внутрішнього 
світу в не менш виразний, але важче піддаваний фіксації (не гірше від, наприклад, музики) 
світ запахів, експерименти з яким фіксує дійсно незвичний «Smellart» художника.

Я мало сказала про живопис, але йдеться радше про брак місця в і без того завеликій 
статті. Найкращий, на мою думку, твір художника — «Дім короля Мазаччо» — зберігаєть-
ся у приватній колекції, точніше, в його доньки. У ньому сказано все, що можна відчути, але 
дуже важко, майже неможливо пояснити іншим, вдивляючись у псевдонаївні лінії класики 
проторенесансу, в спокійне дихання колориту Джотто. Історія цієї картини досить складна, 
але силу враження, можливо, почасти пояснить хронологія: Вадим Грінберг написав її, коли 
вперше познайомився з Італією як батьківщиною всіх мистецтв.

Нині художник балансує на грані нефігуративного живопису: серія «Easy Metal», напи-
сана інком по металевих поверхнях, уже знайома українському глядачеві завдяки виставці 
в Dymchuk Gallery. Кияни вже бачили її вживу, — як взагалі і слід роздивлятись будь-який 
мистецький твір, попри всі переваги електронних виставок. До вже сказаного про цю серію 
додам: виставка нагадала киянам значення забутого словосполучення «рафіноване мисте-
цтво», в розумінні гармонійних співвідношень форм із вишуканим колоритом. Мистецтво 
пострадянських країн, попри торжество живопису над більшістю інших видів образотвор-
чого мистецтва, рідко контактує з тонким колоритом: звичка до лапідарних кольорів про-

Chrysler Building,  
олія на алюмінії,  

 183x122 см, 1991 р. 

The Moth,  
олія на алюмінії,  

120x180 см. 2000-і рр. 

Zogar`s secret book,  
80x60x9 см. 2000-і рр.   
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летарського, а згодом рекламного мистецтва витіснила нюанси у більш аутичні жанри, — 
наприклад, у пейзаж. «Легкий метал» Вадима Грінберга, — мондріанівської рівноваги ква-
дратики, квартали міст з регулярною забудовою в ракурсі «з вікна літака», врешті, мікросхе-
ми пристроїв, котрі поєднують наші електронні тіла з віртуальними друзями, — побудовані 
на тонкій грі відкритих кольорів і обережних відтінків, вдивляючись в які, у цьому худож-
нику важко впізнати кого завгодно, окрім природженого живописця.

Ця серія, балансуючи на межі нефігуративного мистецтва, вказує глядачу на ключовий 
момент у мистецтві кінця ХХ ст., звідки залишався один крок до абстрактного експресіоніз-
му, — крок, від якого Вадима Грінберга втримує вітальна прив’язаність до людського світу, 
поки що нездатного спілкуватись, принаймні, поза поезією, термінами, позбавленими під-
ґрунтя у вигляді реальних речей та явищ.

Обережне ставлення до зображення людського обличчя та тіла (наприклад, у пор-
треті Міли Йовович з «вовняної» серії, узагальнення форм якого перетворює вродливе 
обличчя на символ епохи, визначений кількома скупими і точними лініями); поєднання 
зображальних форм із текстами (наприклад, «Міль», на крилах котрої написано вірша, що 
виліплює силует нічної істоти), і увага до книжкової культури у творчості Вадима Грін-
берга є характерними рисами європейського світського єврейського мистецтва, — хоча 
художник про це, звісно, може і не здогадуватись. Рухомий об’єкт «Зірка Давида», створе-
ний з обручів, кожне коло оберту якого залишає глядача наодинці з могендовидом, — нині 
символом країни Ізраїль, а у ХIХ ст. — єврейства загалом і сіонізму, котрий змусив тисячі 
людей повірити у можливість відтворення своєї власної країни, зокрема (одну таку зірку 
художник нещодавно подарував київській синагозі Бродського), — окрім виразного ідео-
логічного месиджу, є напрочуд дотепною грою художника з символом як таким, символом 
взагалі, такою сильною і тендітною водночас конструкцією людського інтелекту, що його 
єдиний хибний рух може змусити розсипатися на набір дитячих кружалець, а уважний 
погляд — зібрати назад, у фігуру, котра означала тяжку працю і неосяжну віру найкращих 
представників кількох поколінь поспіль.

Та ж ідея, втілена в іншому об’єкті художника — «Олімпійській зірці» — свідчить про те, 
що Вадим Грінберг уникає небезпечної для будь-якого художника гри з ідеологіями, обме-
жуючись дослідженням пластичної природи символу.

Більшість знакових робіт художника супроводжують їхні дзеркальні близнюки, відо-
бражені образи, властивості котрих парадоксальним чином доповнюють свої оригінали: на 
«Альберта Ейнштейна», що показує язик журналістам (контррельєфний оптико-кінетичний 
об’єкт, 2011), питаючи, хто ж насправді з’їжджає з глузду: він сам чи всі інші, строго та спокій-

Примус, Об’єкт. Шкіра. 
25,5х16,5х18 см, 1979 р.

Impression,  
фотографія, 2011 р.     

Дім короля Мазаччо, 
олія на полотні
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но дивиться створений у тій же техніці і в тому ж форматі «О. С. Пушкін», відстороненість 
виразу обличчя якого заморожує будь-які розмови щодо карнавальних форм безумства, нага-
дуючи глядачеві про трагічну підоснову деяких занадто затягнутих світських жартів.

Іконографію єврейського мистецтва початку ХХI ст. у творчості В. Грінберга органічно 
доповнює «Таємна книга Зогар», — об’єкт, створений з рам, що нагадує Арон-кодеш (сина-
гогальна шафа для зберігання сувоїв Тори, розташовується біля східної стіни) з розкри-
тими дверцятами. Книжковий розворот у центрі цієї композиції будь-якому, навіть дуже 
далекому від містичних знань глядачу, нагадає зображення Декалога, — кам’яних скрижа-
лей заповіту, де було висічено десять заповідей, що стали (в усякому разі, формально) етич-
ною основою іудео-християнської цивілізації. Ця робота ілюструє внутрішній діалог, м’яке 
та точне висловлення людини, чия професія нерозривно пов’язана з містикою та спрямова-
на на дослідження/повернення людини до її сутності, котру не завжди просто роздивитись 
під завеликою кількістю як історичних, так і сучасних інтерпретацій усіх важливих, але, по 
суті, надзвичайно простих ключових тез її природи.

Серія «Досвід, що не передається» (інша назва — «Авторитети»), складається зі старо-
давніх, частково поїдених тліном книг, довільно розташованих на горизонтальній пло-
щині, — і ставить глядачу, не тільки єврейському, кілька суттєвих запитань. Поверховий 
погляд легко зрозуміє найлегші з цих питань: чи багато ми читаємо; чи читаємо ми взага-
лі; які висновки ми здатні зробити з прочитаного. Це справді хворобливі питання, але не 
для всіх, для обраних: для завсідників соціальних мереж; для людей, котрі взагалі забули 
про те, навіщо потрібно читати; а також для представників рідкісної породи людей, апрі-
орі протиставлених першим і другим, — для тих, чий життєвий досвід вкладається у дов-
гі стрічки бібліографій, мало що залишаючи реальним почуттям і вчинкам. Тим часом 
художник стверджує, що ідея цієї серії виникла після роздумів про співвідношення тра-
дицій письмової [9] та усної [10] Тори: усний переказ знань, що переходять від учителя до 
учня, змінився книгами, що фіксували їх, під тиском зовнішніх обставин і через ризик 
втрати таємних знань.

Еміграція, як це часто буває з людьми, наблизила художника до поезії. Одне з неперебор-
них, «вроджених» налаштувань особистості, лінгвістична самототожність — один із най-
більш надійних шляхів назад, на батьківщину. Тільки опісля, повернувшись до втраченого 
раю, вказаного на карті під виглядом міста, в котрому ти народився і виріс, ти розумієш, що 
ностальгія говорить неправду, оскільки змушує страждати не так через облишене місце, як 
через неминучий шлях часу. Говорячи мовою свого дитинства, ти нагадуєш собі про те, ким 
тебе задумала природа, — і в тому випадку, коли ностальгія набирає масштабів стихійного 
лиха, текст, створений у межах першої побаченої в людському світі культури, інколи набуває 
здатності подумки повернути тебе назад, на рятівний берег внутрішньої рівноваги, гаранта 
виживання як внутрішніх, так і цілковито реальних емігрантів.

Художник написав і видав книгу віршів; він охоче дарує її друзям. Хочеться думати, що 
перше її призначення — захистити митця від атак ностальгії, — реалізоване цілковито; 
а щодо іншого напишуть люди, котрих менше, ніж мене, цікавить його живопис. За слова-
ми самого Вадима Євгенійовича, поезія — це невід’ємна властивість його «Batchart», суміші 
найкращих виявів усіх мистецтв, цікавих йому як автору.

Поєднання красномовності живопису з гінкою афористичністю дизайну характеризує 
більшість творів Вадима Грінберга; надзвичайна здатність до узагальнення форм виявляє 
в них чисту логіку дитячого висловлювання чи релігійної притчі. І те, й інше тісно пов’я-
зане з іще однією рисою, добре забутою відвідувачем більшості пострадянських виставок, 
котрий звик до іронії та сарказму, але уже давно не знає, як виглядає почуття гумору. Серед 
чудових міських пейзажів і тонких портретів у циклах фотографій художника на світлині 
«Британський критик» погляд моделі повертає глядачу цю втрачену категорію, нагадуючи 
про те, як, власне, слід було б вдивлятись у мистецький твір: уважно чи строго, відстороне-



но чи вибачливо, завжди уважно, легко нагадуючи, що цей погляд відділяють від сарказму, 
іронії, всіх форм ідіосинкразії чи недостатнього розуміння суті зображеного зовсім не так 
багато: рух у напрямку доброзичливості, крок, зроблений назустріч закладеним у твір ідеї, 
знанням і почуттям.
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Анотація. Стаття мистецтвознавця Б. М. Пінчевської «Різноманітність усього: творчість Вадима Грінберга» при-
свячена творам одеського художника В. Є. Грінберга і виконана в жанрі міркування, що дозволяє на тлі аналізу творів 
митця переосмислити суттєві зміни в українському мистецтвознавстві 2010-х.

Ключові слова: живопис, об’єкти, сучасне мистецтво, Вадим Грінберг, мистецтво Одеси, Batchart.

Аннотация. Статья искусствоведа Б. М. Пинчевской «Разнообразие всего: творчество Вадима Гринберга» посвя-
щена произведениям одесского художника В. Е. Гринберга и написана в жанре рассуждения, позволяющего на фоне ана-
лиза творчества художника переосмыслить некоторые ключевые изменения в украинском искусствоведении 2010-х.

Ключевые слова: живопись, объекты, современное искусство, Вадим Гринберг, искусство Одессы, Batchart.

Summary.  The article by B. Pinczewska «Diversity in everything: Vadym Grindberg’s creative work» researches works 
of Odessa-born artists Vadim Grindberg. Performed as an essay, analysis of the artis’s creative work allowa to review some key 
changes in Ukrainian art studies of the 2010th.

Keywords: fine art, objects, contemporary art, Vadim Grinberg, Odessa art, Batchart.
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Кафедра хорового диригування Київської державної консерваторії імені П. І. Чайков-
ського — нині Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського — за сво-
єю ґенезою, славетною історією та зірковим складом викладачів, які працювали і працюють 
на ній, є тим фундаментальним творчим та навчально-методичним осередком, без якого 
неможливо уявити собі повноцінно минуле та сьогодення цього визнаного у світі навчаль-
ного закладу [6]. 

Адже хоровий спів, хорове мистецтво взагалі має беззаперечне значення для духов-
ного розвитку будь-якої європейської нації, і тим більше для співочої України. Достат-
ньо згадати, яке особливе місце завжди посідала народна та професійна хорова культу-
ра в житті української нації — починаючи з партесного та фольклорного хорового співу, 
і аж до розвинених традицій богослужбового співу та найсучасніших феноменів хорово-
го мистецтва.

Пригадуються слова Святителя Василія Великого про спів псалмів, по суті, про приро-
ду устрою хору як унікального музичного інструмента, традиції якого закладені у церков-
ному богослужбовому співі: «Святий Дух знав, що трудно вести рід людський до чесноти, 
що через прихильність до задоволень ми не піклуємося про правий шлях. Що же Він тво-
рить? До учіння примішує приємність солодкоспіву (мелодію), щоб разом з піснеспівами, 
що насолоджують слух, приймали ми непомітним образом те, що є корисним у слові».

І далі: «Псалом є тишею душ, творцем миру; він втихомирює помисли, він пом’якшує дра-
тівливість душі і надає цнотливості нестриманості. Псалом — посередник дружби, єднання 
між далекими, примирення ворогуючих. Бо хто може вважати іще ворогом того, з ким воз-
носив єдиний глас до Бога? Тому спів псалмів доставляє нам одне із найвеличніших благ — 
любов, — віднайшовши спільний спів замість вузла до єднання і звівши людей в один гар-
монійний лик» [5, с. 3].

Як свідчить історичний досвід України, найприроднішою була і є колективно-співаць-
ко-хорова форма музикування. Зауважимо тут, що в ній не лише виявилася первинна суть 
музичного самовираження людини. Головним видається те, що саме на її ґрунті сформу-
валося й розквітло вітчизняне професійне музичне мистецтво, а також і хорове мистецтво 
— цей найдемократичніший та, у певному сенсі, найбільш мобільній й затребуваний вид 
музичної діяльності.

Хорове мистецтво природно пов’язане з етичними, естетичними, етнічними, історич-
ними і, що найважливіше, релігійно-світоглядними уявленнями нашого народу. Згадаймо, 
хоча б, як у найбільш інтенсивному релігійному й мистецькому русі ХVІІ століття, коли 
почалися глибинні трансформації в суспільному житті, церковні конгрегації-братства звер-
нулися саме до хорового співу. На зміну співаку-монаху приходять активні музичні діячі — 
уставщики, гармонізатори, хористи, а також музичні теоретики. Об’єднуючись у професійні 
цехи, вони боролись не тільки за духовність, але й за національну самобутність мистецтва 
народу. Водночас вони брали на себе турботу про музичну освіту й просвітництво.

Важливо, що вітчизняні братства тоді витримали протистояння — насамперед католиць-
кому пишному співу під інструментальний супровід — і сформували вітчизняну могутню 
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самобутню співацьку культуру. Цікаво, що в усі переламні часи, якими сповнені сторінки 
нашої історії і донині, саме хоровий спів був завжди актуальним.

Принагідно згадаємо, що уряд С. Петлюри послав до Європи хор О. Кошиця з єдиною 
метою — завоювати міжнародний авторитет України саме шляхом ознайомлення з її уні-
кальною співацькою культурою. Переконливість такого досвіду надихає й сучасних музич-
них діячів до розширення, підтримки й розвитку хорового руху в Україні.

На цих творчих засадах і склалася всесвітньо визнана київська хорова школа, яку в пер-
шу чергу репрезентує кафедра хорового диригування Академії, й викладачі якої в усі часи 
її багаторічного існування були і є художніми керівниками, диригентами-хормейстерами 
найславетніших хорових колективів нашої країни.

Унікальною є роль кафедри хорового диригування у становленні професійної музичної 
освіти в Україні. Біля її витоків стояли такі видатні Майстри музичного мистецтва, як уже 
згадуваний нами Олександр Кошиць, Микола Лисенко, Микола Леонтович, Кирило Сте-
ценко, Пилип Козицький та багато інших. Їхня творча діяльність була неповторним твор-
чим синтезом — ці видатні музиканти створювали музику, одночасно керували хоровими 
колективами та проводили активну діяльність з організації музично-просвітницької робо-
ти засобами хорового мистецтва.

Отже, від початку свого існування кафедра постала осередком підготовки справжніх май-
стрів хорової справи. Крім того, сама специфіка хорової професії та усвідомлення її місця 
в національній культурі закономірно спонукали до виховання на кафедрі митців з активною 
громадянською позицією, суспільною свідомістю, безперечних лідерів творчого та педагогіч-
ного процесу. Й тому невипадково викладачі кафедри завжди впливали на музичну культу-
ру України загалом, очолюючи найважливіші напрями організації музичного життя та обій-
маючи керівні посади в творчих колективах, мистецьких установах та навчальних закладах.

Надзвичайно відповідальним періодом у цьому сенсі є час становлення вищої хорової 
професійної освіти в Києві. Персональний склад залучених до цієї справи постатей був 
дійсно зірковий. І саме завдяки цим видатним діячам української культури хоровий спів 
увійшов до перших навчальних програм Київської консерваторії.

Викладачем було запрошено одного з фундаторів новітньої української хорової шко-
ли, учня і послідовника Миколи Віталійовича Лисенка Олександра Антоновича Кошиця. 
І невипадково вже на урочистому концерті, присвяченому відкриттю Київської консерва-
торії у 1913 році виступив великий хор під орудою цього талановитого Майстра. «Сам факт 
організації такої творчої одиниці при консерваторії був певним викликом усім загально-
прийнятим канонам» [4, с. 34]. Це було початком формування усталеної і славетної традиції 
— відтоді студентський хор Київської консерваторії, а зараз — Національної музичної ака-
демії — стає унікальним осередком виконавського професіоналізму.

У той час саме професори консерваторії — Олександр Кошиць та Болеслав Яворський — 
своєю подвижницькою музично-просвітницькою діяльністю надали хоровій справі в Укра-
їні потужного імпульсу. Під їхнім впливом формувалося нове покоління хормейстерів, які 
згодом на багато років визначили розвиток співацько-хорової культури в Україні. Лінія 
спадкоємності у вітчизняному хоровому русі набула життєздатності у період об’єднання 
консерваторії з Музично-драматичним інститутом ім. М. В. Лисенка. Саме тоді київська 
хорова школа остаточно набирає професійної сили та одночасно стає міцним культуротво-
рчим імпульсом для розвитку музичного мистецтва України взагалі.

У 1934 році, після реорганізації Вищого музично-драматичного інституту в консерва-
торію та театральний інститут, хорова спеціальність у консерваторії набуває провідного 
значення. Унаслідок цих процесів 1936 року було організовано диригентський факультет 
з поділом на хоровий та диригентсько-симфонічний відділи. Цілком закономірно, що саме 
тоді було створено й осередок вищої хорової освіти — кафедру хорового диригування, яку 
очолив Гліб Павлович Таранов.
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У воєнні та повоєнні роки кафедрою керував народний артист України, професор Григо-
рій Гурійович Верьовка, який разом із професорами Елеонорою Павлівною Скрипчинською 
та Михайлом Івановичем Вериківським (завідувач кафедри у 1955–1960 рр.) підготував плея-
ду талановитих диригентів, котрі багато років продовжували справу своїх вчителів.

Із середини 1960-х років кафедру очолював народний артист СРСР, професор Олександр 
Захарович Міньківський. Він уміло, зібравши найкращі хормейстерські сили під час так 
званої «відлиги» в культурному та суспільно-політичному житті, спрямував колектив кафе-
дри на подальший розвиток на нових засадах Київської співацької хорової школи. В той 
період із хоровою кафедрою активно співпрацювали викладачі: Раїса Корецька, Олександр 
Равінов, Анатолій Поляруш, Віктор Іконник, Михайло Хардаєв та інші.

Із 1972 року на чолі кафедри був Герой України, народний артист СРСР, народний артист 
України, до 2013 року — головний хормейстер Національної опери України ім. Т. Г. Шев-
ченка, професор Лев Миколайович Венедиктов. Не змінюючи курсу своїх попередників, 
він дуже багато зробив для організації навчально-виховного процесу на кафедрі, активі-
зації її творчо-виконавської та науково-методичної роботи. Лев Миколайович Венедиктов 
до минулого року активно працював на кафедрі хорового диригування Академії, передаю-
чи наступним поколінням свій унікальний багаторічний досвід й масштабні творчі досяг-
нення. Глибокий музикант-ерудит, самобутній диригент і Майстер оперно-хорової справи, 
Лев Миколайович давав студентам ґрунтовну професіональну підготовку, працюючи над 
витонченістю диригентського стилю, прищеплюючи глибокі знання вітчизняної та світової 
хорової музики різних жанрів та форм. Випускники його класу примножують славу свого 
Учителя в провідних художніх колективах України та за її межами.

З 1982 по 2002 рік кафедрою керував заслужений діяч мистецтв, професор Віктор Анто-
нович Дженков, проректор із навчальної роботи Національної музичної академії України. 
На засадах спадкоємності та розвитку найкращих традицій попередників він сформував 
на кафедрі чітку систему якісної підготовки фахівців. Талановитий митець і досвідчений 
педагог, умілий організатор навчального процесу, Віктор Дженков виховав у своєму класі 
низку відомих музикантів-хормейстерів. Говорячи про сьогоднішній стан київської хорової 
школи і склад кафедри, слід віддати належне провідним викладачам, які донедавна плід-
но працювали і виховали чимало талановитих, визнаних музикантів України. Це, насампе-
ред, кандидат мистецтвознавства, професор Микола Тимофійович Щоголь, який вів дири-
гентський клас, був деканом диригентського факультету. Він був учнем одного з фундаторів 
хормейстерської освіти в Україні — Михайла Івановича Вериківського. Багато років посаду 
завідувача кафедри оперно-симфонічного диригування обіймав професор Михайло Мар-
кович Канерштейн, який паралельно вів клас диригентів-хормейстерів. Певний період сту-
дентським хором керував заслужений діяч мистецтв України, доцент Дмитро Євгенович 
Завадинський.

Більше 30 років очолював диригентський клас відомий музикант, заслужений артист 
України, професор Михайло Андрійович Бєрдєнников. Надзвичайно глибокий інтелекту-
ал, він виховував у студентів відповідальне ставлення як до диригентської практики, так 
і до теоретичних знань.

Тривалий час до штату викладачів кафедри входив народний артист України, професор 
Михайло Михайлович Кречко. Широкий погляд на історично-мистецьку спадщину, енци-
клопедичні знання, хормейстерський талант, сумлінне ставлення до художньої й педагогіч-
ної справи дозволили йому зробити значний внесок у хорову справу.

Винятково яскраву просвітницьку роботу здійснював правнук класика Української музи-
ки М. Лисенка, народний артист України, професор кафедри Віталій Романович Лисенко. 
Він був активним сподвижником хорової справи, організатором хорових колективів й очо-
лював як головний диригент масштабні хорові заходи: свята на співочих полях, фестивалі 
тощо. Важливою і необхідною була діяльність на кафедрі Майстра дитячого хорового вихо-
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вання, заслуженого діяча мистецтв України Елеонори Олексіївни Виноградової. Організа-
тор дитячого хорового семінару «Тоніка» та художній керівник зразкових дитячих хорових 
колективів України: «Дзвіночок», хору хлопчиків Київської середньої спеціальної музичної 
школи ім. М. В. Лисенка, Елеонора Виноградова зробила значний внесок у розвиток хорової 
справи в Україні, в класі з диригування виховала надійну молоду зміну.

Саме в цей період посилення впливу хорової кафедри Київської консерваторії на хоро-
ве мистецтво України пов’язане з розвитком у стінах навчального закладу хорознавчої дум-
ки. Діяльність кафедри стала дедалі інтенсивніше спрямовуватися на теоретичне та науко-
во-методичне обґрунтування самої спеціальності диригента-хормейстера. Кандидати наук 
— проф. Микола Щоголь, проф. Галина Ткаченко, проф. Ніна Андрос-Королюк, а також 
проф. Михайло Бєрдєнников, проф. Михайло Канерштейн, Лія Шпренгель — за короткий 
час сформували досить вагому базу теоретичного та історичного осмислення світового та 
вітчизняного досвіду диригентсько-хорової школи.

Надзвичайний внесок у розвиток хорознавчої науки здійснив відомий науковець, 
член-кореспондент Академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор кафе-
дри, який тривалий час обіймав посаду проректора з наукової роботи Академії — Анатолій 
Петрович Лащенко. Його численні безцінні наукові праці, яскраві авторські спеціальні кур-
си з теорії та історії хорового мистецтва, методики викладання хорових дисциплін ство-
рили надійний фундамент для розвитку хорознавства та широкого залучення виконавців 
диригентів-хормейстерів до наукової діяльності.

Особливо слід наголосити, що кафедра хорового диригування завжди, як вже неодноразово 
зазначалось, продукувала найдосвідченіші керівні кадри для управління як художніми колек-
тивами, так і освітнім процесом у найрізноманітніших установах та навчальних закладах.

Традиційно біля керма Київської консерваторії (нині — Академії) ректорами та керівни-
ками найважливіших підрозділів ставали саме диригенти-хормейстери. Ця традиція пов-
ною мірою зберігається й сьогодні: вже другий термін поспіль (з 2004 р.) ректором НМАУ 
є диригент-хормейстер, народний артист України, доктор мистецтвознавства, член-корес-
пондент Академії мистецтв України, професор Володимир Іванович Рожок.

23 роки ректором Київської державної консерваторії, а згодом — Національної музичної 
академії України — був диригент-хормейстер, народний артист України, професор, академік 
Академії мистецтв України Олег Семенович Тимошенко. Талановитий організатор, музи-
кант, педагог-вихователь, Тимошенко створив власну хорову та педагогічну школу. Бага-
тогранною та різноманітною за інтересами і напрямами була діяльність О. Тимошенка. Це 
— і творчі здобутки, і науково-педагогічна, просвітницька, організаційна робота. Постать 
О. Тимошенка втілює риси справді універсальної особистості. Президент Асоціації діячів 
музичної освіти і виховання України при Національній музичній спілці, засновник Ака-
демії мистецтв України, засновник і керівник міжнародної благодійної організації «Green 
Cross Ukraine», керівник Асоціації діячів освіти та виховання, віце-президент товариства 
«Друзі України у Швейцарії», член Національного музичного комітету Міжнародної музич-
ної ради ЮНЕСКО, член Асоціації європейських консерваторій, академій та вищих музич-
них, голова наглядової ради національної програми «Нові імена України» — це лише деякі 
з багатьох векторів музично-громадської роботи О. Тимошенка

Серед багатьох напрямів багатогранної діяльності О. Тимошенка головним завжди 
залишалася хорова справа. Протягом усього творчого шляху митець боронив та збагачував 
традиції національної хорової школи.

Митець намагався відродити та укорінити у сучасному музичному світогляді справжні 
духовні цінності. Їхнім джерелом і носієм завжди залишалася площина української хорової 
традиції. О. Тимошенко доклав багато творчих та організаційних зусиль задля піднесення 
пріоритету академічного хорового виконавства в українській музичній практиці, для акти-
візації концертного життя в цій галузі.
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Навчаючись у класі видатного українського композитора, педагога і диригента М. Вери-
ківського, О. Тимошенко засвоює важливі принципи майбутньої роботи. Продовжуючи 
виконавські традиції своїх попередників, О. Тимошенко акцентував увагу на головній осо-
бливості творчої діяльності диригента-хормейстера — взаємозв’язку фольклорних джерел 
музичної культури України із творчістю композиторів, сучасними тенденціями взаємодії 
професійного композиторського та фольклорного мистецтва, нагальними й гострими про-
блемами існування вітчизняної фольклорної традиції. Вивчення і осмислення народної піс-
ні славетний диригент вважав першочерговим завданням не лише для науковців — музи-
кознавців і фольклористів, а й для композиторів, виконавців, диригентів.

Олег Семенович завжди підіймав питання, присвячені стилістиці, різноманітним мане-
рам хормейстерської інтерпретації творів як професійних композиторів, так і зразків фоль-
клору. Особливу увагу О. Тимошенко приділяв популяризації української хорової музики. 
Він прагнув до органічної єдності загальномузичних, професійно-хорових і художньо-ви-
ховних принципів у хормейстерській справі. Як справжній майстер, О. Тимошенко при-
скіпливо і уважно ставився до вибору репертуару. Митець намагався охопити різні жан-
рово-стильові проекції хорової музики. Це обробки народних пісень та оригінальні твори 
українських композиторів, західноєвропейські та російські хорові опуси. Особливу увагу 
приділяв виконанню творів молодих українських композиторів.

Наслідуючи славетні традиції видатних майстрів-попередників, О. Тимошенко ство-
рює свою власну школу хорових диригентів, визнаних у світі. У своєму класі професор Олег 
Семенович культивував ідеї громадянського сумління хормейстера-професіонала, бачення 
хорової діяльності у контексті соціокультурних процесів життя. Водночас на уроках пану-
вала атмосфера уваги до індивідуальності, у студентів формувалися прагнення до творчого 
самовираження. Найкращі вихованці його класу — Герой України, народний артист Укра-
їни, професор, завідувач кафедри хорового диригування НМАУ, художній керівник всес-
вітньовідомої капели «Думка» Євген Савчук, народні артисти України, професори Віктор 
Петриченко, Інна Шилова, доцент Павло Ковалик, в. о. доцента, заслужений працівник 
культури Неля Величко, кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента Юлія Пучко-Колесник, 
заслужена артистка України Людмила Шумська та багато інших — сьогодні вважаються 
лідерами виконавсько-хорової справи в Україні та за її межами.

Одним із принципових положень у педагогічній роботі О. Тимошенко вважав вихован-
ня яскраво індивідуальної, справді творчої особистості. Олега Семеновича Тимошенка 
насправді можна називати викладачем-філософом. Як зазначає у своїх спогадах Є. Савчук, 
Тимошенко «…завжди виховував фахівців-лідерів» [4, с. 101], ставився до учнів як до сво-
їх дітей, намагався розкрити індивідуальний творчий потенціал кожного. Головний вектор 
педагогічної роботи О. Тимошенка був спрямований на розкриття індивідуальності кож-
ного зі студентів. Саме в цьому О. Тимошенко підтримував та розвивав традиції, започат-
ковані Е. Скрипчинською, посилюючи «індивідуальний підхід до особливостей студен-
тів у всій багатогранності його проявів» [3, c. 5]. Педагогічну діяльність Олега Семеновича 
можна охарактеризувати висловом П. Ковалика — «ретельність роботи в класі та спрямо-
ваність на удосконалення самостійності були домінантними в діяльності» [3, c. 5]. Як викла-
дач він намагався «витягти на поверхню» особисте сприйняття та відтворення музичного 
матеріалу, не виходячи при цьому за межі суто академічно-класичної, традиційної для київ-
ської хорової школи, техніки диригентського жесту, наповненого волею та глибоким худож-
ньо-образним змістом.

Як справжній музикант, талановитий диригент та педагог О. Тимошенко завжди вису-
вав на перший план у кропіткій роботі зі студентами «витягування назовні» особистої 
природи диригента. Він наповнював жести своїх учнів, перш за все, психологічно-емоцій-
ним, вольовим началом. Тимошенко-педагог намагався навчити майбутніх хормейстерів 
впливати на співаків хору через витончену природу виразної пластичної техніки дири-
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гента-хормейстера. Він пропагував у диригентському мистецтві інтонування музикою, 
а не «метронування» нею. Це давало змогу студентам зрозуміти інтерпретаційну сутність 
мануального мистецтва диригування, відводячи на другий план його технічно-управлін-
ську функцію. Найважливішою властивістю педагогічних принципів Тимошенка стала 
націленість на втілення художнього образу. Від початку репетиційної роботи з хоровим 
колективом О. Тимошенко спрямовував випускників на втілення сутності образно-ху-
дожньої ідеї композитора, з першої ж репетиції націлював працювати над тембральни-
ми барвами звучання, над відчуттям форми, над відтворенням найдрібніших деталей та 
елементів хорової звучності. Прискіпливе ставлення до детальної роботи над партиту-
рою Учитель закладав із перших уроків — ще на стадії розбору музичного твору. Профе-
сор виховував у студентів вміння, даючи перший ауфтакт, відчути та повністю осмисли-
ти всю форму та звучання твору. Це приваблювало та спонукало до якнайдетальнішої, 
кропіткої роботи над партитурою, викликало бажання зрозуміти та відчути природу зву-
чання хорового твору, осягнути всі ази звукоутворення й можливі варіанти інтерпретації 
музичного матеріалу.

Відомий французький диригент Шаряль Мюнш стверджував, що у диригуванні необ-
хідно мати стільки ж «нюансів» та різних відтінків, скільки їх є у музиці. Олег Семенович 
відштовхувався саме від цього принципу. Відтворюючи художній образ хорового твору, він 
намагався разом зі студентами використовувати природу виразних художніх рухів мануаль-
ної техніки, перетворюючи її на мистецтво, в основі якого лежить особлива техніка, спря-
мована на відображення пластичного образу виконуваної музики. Олег Семенович ствер-
джував, що до хорового диригування слід підходити за вимірами мистецтва. Мануальне 
мистецтво хорового диригування Олег Семенович трактував як художній засіб, як художню 
форму та образний зміст, як художню техніку і пластичне мистецтво, уявляючи собою осо-
бливий художньо-функціональний феномен, що тяжіє часом до прямо протилежних полю-
сів та повністю підпорядкований завданню обслуговування хорового музичного виконав-
ства. А. Лащенко влучно зазначав, що «…модель професіоналізму» як провідний педаго-
гічний принцип О. Тимошенка складається з «академічно виважених засобів виразності, 
чіткої архітектоніки драматургічних рішень і ясності диригентського жесту» [4, c. 133]. Пра-
цюючи в класі над технікою диригентського жесту як своєрідною «візитівкою» хормейсте-
ра, Олег Семенович наполягав на обов’язковій наповненості кожного руху. «Співочі руки», 
«руки, що звучать» — це ті влучні визначення, якими оперував Тимошенко в процесі робо-
ти зі студентами з фаху. Викладач вимагав від своїх учнів осмисленості, семантичної проду-
маності кожної лінії складної траєкторії диригентського жесту. Руки диригента мислилися 
як своєрідне продовження і перевтілення драматургічного задуму автора. Олег Семенович 
вважав, що мануальне мистецтво повинно поставати як спосіб інформаційного та емоцій-
ного впливу на колектив хору задля об’єднання та створення ідеального художнього змісту, 
що є кінцевою метою усієї хормейстерської діяльності. Цей психологічний вплив на співа-
ків хору повинен здійснюватися не за рахунок зовнішніх графічних ліній диригентських 
рухів, а шляхом внутрішньої емоційної насиченості та експресії, тобто образної змістовно-
сті та наповненості.

Слід зазначити, що обов’язковими рисами диригента О. Тимошенко вважав не лише 
артистизм, творчий запал і професійні навички, а й «сильний характер, самостійність мис-
лення, принциповість» [4, c. 53]. Колишні учні та колеги згадують О. Тимошенка як палко-
го ентузіаста своєї справи, професіонала, тонкого психолога, добру та щиру людину. Про-
фесійне ставлення О. Тимошенка до хорової справи завжди створювало ідеальний баланс 
та творчу атмосферу у класі на заняттях із диригування. Саме така позиція викладача і спо-
нукала студентів до повної віддачі у навчанні, до розкриття власної творчої особистості. 
Наслідуючи в класі О. Тимошенка виконавські традиції київської хорової школи, студенти 
поступово вибудовували свій індивідуальний стиль роботи майбутнього диригента.
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Історично склалося так, що центральною лабораторією підготовки студентів-хормейсте-
рів у НМАУ є хоровий клас. У різні часи з ним працювали: Олександр Кошиць, Кирило Сте-
ценко, Григорій Верьовка, Петро Гончаров, Елеонора Виноградова, Дмитро Завадинський, 
Анатолій Захаров, Михайло Бєрдєнников, Віктор Дженков та інші. Дбайливе ставлення до 
традиції та ідеї спадкоємності зберігало в хоровому класі природну якість українського спі-
ву, академічний стиль виконавства.

З 1968 року керівником хорового класу став народний артист України, професор Пав-
ло Іванович Муравський. За понад 40 років безперервної роботи зі студентським хором він 
вивів цей колектив у число найвідоміших в Україні. Студентським хором під орудою Павла 
Муравського було підготовлено величезну кількість програм із творів українських авторів, 
випущено у фонд радіо і телебачення, записано на платівках і компакт-дисках низку висо-
кохудожніх творів. Зокрема, під орудою Павла Муравського студентський хор записав на 
платівках всю хорову спадщину Миколи Леонтовича, за що митець був удостоєний звання 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка. Справжній корифей вітчиз-
няної хорової справи, Павло Муравський і донині працює професором-консультантом на 
кафедрі хорового диригування. Фундаментальний внесок в українське хорове мистецтво, 
багаторічну професійну роботу Митця відзначено найвищою нагородою — йому присудже-
но звання Героя України.

Сьогодні кафедру хорового диригування та студентський хор Академії очолює Герой 
України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Націо-
нальної премії України імені Тараса Шевченка, художній керівник Національної заслуженої 
академічної капели України «Думка», професор Євген Герасимович Савчук. Під його ору-
дою за 29 років капела зробила вагомий внесок у розвиток національного мистецтва і ста-
ла одним із провідних хорових колективів світу. Це засвідчують схвальні відгуки преси, 
музичної критики та громадськості.

Євген Савчук — не тільки пропагандист традицій української хорової культури, спадщи-
ни Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка, Олександра Кошиця, а й репрезентант нової хоро-
вої школи, сучасних зразків хорової музики Євгена Станковича, Валентина Сильвестрова, 
Івана Карабиця, Ганни Гаврилець, Лесі Дичко, Володимира Зубицького та ін. У репертуарі 
капели «Думка» твори українських класиків Д. Бортнянського, А. Веделя, М. Березовсько-
го, М. Дилецького (окремі твори отримали своє першопрочитання в інтерпретації Євгена 
Герасимовича Савчука через 200 років після їхнього створення). Значне місце посідають 
також твори Й. С. Баха, В. А. Моцарта, Дж. Верді, Л. ван Бетховена, Й. Гайдна, А. Віваль-
ді, Г. Малера, А. Шнітке, С. Рахманінова. Мистецький доробок капели «Думка» становить 
понад 100 сольних концертних програм, 40 фондових записів, здійснених не тільки в Укра-
їні, а й за кордоном, зокрема це платівки, компакт-диски, відеокасети, відеофільми. Очолю-
вана Євгеном Савчуком капела «Думка» — єдиний в Україні художній колектив, удостоєний 
звання лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка. Досліджуючи історію 
Київської хорової школи, на прикладі аналізу діяльності багатьох хорових колективів, відо-
мий хорознавець Анатолій Лащенко стверджує, що: «…у багатому й розмаїтому хоровому 
«ландшафті» є вершина, яка безперечно, височіє над усіма іншими. Йдеться про Національ-
ну заслужену академічну хорову капелу України «Думка». Цей унікальний колектив виріз-
няється інноваційністю і є законодавцем традицій української хорової культури» [4, с. 181].

Відомий музикант, хормейстер, диригент, композитор, громадський діяч, видатний 
педагог, Євген Савчук органічно поєднує яскраву особисту диригентсько-виконавську 
діяльність із педагогічною роботою на кафедрі. Його високий статус художнього керівника 
головної капели України відбивається й на педагогічній роботі. Студентам передається пал-
ке уболівання за долю хорової справи, багатоплановість мистецьких уподобань, масштаб-
ність бачення художньої перспективи очолюваного колективу на міцному підґрунті теоре-
тичних знань і володіння необхідним комплексом диригентської майстерності та навичок 
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хормейстерського ремесла. За ініціативи завідувача кафедри хорового диригування Євгена 
Герасимовича запроваджено хоровий практикум для всіх курсів.

Безмежно відданий хоровому мистецтву, Євген Савчук постійно опікується хоровою гро-
мадою. Як голова Хорового товариства України ім. М. Д. Леонтовича, секретар Національної 
всеукраїнської музичної спілки, голова Київського обласного відділення Національної все-
української музичної спілки і завідувач кафедри він є ініціатором низки важливих хорових 
акцій. Євген Савчук — організатор і голова журі Всеукраїнського конкурсу хорових дириген-
тів. За його безпосередньої участі проводяться всеукраїнські конкурси: хорових колективів 
ім. М. Д. Леонтовича, аматорських хорових колективів ім. К. Г. Стеценка та ін.

Авторитетна постать вітчизняної хорової школи, видатний діяч музичної культури Укра-
їни, талановитий педагог, Євген Герасимович виховав чимало кваліфікованих фахівців, які 
примножують славу свого Учителя у найпрестижніших художніх колективах та творчих 
установ України та світу. На підтвердження сказаного хочу процитувати прекрасні слова, 
сказані Анатолієм Лащенком про Євгена Савчука: «Магія диригента полягає у безмежній 
відданості хоровому мистецтву, в пристрасності й одночасно виваженості творчої діяльно-
сті. Він належить до тих, про кого кажуть: “Має Бога в душі”» [4, с. 184].

Сьогодні кафедра хорового диригування має високий науково-педагогічний і твор-
чо-виконавський потенціал та є однією з найпотужніших і найавторитетніших в Акаде-
мії. Тут працюють Герої України, народні артисти України, професори — Анатолій Авді-
євський, Павло Муравський, Євген Савчук; народний артист України, доктор мистецтвоз-
навства, професор, ректор НМАУ — Володимир Рожок; народні артисти України, професо-
ри — Віктор Петриченко, Інна Шилова; заслужені діячі мистецтв України, артисти України, 
професори, доценти — Дмитро Радик, Андрій Ворошилов, Галина Горбатенко, Аїда Зайце-
ва, Андрій Савчук, Павло Струць, Юрій Курач, Рубен Толмачов, Неля Величко; канд. мист. 
Юлія Пучко-Колесник, кандидати культурології — Олег Рожок, Юлія Ткач та ст. викладач 
Олександр Заволгін.

Багато років на кафедрі хорового диригування працює один із провідних музичних дія-
чів України, нині ректор НМАУ, народний артист України, доктор мистецтвознавства Воло-
димир Іванович Рожок.

Один з найавторитетніших лідерів хорової справи України, секретар Національної 
музичної спілки України, Володимир Іванович проводить значну за обсягом роботу із роз-
ширення міжнародних контактів кафедри з найславетнішими вищими навчальними закла-
дами Європи та країн пострадянського простору.

Володимир Іванович Рожок постійно здійснює власні, близькі саме йому (як дириген-
ту-хормейстеру та досліднику історії та теорії музичного виконавства) масштабні творчі про-
екти. Зокрема, завдяки йому набула статусу міжнародної Хорова Пасхальна Асамблея «Госпо-
ди, Господи, силою Твоєю!». Цей проект об’єднав найкращі виконавські сили України і зару-
біжжя навколо ідеї духовності — глибинної основи мистецтва, творчості й самого життя. Така 
унікальна, грандіозна музична подія викликала великий суспільно-мистецький резонанс, 
стала дійсно непересічним культурно-художнім явищем у житті нашої держави.

Знаний науковець, доктор мистецтвознавства Володимир Іванович Рожок приділяє 
багато уваги виявленню науково-аналітичних здібностей у студентів-виконавців, зокре-
ма диригентів-хормейстерів. Він успішно веде клас із фаху, здійснює наукове керівниц-
тво магістерськими роботами, кандидатськими та докторськими дисертаціями з проблем, 
пов’язаних з історією та теорією хорової культури, є автором трьох монографій, понад сотні 
наукових праць з питань розвитку музично-театрального мистецтва.

Саме з постаттю ректора-науковця-диригента Володимира Рожка на кафедрі значно 
пожвавилася робота магістратури. Зараз понад 50 відсотків випускників, які мають схиль-
ності до теоретичного мислення і бажання займатися науково-дослідною діяльністю, всту-
пають до магістратури, а згодом — і до аспірантури для написання дисертаційних робіт. 
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«В результаті нововведень при підготовці хормейстерів, — як зазначав А. Лащенко, — уже 
діє механізм паритетності практичних і наукових засад. Це докорінно змінює ситуацію. 
Навчання стає ґрунтовнішим. Магістратура — це започаткування досліджень, цікавих та 
актуальних для сучасної хорової культури, які здатні помітно скорегувати багатовіковий 
досвід. Так емпіризм поступається місцем глибокій аналітиці, яка розкриває приховані 
потенціали виконавсько-хорового мистецтва» [4, с. 157].

Унікальною особливістю кафедри є те, що як неодноразово відзначалось, переважна 
більшість викладачів органічно поєднують виконавську і педагогічну форми роботи і очо-
люють провідні професіональні хорові колективи України.

Могутньою енергією свого педагогічного таланту уже багато років залучає студентів до 
вершин хорової культури видатний Майстер хорового мистецтва, художній керівник Наці-
онального заслуженого академічного українського народного хору ім. Г. Г. Верьовки, ака-
демік-засновник Національної Академії мистецтв України, засновник і директор Інститу-
ту мистецтв Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова Анатолій 
Тимофійович Авдієвський. Герой України, народний артист СРСР, народний артист Украї-
ни, професор Анатолій Тимофійович Авдієвський поєднує у своїй творчості пошанування 
до кращих духовний традицій з динамічним новаторством, яскраву народність — із висо-
ким професіоналізмом.

Анатолій Авдієвський — учень і послідовник українських хорових диригентів і музич-
них педагогів Костянтина Пігрова та Дмитра Загрецького — у 1966 році достойно прийняв 
естафету від Григорія Верьовки. Художня єдність керівника та хору здобули визнання у про-
фесіоналів та шанувальників сучасного національного виконавського мистецтва.

У творчому доробку хормейстера-композитора нараховується понад 100 оригінальних 
авторських творів, обробок пісень народів світу, а також аранжувань духовних композицій, 
творів українських композиторів для народного хору. Збираючи, майстерно відшліфовую-
чи і пристрасно пропагуючи фольклорні діаманти, Маестро розвиває давні традиції народ-
ного хорового співу і разом з тим тонко використовує здобутки сучасної світової виконав-
ської культури.

За ініціативи Анатолія Тимофійовича на базі Музичного товариства утворено Всеукра-
їнську музичну спілку, якій за заслуги у створенні і розвитку традицій української культу-
ри надано статус національної. Він є головою Національної всеукраїнської музичної спілки, 
президентом Українського національного музичного комітету Міжнародної музичної Ради 
ЮНЕСКО, академіком Національної Академії педагогічних наук України, головою Нагля-
дової Ради НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Анатолій Тимофійович Авдієвський — музикант-педагог, який вболіває за справу під-
несення національної освіти до рівня найсучасніших навчальних систем. Митець підготу-
вав для практичної роботи у школах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах, 
в мистецьких установах і творчих колективах сотні талановитих, професійних музикан-
тів-педагогів.

Надзвичайний, можна сказати, комплексний вплив має кафедра на хорову ситуацію 
в Україні завдяки перш за все тому, що там завжди працювали яскраві творчі особистості, 
талановиті практики-виконавці.

За останні роки на кафедрі сформувалося стале та перспективне опорне ядро досвідче-
них, професійних, талановитих, знаних хормейстерів-викладачів.

Яскраві результати роботи в диригентському класі показує народна артистка Украї-
ни, професор Інна Володимирівна Шилова — хормейстер Національної опери України ім. 
Т. Шевченка. Інна Володимирівна Шилова бере участь у численних оперних постановках, 
які стали окрасою репертуару славетного театру. Зразкове і відповідальне ставлення до 
праці в Академії, високий професіоналізм характеризують її як зрілого педагога, музикан-
та і хормейстера-практика. Самовідданість, ретельність, з якою проводить заняття в класі 
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Інна Володимирівна, є тією передумовою, що забезпечує рух студентів до прихованих таєм-
ниць істинної майстерності виконавського мистецтва. Це є тим підґрунтям, на якому зро-
стає мислячий диригент, керівник хорового колективу. Тому випускники класу Шилової 
стають справді професіоналами, музикантами.

Самобутньою, непересічною індивідуальністю із притаманним тільки йому творчим 
обличчям і, відповідно, самобутніми художніми поглядами, хормейстерським стилем, педа-
гогічними методиками вирізняється народний артист України, професор, диригент Наці-
ональної заслуженої академічної капели України «Думка» Віктор Вікторович Петриченко.

Цей талановитий митець поєднує в собі надзвичайну виконавську активність (сотні 
публічних концертів, виконання наймасштабніших творів хорової музики) з найретельні-
шою, вдумливою, систематичною роботою в класі з фаху. Віктор Петриченко уособлює тип 
творця, який майстерно стимулює емоційні та інтелектуальні зусилля артистів для вирі-
шення тих чи інших художніх завдань. Як у творчих, так і в організаційних питаннях керу-
вання хоровим колективом Віктор Петриченко — безкомпромісний, рішучий, сумлінний 
і вимогливий фахівець.

У класі Віктора Вікторовича завжди панує атмосфера високого творчого напруження. Він 
має беззаперечний авторитет серед студентів, які його поважають і яким він щиро віддає 
свої знання, вміння, власний досвід талановитого музиканта. Випускники класу Петричен-
ка вирізняються високими професійними творчими рисами, самостійністю, ерудованістю, 
активною громадянською позицією. Невипадково його клас постійно продукує висококлас-
них фахівців, талановитих хормейстерів та солістів для найрізноманітніших хорових колек-
тивів — від камерних до великих академічних хорів, від експериментальних студій до ста-
лих, традиційних. Характерним є також й те, що численні вихованці класу Віктора Петричен-
ка стали лауреатами найпрестижніших всеукраїнських та міжнародних конкурсів хорових 
диригентів, а також працюють у вищих та середніх навчальних закладах України.

До чільного кола «думчан» і водночас провідних викладачів кафедри сьогодні нале-
жать заслужені діячі мистецтв України, диригенти-хормейстери Національної заслуженої 
академічної капели України «Думка», доценти, заслужені діячі мистецтв України Андрій 
Миколайович Ворошилов та Андрій Євгенович Савчук. Авторитетні музиканти, талано-
виті педагоги, у роботі зі студентами вони ніби звіряють свою працю зі здобутками капе-
ли. Її мистецький шлях і самовіддане служіння справі колишніх і сучасних керівників цьо-
го славетного колективу є предметом їхнього глибокого наслідування. І це не просто патрі-
отизм «думчанина», а радше пошук найперспективніших творчих засад у підготовці і вихо-
ванні майбутнього покоління диригентів-хормейстерів.

Помітною постаттю у київському хоровому житті, а також у житті Академії є заслужений 
діяч мистецтв України, професор, декан диригентського та вокального факультету Дмитро 
Васильович Радик. Учень Михайла Андрійовича Бєрдєннікова, він створив багато аматор-
ських хорів, в певні періоди очолював професійний колектив «Дзвони» і відомий дитячий 
колектив «Дзвіночок». Ця непересічна творча особистість характеризується вмілим поєд-
нанням у своїй багатоплановій діяльності художньо-виконавських і педагогічних засад. 
Колективи, які він очолює, завжди демонструють високий рівень професійних досягнень 
і хорової звучності. Багато уваги Дмитро Васильович приділяє методиці роботи з навчаль-
ним хором Академії.

На кафедрі тривалий час працює народна артистка України, професор, кандидат мисте-
цтвознавства Ольга Григорівна Бенч. Відомий науковець, хормейстер, громадський діяч, 
вона виступає з доповідями на конференціях, по телебаченню, радіо, пропагуючи і відстою-
ючи українську національну ідею в музичній творчості. Ольга Григорівна є автором моно-
графій та низки наукових статей із проблем з історії та теорії хорового мистецтва. Під її нау-
ковим керівництвом успішно захищено магістерські роботи та готуються до захисту кан-
дидатські дисертації.



161

Наслідуючи своїх учителів-попередників, талановито і яскраво працюють на кафедрі 
доцент, заслужений працівник культури України Неля Анатоліївна Величко; доцент, заслу-
жений діяч мистецтв України, художній керівник Національної капели бандуристів Юрій 
Володимирович Курач. Хормейстери широкого творчого діапазону, особливу увагу вони 
приділяють вихованню у майбутніх диригентів-хормейстерів високого виконавського про-
фесіоналізму та любові до своєї професії.

Тривалий час на кафедрі працює талановитий музикант, доцент, заслужений діяч мис-
тецтв України, керівник жіночого хору Київського Вищого Інституту музики ім. Р. Глієра 
Галина Луківна Горбатенко. Приділяючи особливу увагу культурі вокалу та роботі над зву-
чанням хору (інтонуванням, тембровою драматургією, штриховою технологією тощо) Гали-
на Горбатенко творчо вдосконалює виконавські та педагогічні засади сформовані її попере-
дниками. Її творчий шлях пов’язаний і з аматорськими, і з професійним, і з навчальними 
колективами. Отже, доля Галини Луківни склалася так, що їй довелося вибудовувати спектр 
власних методичних прийомів для різних типів хорів. Активні професійні пошуки у вели-
чезній царині хорового мистецтва, якими Галина Горбатенко займається упродовж твор-
чого життя, безперечний авторитет керівника-педагога зробили з неї майстра найвищого 
ґатунку.

Із 2001 року на кафедрі працює заслужена артистка України Аїда Набіївна Зайцева — 
талановитий музикант та педагог, безмежно віддана справі хорового співу хлопчиків, 
вимоглива до себе та до колективів, нею очолюваних, надзвичайно освічена людина, яка 
перебуває у постійному пошуку нових форм роботи з хоровими колективами та студен-
тами її класу. Понад 30 років Аїда Набіївна присвячує своє творче життя роботі з хорами 
хлопчиків: хоровою капелою «Дзвіночок», хором хлопчиків та юнаків МАЧХК ім. Ревуць-
кого і хором хлопчиків КССМШ ім. М. Лисенка. Ці колективи А. Зайцева зуміла підня-
ти на новий якісний рівень, набути високого художнього авторитету як в Україні, так за 
її межами.

На кафедрі хорового диригування історично утворився унікальний, неповторний сплав 
старшого і молодшого поколінь. Відтак, перспективним ядром кафедри сьогодні є молоді 
викладачі, які мають за плечима потужну школу своїх вчителів, видатних майстрів вітчиз-
няного хорового мистецтва.

Говорячи про себе, зазначу, що як кандидат мистецтвознавства, в. о. доцента кафедри 
намагаюсь в усіх сферах своєї творчої, викладацької та наукової діяльності зберегти основні 
принципи та традиції київської хорової школи. Понад 15 років веду клас хорового диригу-
вання, розробила і викладаю лекційний курс «Російська хорова література», а також — курс 
«Читання хорових партитур». Керую науковими роботами магістрів, аспірантів та пошуку-
вачів. Дипломант Всеукраїнського конкурсу молодих диригентів ім. М. Леонтовича.

Із 2008 року працюю на посаді художнього керівника Камерного дівочого хору КССМШ 
ім. М. В. Лисенка. За цей період колектив став переможцем численних міжнародних хоро-
вих конкурсів.

Веду активну наукову діяльність: у 2009 році успішно захистила кандидатську дисерта-
цію, постійно виступаю на науково-теоретичних конференціях в Україні та за її межами, 
публікую наукові статті в різноманітних вітчизняних та зарубіжних збірниках і часописах, 
член журі міжнародних хорових конкурсів, маю понад 10 наукових публікацій. Випускни-
ки мого класу успішно працюють художніми керівниками та хормейстерами у професійних, 
навчальних, дитячих та аматорських колективах України та за її межами.

Заслужений артист України, доцент кафедри, переможець Національного конкурсу дири-
гентів, талановитий хормейстер Рубен Владиславович Толмачов працює у НМАУ з 2000 
року. Він веде клас із фаху та викладає спеціальні дисципліни на кафедрі. З 2001 року очо-
лює хорову капелу хлопчиків та юнаків «Дзвіночок», з якою став лауреатом численних фес-
тивалів та конкурсів. Як керівник та соліст вокального ансамблю «Менсаунд» представляє 
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українське мистецтво на більш ніж 100 міжнародних форумах. Під керівництвом Рубена 
Толмачова створено та записано різноманітні музичні програми, він є постійним учасни-
ком журі міжнародних конкурсів, автором навчального посібника з хорового аранжування. 
Випускники класу Толмачова успішно працюють хормейстерами дитячих, аматорських та 
професійних колективів, а також викладають у різноманітних навчальних закладах.

Так само, як й інші молоді викладачі кафедри, після закінчення асистентури-стажу-
вання на посаду старшого викладача кафедри прийшов заслужений артист України, дири-
гент-керівник Київського муніципального камерного хору «Хрещатик» Павло Іванович 
Струць. Він успішно веде клас хорового диригування, особливу увагу приділяючи вихо-
ванню у майбутніх диригентів-хормейстерів високого виконавського професіоналізму та 
любові до своєї професії.

Випускник асистентури-стажування старший викладач Олег Володимирович Рожок 
свою педагогічну діяльність на кафедрі — викладає курс «Читання хорових партитур» — 
органічно поєднує з науковою. У 2012 році він успішно захистив кандидатську дисертацію, 
постійно виступає на науково-теоретичних конференціях та публікується в наукових збір-
никах і часописах.

На кафедрі працюють концертмейстери високого класу — заслужена артистка України 
Тетяна Корольова, кандидат мистецтвознавства Наталя Лукашенко, провідні концертмей-
стери: Світлана Комісарова, Тетяна Озерна, Ольга Касьян, Ірина Німченко-Опришко, Ната-
ля Вишневська, Тетяна Кузьменко, Наталя Максименко, Людмила Мальована, Олена Ільї-
на, Зоя Володарська, Тетяна Дженкова, Євгенія Харченко.

В останні роки кафедра хорового диригування часто разом з різноманітними громад-
ськими організаціями ініціює проведення творчих акцій: Всеукраїнського конкурсу хоро-
вих колективів ім. М. Д. Леонтовича, конкурсів хорових диригентів, хорового конкурсу ім. 
К. Г. Стеценка тощо.

Викладачі кафедри плідно працюють у галузі навчальної, методичної, науково-дослід-
ної, творчої та організаційної роботи. Вони є авторами навчально-методичних посібників, 
низки програм зі спеціалізованих курсів, наукових статей, а також кандидатських і доктор-
ських дисертацій з хорознавчої проблематики.

За період свого існування кафедра підготувала понад тисячу професійних дириген-
тів-хормейстерів, які зробили визначний внесок у розвиток музичного мистецтва Украї-
ни. Нині вихованці кафедри очолюють професійні й аматорські хорові колективи України, 
керують підрозділами хорової освіти у вищих і середніх спеціальних музичних закладах 
держави, організовують найпрестижніші національні хорові акції (конкурси, асамблеї, фес-
тивалі), є лауреатами державних премій, міжнародних хорових і диригентських конкурсів, 
мають почесні звання.

Відтак, окреслюючи шлях, що ним йшла і рухається сьогодні славетна кафедра хорового 
диригування Національної музичної академії, хочеться ще раз звернутися до витоків хоро-
вого співу, які пов’язані з наверненням людини до Бога, до Віри, до Добра.

Загадаймо чудові рядки, що залишив нам у своїй «Сповіді» Блаженний Августин: «Я не 
міг насититися в ті дні чудовим зачаруванням, яке я відчув, коли познав велич Твого здійс-
нення на благо роду людського; скільки сліз я пролив, коли слухав Твої гімни і пісні, глибо-
ко зворушений словами, які так чудно співались у Твоїй Церкві! Ті слова проникали в мої 
вуха, доносячи через них Твою істину в моє серце, викликаючи в ньому радісні відчуття, 
сльози мої лилися, і я був при цьому у радісному настрої» [2, с. 315].

І наостанок. Ця стаття постала від бажання висловити щиросердну вдячність своїй рід-
ній кафедрі, всім своїм викладачам і особливо — своєму Вчителю — Олегу Семеновичу 
Тимошенку, з яким я і далі веду безперервний, безупинний діалог.
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Анотація. У статті здійснено огляд кафедри хорового диригування, яка ще від початку свого існування стала осе-
редком підготовки справжніх майстрів хорової справи. Сама специфіка хорової професії та усвідомлення її місця в на-
ціональній культурі закономірно призводили до виховання на кафедрі безперечних лідерів творчого та педагогічного 
процесу. Викладачі кафедри завжди впливали на музичну культуру України, очолюючи найважливіші напрями організа-
ції музичного життя та обіймаючи керівні посади в творчих колективах, мистецьких установах та навчальних закладах.

Ключові слова: кафедра хорового диригування, хорове мистецтво, хорова професійна освіта.

Аннотация. В статье рассматривается кафедра хорового дирижирования, которая с самого начала своего суще-
ствования стала центром подготовки настоящих мастеров хорового искусства. Сама специфика хоровой профессии 
и осознание её места в национальной культуре закономерно приводили к воспитанию на кафедре бесспорных лиде-
ров творческого и педагогического процесса. Преподаватели кафедры всегда влияли на музыкальную культуру Украи-
ны в целом, возглавляя важнейшие направления организации музыкальной жизни и занимая руководящие должности 
в творческих коллективах, художественных учреждениях и учебных заведениях.

Ключевые слова: кафедра хорового дирижирования, хоровое искусство, хоровое профессиональное образование.

Summary. The article reviews the Department of choral conducting, that since the beginning of its existence has been a 
center training the real masters of choral art. The very specificity of the choral profession and understanding its place in the 
national culture naturally led to training active leaders of creative and teaching process at the Department. Teaching staff always 
influenced the musical culture of Ukraine as a whole, taling the lead in major areas of musical life and embracing senior positions 
in creative teams, artistic and academic institutions.

Keywords: Department of choral conducting, choral arts, choir vocational education.
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Нова книга Андрія Пучкова, з одного боку, продовжує, а з другого, синтезує його числен-
ні попередні дослідження у цій галузі. Власне, саме в другому плані вона викликає найбіль-
ший інтерес, позаяк представляє не лише власний етаповий підсумок, а й загалом спрямо-
вує сучасну українську науку на заповнення все ще численних прогалин, як в архітектуроз-
навстві та мистецтвознавстві, так і загалом у соціогуманітаристиці.

Сам автор визначає свою працю як «принципово компілятивну» (с. 8) і як матрицю для 
наступної «Історії архітектурознавства» (с. 9). Очевидно, остання теза й зумовила філософ-
ський вимір праці. Книга розкриває не стільки історію архітектурознавства, скільки автор-
ський пошук цієї історії Андрієм Пучковим. Звідси і деякі внутрішні суперечності, що про-
являються в тексті. Автор не стільки дає відповідь на історію архітектурознавства, скільки 
показує хід власної думки щодо свого предмета. Таким є і портретний ряд відомих архітек-
турознавців, побудований не за хронологічним чи тематичним принципом, а за банальним 
абетковим, зовсім не прив’язаним до тексту. Відтак, подаючи цілісність, він є розірваним, 
а отже, й варіативним — перспективним. Таким чином, книга А. Пучкова — це не дослі-
дження, а осмислення. І в цьому плані, як матриця, книга дає варіативний базис для май-
бутньої суто наукової історії архітектурознавства, чому особливо має посприяти параграф 
36 «Обрії та перспективи», в якому А. Пучков наводить план написання очікуваних май-
бутніх праць з історії архітектурознавства (с. 166–167).

Книга побудована за хронологічно-проблемним принципом. Якщо розділи, окрім пер-
шого, ідуть строго один за одним у хронологічному порядку, то в середині розділів матеріал 
подається за тематичними блоками — школами, напрямками тощо.

Загалом праця складається з чотирьох розділів. Перший з них є суто увідним. Насамперед 
автор визначається з власним розумінням архітектурознавства (адже «скільки архітектуроз-
навців, стільки й архітектурознавств» (с. 30), та дає таке визначення: це система «гуманітар-
ного знання про архітектуру як особливе явище суспільного буття і форму творчої діяльно-
сті, про її генезис, сутність, суспільні та культурні функції» (с. 11). У цьому гуманістичному 
(культурологічному) вимірі А. Пучков чітко відокремлює архітектурознавство від архітектур-
ної науки, яка презентує технічні знання з архітектурного фаху, в той час як перша — знан-
ня гуманітарне (с. 12), звідси й основний метод науки — герменевтичний, позаяк дослідник 
насамперед має справу з літературним текстом. Кращому розумінню бачення саме А. Пучко-
ва сприяє і доданий короткий словник базових термінів з архітектурознавства (с. 188–191).

Виходячи з гуманістичного підходу, конструюючи ґенезу науки про архітектуру (пара-
граф 2 «Походження архітектурознавства»), автор кладе в основу її теорії «Поетику» Аріс-
тотеля, методичними засадами якої — повчальності, нормативності і незаперечності — 
послуговувався інженер-фортифікатор Вітрувій у своїх «Десяти книгах про архітектуру» 
(с. 20). І саме останній за доби Відродження «став наріжним каменем архітектурознавства 
вже навічно, його примарою, видивом, фантомом» (с. 23).

Важливо, що появу архітектурознавчого тексту А. Пучков пояснює звичайним людським 
фактором, коли людині просто «цікаво знати», а не відповідати на виклики якоїсь суспіль-
ної чи політичної актуальності, хоча далі й пише про можливу користь цих текстів для влас-

Дмитро ГОРДІЄНКО
кандидат історичних наук

КУльТУРОлОГІчНе АРхІТеКТУРОЗНАВСТВО 
Андрій Пучков. Нарис історії архітектурознавства (К., 2013)



165

не архітектури (с. 16) та наводить приклади впливу «суспільного замовлення» на архітек-
туру та архітектурознавство, як-от примхи Катерини II (c. 52) чи «запити» Великої Фран-
цузької революції (с. 68), чи відсутність соціально-економічних передумов для виникнення 
нового стилю в архітектурі в Пруссії на початку XIX ст. (с. 85–86). Говорячи ж про зв’я-
зок архітектурознавства та прикладної архітектурної науки, А. Пучков, оглядаючи працю 
«Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory», наголошує, що «для архітектора це 
видання має бути настільною книгою як інструмент для налагодження концептуального 
мислення, для архітектурознавця — прикладом того, як треба працювати» (с. 30). Останнє 
можна сказати і про праці самого А. Пучкова. хоча далі автор і розділяє ці науки: «до архі-
тектурознавства архітектурна наука моє такий самий віддалений стосунок, як медицина до 
біології, астрофізика до астрономії, літературознавство до мовознавства» (с. 33) (хоча науки 
з останнього прикладу є найвіддаленішими).

Однак, досить суперечливо автор подає ґенезу архітектурознавства як науки. З одно-
го боку, цілком слушно відмічається постання цієї науки з кінця XVIII ст. (с. 7), точні-
ше в XIX ст. і лише в перше двадцятиліття хх ст. з архітектурознавства виокремлюєть-
ся архітектурна наука (с. 25–26), далі автор уточнює цю тезу і відносить становлення нау-
кового архітектурознавства до появи віденської і мюнхенської школи мистецтвознавства, 
до виникнення яких «говорити про архітектурознавство у сучасному розумінні сміш-
но» (с. 28), однак далі, хоча й з певними обумовленостями, основоположником архітек-
турознавства як окремої науки називає мислителя XV ст. Альберті (с. 40). Але, з другого 
боку, тягне його до античності, тож виводить науку про архітектуру зі стародавньої Греції 
(с. 18). Проте цей донауковий, описовий чи філософський (у рамках якого виникає знан-
ня) етап розвитку архітектурознавства визначає як період «архітектурної естетики», який 
поділяє на п’ять періодів відповідно до мистецьких стилів: романський, ґотичний, рене-
санс, бароко та класицизм (с. 7). хоча зовсім опускає архітектурознавство хх ст., що жод-
ним чином не пояснюється.

Натомість важливим є наголос автора, що твір архітектури «має природжену власти-
вість уособлювати формотворчу волю кожної епохи мовою часо-просторових універса-
лій» (с. 8). Можна додати, що архітектурний твір не лише відображає ідеї, а й формує їх. 
Попри те, що сама архітектура є елітарною (дорогою за кошторисом), вона є одним з най-
демократичніших видів мистецтва, адже відкрита для всезагального споглядання, зосе-
редженого чи мимохідного.

Виходячи з хронології, поділяються наступні розділи книги. Так, другий розділ «Архі-
тектурознавство і архітектура» присвячено періоду «архітектурної естетики». Огляд прова-
диться з часів античності, як загальних праць, де є згадки про архітектуру, так і спеціаль-
них трактатів, як-от Вітрувія. Однак, переходячи від античності одразу до Відродження, 
автор чомусь зовсім оминає Візантію з її Прокопієм Кесарійським та його трактатом «Про 
споруди». Таким чином А. Пучков показує насамперед традицію Вітрувія у Західній Євро-
пі, звідси за Вітрувієм у книзі іде Альберті, що створив «нового Вітрувія» (с. 39) у «Десятьох 
книгах про зодчество». Подібно автор називає параграф 8 «Германське вітрувіанство», де 
вже в творчості Альберта Дюрера вбачається вплив Вітрувія (с. 47) і повністю проявляєть-
ся у праці Рівіуса «Vitruvius Deutsch» (c. 48). Загалом, як підсумовує автор, трактати XVI–
XVIII ст. зосереджувались на описові архітектурних ордерів, дані черпаючи у того ж таки 
Вітрувія (с. 58). лише Шеллінґ першим розглядає ордер (колони) «з метафізичної точки 
зору: як певний образ (явище свідомості), виражений неорганічним шляхом» (с. 68). Від-
так лише з початку XIX ст. спостерігається відхід від античного зразка, що було пов’язано 
з діяльністю архітекторів та теоретиків Наполеона — Франсуа Фонтена та Шарля Персьє, 
а також учня останнього Якоба Ігнатія Ітторфа (с. 70–71). Однак «найбільший внесок в архі-
тектурознавство перших трьох чвертей XIX ст. зробив французький архітектор і плідний 
архітектурний письменник ежен емманюель Віолле де Дюк — постійний супутник Проспе-
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ра Меріме в його інспекційних поїздках з обстеження пам’яток архітектури» (с. 75) (пара-
граф 16). Натомість в Англії переламними стали праці Джона Рескіна, аналізу яких присвя-
чено параграф 18. І саме в Англії в середині XIX ст. відбулось спорудження Кришталевого 
палацу для всесвітньої промислової виставки 1851 р., що «мало знаменні наслідки для всі-
єї європейської архітектури» (с. 84). Звертаючись до Німеччини, А. Пучков цілком слушно 
виокремлює постаті Шінкеля і Земпера, що «до останніх десятиліть XIX ст. лишалися най-
визначнішими персонажами в архітектурній науці Німеччини» (с. 89).

Відтак, звертаючись до Російської імперії періоду правління «вражої баби» Катерини II, 
А. Пучков наводить приклад Камеронової галереї, який, за припущенням автора, є єдиним 
випадком в історії, «коли історико-теоретичний трактат зумовив появу конкретної архітек-
турної форми. На цьому прикладі можна пересвідчитися, що теорія з історією також іно-
ді впливають на практику, особливо коли існує примха того, хто дозволяє теорії й історії 
це робити» (с. 52). Однак для сучасного української науки особливо важливим є окремий 
огляд українського архітектурознавства XVIII ст., де поруч з працею Івана лема (1792 р.) 
з його більш-менш оригінальним твором «Теоретичні і практичні положення про цивільну 
архітектуру», А. Пучков наводить і естетичне, самобутнє розуміння естетики архітектури 
Григорієм Сковородою (с. 54–55).

Не зовсім послідовною у термінологічному плані є позиція автора щодо російського 
і українського архітектурознавства. Так, говорячи про класицизм в архітектурі, що з XVIII 
ст. поширився і в Росії (с. 7), автор чомусь допускає стару хибу, що для нього загалом не 
характерно, розуміючи Російську імперію як Росію, яка була, хоча й метрополією, але лише 
частиною імперії. Таким чином, він оминає Україну, мистецтво якої, попри те, що було 
на той час уже тісно пов’язано з російським, мало сильне національне, власне українське 
(козацьке) підґрунтя. Тим більше, якщо взяти до уваги наголос автора, що «архітектуроз-
навцеві в Росії першої половини XVIII ст. не було чого робити» (с. 52), а також те, що пара-
граф 10 присвячено «українському архітектурному європеїзму».

Подібна неточність спостерігається у величаннях Петра I на момент перекладу Віньйоло-
вого «Правила п’яти ордерів» «імператором» (с. 50), яким він став лише 1721 р., а переклад, 
як зазначає сам А. Пучков, було виконано 1707–1708 рр.

Дещо дискусійним є теза автора, що «будь-яке конкретне дослідження слід починати з ана-
лізу окремих творів одного автора, слідуючи хронологічному порядку їх появи на світ» (с. 39), 
адже, попри всю самодостатність кожного архітектурного твору, він, як жоден інший витвір 
мистецтва, є ландшафтним, залежним від архітектурного простору, наприклад, міста чи пар-
ку, хоча й «не слід прикрашати архітектуру архітектурою» (Андрій Буров) (с. 72).

Власне містобудуванню, «урбанізму», як теоретичній витівці архітектурознавців, А. Пуч-
ков присвячує параграф 29 і відносить появу цієї дисципліни на міжвоєнний період — друге 
і третє десятиліття хх ст. (с. 131). А. Пучков зупиняється лише на кількох працях з цієї дис-
ципліни. Це «художні основи містобудування» К. Зітте (1889 р.) та «Площа і монумент як про-
блема художньої форми» А. е. Брінкмана (1908 р.). Як для академічного архітектурознавства, 
дещо незвичним є долучення до огляду відомого трактату О. Шпенґлера «Присмерк Європи» 
(с. 134–135), автора якого А. Пучков вважає «першим свідомим культурологом» (с. 134).

Окрім суто огляду текстів, власне архітектурознавства, автор зупинився і на таких 
питаннях, як історія становлення давньогрецької (параграф 20), римської (параграф 21) та 
християнської археології (параграф 22), що дали багатий матеріал як для архітектурознав-
ства, так і урбаністики загалом. Сюди ж можна віднести параграф 23, в якому йдеться про 
зародження єгиптології, чому наука завдячує походу Наполеона в Єгипет. З «російської» 
науки автор згадує про дослідження давнього Рима Ю. Кулаковським та Дельф П. люпер-
сольським (с. 102), обоє з яких працювали в Україні, перший — у Києві,  другий — у Ніжині, 
хоча сюди ж можна було б віднести й урбаністичні праці ніжинського білоруса І. Турцеви-
ча (про античний та середньовічний Рим). Відтак важливим є висновок автора щодо вітчиз-
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няної науки: в українській класичній археології, як і російській, «еволюційний рух яких був 
перерваний тривалим і жорстоким більшовицьким експериментом... надолуження культур-
ного стану археологічної науки відбувається паралельно з повільним виходом України на 
цивілізаційний обрій» (с. 105), що й відбувається в буремному для України 2014 р. Окре-
мо варто наголосити на важливості для української гуманітаристики параграфу 24 «Архі-
тектурознавство і класична філологія», що для європейської науки є самоочевидним, проте 
для української цілком новаторським.

Наступний, третій розділ хронологічно перетинається з попереднім. Однак саме він, 
з одного боку, спрямований на розкриття виокремлення архітектурознавчої науки у сучас-
ному розумінні в окрему дисципліну, а з другого — покликаний відобразити власне ста-
новлення культурологічного виміру цієї науки. І цей процес був зумовлений зверненням не 
так до античності, як до доби Відродження, і основоположником цього напрямку справед-
ливо вважається Якоб Буркґардт, основні праці якого «стали тими китами, на яких міцно 
ґрунтувалася подальша історико-архітектурна наука XIX ст.» (с. 111). Натомість Франкль 
був одним з перших, хто «серед мистецтвознавців спробував поєднати науковість викладу 
з художністю літературної стилістики, з філософсько-стилістичним підходом до розкрит-
тя тонкощів самої природи архітектури» (с. 119). Власне ці риси притаманні й працям само-
го А. Пучкова, що, ймовірно, не в останню чергу зумовлено дослідженням життя і творчос-
ті О. Габричевського, який підхопив цю рису у Франкля і репрезентував його в російській 
науці (с. 119). Таким чином саме наприкінці XIX ст., як зазаначає А. Пучков, було «створе-
но міцний підмурок для серйозних узагальнюючих праць з історії архітектури Ренесансу, 
бароко та класицизму» (с. 122).

Підбиваючи підсумок доробку віденської та мюнхенської шкіл архітектурознавства кін-
ця XIX — початку хх ст., який відомий українському читачеві лише фрагментарно, а за 
висновками А. Пучкова, на сьогодні вже уявляється «айсбергом, який для українського 
архітектурознавства майже повністю занурений у каламутну рідину напівзнання. До цього 
айсберга страшнувато підпливти: життя не вистачить, аби хоча б опанувати те, що зроблено 
століття тому закордонними архітектурознавцями, і щоразу ловиш себе на думці, що вина-
ходиш винайдене» (с. 123). Однак тут варто зауважити, що засвоєння зарубіжного доробку 
з архітектурознавства, як і з інших соціогуманітарних, і не лише, дисциплін,  можливе як 1) 
шляхом безпосереднього опрацювання цього доробку, так і 2) доробку вчених української 
діаспори, які працювали в руслі розвитку світової науки і не були обмежені радянськими 
ідеологічними та методичними рамками. Натомість у праці А. Пучкова з українських діа-
спорних вчених згадані В. Щербаківський, та й то в контексті його доемігрантських дослі-
джень (с. 157, 158) та лише ім’я В. Січинського (с. 158) у загальному переліку українських 
архітектурознавців.

Фактично огляд історії зарубіжного архітектурознавства А. Пучков завершує Атенською 
хартією 1933 р., де були зафіксовані основні принципи сучасного містобудування. З науко-
вої точки зору, як наголошує автор, саме ця «хартія створила міцний фундамент для нової 
дисципліни (урбанізм або містобудування), котра вповні розвинулася між двома світовими 
війнами, коли нова стилістика архітектурної мови, що докорінно відрізнялася від ордерно-
го зодчества, склалась остаточно» (с. 136).

Завершується книга четвертим розділом, присвяченим радянському архітектурознав-
ству і нашій сучасності. Задля істини, потрібно відмітити слушну думку А. Пучкова, що 
внесок радянських архітектурознавців «у становлення світової теорії й історії архітекту-
ри досі недооцінюється і за кордоном, і на наших теренах» (с. 137). А щодо 1920–30 х років 
(автор, проте, межу проводить по середині 1950 х рр. (с. 137–138)), цю тезу варто поши-
рити майже на всю вітчизняну соціогуманітаристику. Говорячи ж про конкретні праці, 
А. Пучков насамперед спрямовує увагу на монографію киянина М. Цапенка «Про реаліс-
тичні основи радянської архітектури» (1952 р.), яку визначає «чи не єдиною вбивчо розум-



ною й логічною» (с. 140) у радянському архітектурознавстві, хоча з точки зору сучаснос-
ті «досвід прочитання цієї праці… повинен ґрунтуватися на постановці роздумів Цапенка 
буквально з голови на ноги» (с. 141).

Безумовно, саме А. Пучков не міг окремо не зупинитись на доленосних для нього поста-
тях О. Габричевського та В. Зубова (параграф 32), творчість яких, на його думку, була осо-
бливо важливою «для формування світового архітектурознавства» (с. 142). Однак тут кра-
ще відіслати читача до спеціальних досліджень А. Пучкова, а для повноти огляду лише від-
мітити висновки автора, що «Габричевському вдалося зробити те, що ле Корбюзьє вважав 
нерозв’язаним завданням: відобразити у словах магію архітектурного простору» (с. 144), 
натомість «для Зубова предметом наукової реконструкції стали архітектурна думка і мис-
лення» (с. 146).

Відтак для української науки найцікавішими є параграфи 33 і наступні, які, власне й при-
свячені українському архітектурознавсту. Попри всю критичність (11-й та обидві частини 
12-го тому «читати не можна» (с. 155), А. Пучков високо оцінює дванадцятитомну «Загаль-
ну історію архітектури» — «найвищий здобуток радянського історичного архітектурознав-
ства, який навряд чи вдасться перевершити, навіть попри всі його об’єктивно зумовлені 
ідеологічні дурниці», чому на заваді стає елементарна відсутність авторів (с. 156). Так само 
високо автор оцінює і двотомні «Нариси історії архітектури Української РСР» (1957–1962 
рр.) (с. 156). Натомість з моноавторських досліджень А. Пучков у своєму нарисі в україн-
ському архітектурознавстві виділяє лише праці Абрама Мардера «естетика архітектури: 
Теоретичні проблеми архітектурної творчості» (1988 р.) та словник-довідник «Архітектура» 
(1995 р.), аналіз яких, цілком природно, проводить з працями О. Габричевського. Концепцію 
А. Мардера А. Пучков називає «онтологічною» (с. 161) на противагу «формологічній» Габри-
чевського чи «морфологічній» Некрасова. 

На завершення варто зауважити, що попри те, що бібліографічні поклики не даються, дода-
на до книги бібліографія повністю компенсує цей «недолік», надаючи жанру «нарису» поваж-
ної науковості, хоча й відображає насамперед «бібліографічні авторські уподобання» (с. 9).

Також книга сповнена гарних зворотів, на кшталт «архітектурознавство це не партитура, 
це сама музика» (с. 22). Говорячи про появу функціоналізму/конструктивізму в архітектурі, 
А. Пучков образно пише, що «міра його оригінальності була такою самою, як поява давньо-
грецького ордера порівняно з глинобитними спорудами дикунів». Сюди ж можна віднести 
архітектурні дискусії Англії першої половини XIX ст. як «холодної війни» партій класичної 
та ґотичної архітектури (с. 80), що надає книзі елементів красного письменства та уможлив-
лює легкість читання та сприйняття як фахівцями, так і широким колом читачів.

У книзі багато цікавих зауважень автора. Наприклад, зауваження, що автором відомо-
го афоризму про архітектуру як застиглу музику був не Фрідріх Шеллінґ, а Йозеф Ґеррес 
(с. 66), однак «музику у пластиці» А. Пучков приписує таки Шеллінґу (с. 84–85). З-поза сфе-
ри архітектурознавства, наприклад, цікавою є згадка про зображення третього президента 
США — архітектора-аматора Томаса Джефферсона на рідкісній дводоларовій купюрі (с. 24), 
шкода тільки, що автор не навів власне доларового зображення цього архітектора-аматора.

Відтак, дивлячись на перспективи архітектурознавства в Україні (параграф 36), А. Пуч-
ков є оптимістом: «Але все не так погано: існують внутрішні важелі безсмертя нашої дис-
ципліни» (с. 166), підтвердженням цьому є короткий автонарис, доданий до книги (с. 192). 
Подібний оптимізм можна висловити і щодо «Нарису» самого Андрія Пучкова, який не 
залишиться непоміченим серед фахівців і широкого загалу і зробить свій поважний внесок 
в історію українського і світового архітектурознавства.
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Розмаїття образотворчого мистецтва світу безмежне і неосяжне. З мільйонів відкриттів, 
здобутків, мистецтвознавчих досліджень чи не найцікавішим сьогодні для вивчення постає 
мистецтво соціалістичного реалізму, яке проіснувало в СРСР як єдиний офіційний напрям 
між початком 30-х і кінцем 80-х. Шістдесят років для історії мистецтва, що налічує тисячі 
років, — період блискавичний. Щоправда, слід від цього мистецтва, його досягнень і тради-
цій відчуватиметься ще довго, як і суперечки та неодностайність думок вчених щодо низки 
історичний подій, імен, напрямів, симпатій та антипатій, які вирували в образотворчості 
СРСР та Радянської України доби тоталітаризму.

Це дослідження — спроба доведення авторського бачення неминучості перемоги мето-
ду академічного, реалістичного зображення навколишньої дійсності засобами образот-
ворчих мистецтв живопису, графіки, скульптури у радянському і українському мистецтві 
зазначеного періоду. (Інші види культури — література, театр, музика, кіно, архітектура, 
які, безумовно, також є виявами образотворчості — до уваги в цій роботі не беруться або 
аналізуються лише частково). Перемога «національного за формою, соціалістичного за 
змістом» мистецтва в умовах утвердженого соціалізму виявилася неминучою насампе-
ред через втручання комуністичної партії, її моралі та ідеології, підтримуваних караль-
ними органами та можливістю безпосереднього впливу на творця. Це найперша пробле-
ма у правильному розумінні подальшого розвитку культури 1930–1980-х взагалі і обра-
зотворчого мистецтва зокрема.

Наступною проблемою у дослідженні реальної передачі зображуваної дійсності (яка 
була нормою практично у всіх мистецьких школах світу, а стала творчим методом спочатку 
в одній країні — СРСР, а згодом у державах усього соціалістичного табору) є аналіз сприй-
мання масами у невільному соціумі мистецтва взагалі і зрозумілого реалістичного зокре-
ма. Вивчення різних поглядів та їхнє висвітлення, пояснення мистецьких процесів кри-
тиками, мистецтвознавцями, партійними діячами, художниками, котрі жили і працюва-
ли у період 1930–1970-х років, а також теоретиками мистецтва та істориками доби сьогод-
нішньої дають необхідну можливість співставлення фактів та подій у мистецтві, розуміння 
істини та пояснення дій митців, що опинилися у підлеглому становищі.

Мета пропонованої розвідки полягає у філософсько-мистецтвознавчому осмислен-
ні методу соціалістичного реалізму як складової українського тоталітаризму. Відповідно, 
завдання передбачає систематизацію та порівняльний аналіз мистецтвознавчих праць вка-
заного періоду з точки зору проблеми дослідження.

Для співставлення думок фахівців щодо методу соціалістичного реалізму звернімося 
до праць відомих радянських мистецтвознавців Г. Недошивіна «Нариси теорії мистецтва», 
а саме: «Мистецтво як форма відображення дійсності» та «Питання мистецтва соціаліс-
тичного реалізму», В. Іванова «З історії боротьби за високу ідейність радянської літерату-
ри», «Питання образотворчого мистецтва», «Радянський портретний живопис», Л. Зінге-
ра, «нариси теорії та історії портрета», українського теоретика соцреалізму В. Афанасьєва 
«Риси сучасності» та «Мистецтво і сучасність», «Теоретичні проблеми радянського мис-
тецтвознавства». З робіт сучасних мистецтвознавців, котрі досліджують проблеми ста-
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новлення, перемоги і розвитку методу соціалістичного реалізму, привертають увагу пра-
ці О. Морозова «Кінець утопії», Є. Деготь «Російське мистецтво ХХ сторіччя», Н. Степа-
нян «Мистецтво Росії ХХ сторічч», Б. Лобановського «Реалізм та соціалістичний реалізм 
в українському живописі радянського часу», В. Литвина «Україна: доба війни і революції» 
та «Україна: міжвоєнна доба», С. Іванова «Архітектура в культуротворчості тоталітаризму», 
Ю. Шаповала «Україна XX століття. Особи та події в контексті важкої історії», О. Голубця 
«Між свободою і тоталітаризмом». За останні роки вийшли друком мистецтвознавчі дослі-
дження О. Авраменко, Г. Веселовської, В. Мироненко, В. Сидоренка, О. Сидора-Гібелин-
ди, Г. Вишеславського, Д. Пінчевської, які докорінно змінюють усталені догми про розви-
ток вітчизняної образотворчості зазначеного періоду. Окремо слід відзначити зарубіжних 
істориків та мистецтвознавців, які вивчають названий період: І. Голомштока, В. Паперного, 
Б. Гройса, К. Гірца, С. Вейля, Т. Гопса та ін.

В українському мистецтвознавстві повоєнної доби найвагомішими дослідженнями 
методу соціалістичного реалізму стають твори В. Афанасьєва. (Серед інших мистецтвоз-
навців слід відзначити твори Ю. Бєлічка, Л. Владича, Л. Попової, В. Цельтнера, П. Говді, 
З. Виноградової, І. Блюміної, Н. Асєєвої та ін.). Вступне слово «На порозі останньої трети-
ни XX століття» Василя Андрійовича Афанасьєва до його книги «Риси сучасності» 1973 
року випуску дає нам бачення та інтерпретацію «творчого методу» вже з інших, але ще зов-
сім не вільних від цензури, часів. «Творчий метод радянського мистецтва — соціалістич-
ний реалізм, яким неухильно керуються у своїй діяльності українські митці, забезпечує їм 
нерозривні зв’язки з народом, з його життям і боротьбою, зобов’язує посилювати інтернаці-
ональне звучання своїх творів, поглиблювати інтерес до народних художніх традицій, спо-
нукає до зміцнення громадянських позицій і загального інтелектуального зростання, до 
широти й масштабності художнього мислення. А разом з тим метод соціалістичного реаліз-
му, постійно вдосконалюючись і збагачуючись досвідом соціалістичного суспільства, вима-
гає глибшого, проникливішого й витонченішого відтворення живих порухів людської душі, 
передачі глибоких та інтенсивних почуттів сьогоднішньої людини і, в першу чергу, втілен-
ня тих позитивних зрушень у світогляді, світовідчуванні, моралі радянської людини, які 
відбуваються й утверджуються в процесі будівництва комунізму» [2, с. 6]. Якщо з тексту 
вилучити слова «соціалістичний» та «комунізм», він буде цілком достойним визначенням 
і для сьогоднішнього мистецтва, бо інтернаціоналізм, народні традиції, громадянські пози-
ції й інтелектуальне зростання митця і зараз залишаються головними критеріями націо-
нальної мистецької школи образотворчості. І все ж до теоретичних розробок проблем соці-
алістичного реалізму вітчизняні мистецтвознавці зверталися дуже обережно. «Зримі риси 
сучасності» називалася стаття-рецензія Леоніда Владича, надрукована 22.ХІ.1973 в газеті 
«Культура і життя». «Слід сказати, — пише Л. Владич, — що В. Афанасьєв — один, на жаль, 
з ще дуже небагатьох у нас мистецтвознавців, які розробляють у теоретичному й істори-
ко-художньому планах актуальні проблеми соціалістичного реалізму». Василь Афанасьєв, 
будучи людиною надзвичайно освіченою та інтелектуальною, звичайно ж, знав і розумів 
проблеми висвітлення головного мистецького напряму, але сказати більше, ніж було ска-
зано, тим більше надруковано (тобто текст пройшов щонайменше два кола цензури у цен-
тральному видавництві України «Мистецтво») не міг.

Сьогодні зникла необхідність езопової мови і вже немає потреби маскувати прихова-
ну думку фразами свого тексту. І тут дослідження соціалістичного реалізму пережило своє 
третє народження. Можна було б навести яскраві приклади з творів закордонних мисте-
цтвознавців, скажімо, «Стиль Сталін» Б. Гройса, чи «Культура-2» В. Паперного, але нам 
цікаві сучасні вітчизняні дослідники художнього процесу, бо сьогодні є кілька варіантів 
прочитання розвитку української образотворчості 30–80-х років XX століття.

Термін «соціалістичний реалізм» вперше з’являється 25 травня 1932 року на сторінках 
«Літературної газети», а за кілька місяців його принципи були запропоновані як головні 
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для всього радянського мистецтва. Напівбайки, напівлегенди розповідали про народження 
терміна іще до Другої світової війни. Майже завжди згадувалась неформальна зустріч твор-
чої інтелігенції та О. Герасимова, І. Бродського, Є. Кацмана (різні джерела описують різну 
кількість присутніх) та Й. Сталіна, К. Ворошилова. Були також «...інтригуючі розмови про 
пізнє застілля на квартирі у Горького, коли тов. Сталін начебто й охрестив вперше знай-
дений творчий метод його сьогоднішнім іменем» [17]. Про зустріч художників із вождями 
можна прочитати у мемуарах І. Бродського, у листуванні Є. Кацмана [27]. Є іще одна байка. 
Як і в першому оповіданні, дата називається 26 жовтня, місце дії те саме, але змінюються 
персонажі. «Згодом, уже відсидівши в таборі, Гронський розказував про таємничу зустріч 
групи письменників зі Сталіним та іншими партійними лідерами, що відбулася 26 жовт-
ня 1932 р. на квартирі у Горького» [12]. Ім’я винахідника словосполучення, якому судило-
ся увійти у світову історію, — досі невідоме. Існують думки, гіпотези і припущення, що це 
винахід Жданова, Горького чи навіть самого Сталіна. Явної ж помилки тут немає, проте піо-
нерство ідеї безперечне. Адже соціалістичний від «соціум» міг належати будь-якій державі, 
«реалізм» як поняття, як назва зображуваного — сягав у сиву давнину, бо іконописні обра-
зи були і залишаються цілком реалістичними, вже не кажучи про Мікеланджело, Вермеє-
ра, Босха і зовсім близьких Васильківського, Маковського, Левченка, Рєпіна. Академічне 
реальне, або натурне відображення у пластичних мистецтвах і літературі було і залишаєть-
ся у всьому світі найзрозумілішим для народних мас, а в Радянському Союзі це стосувалося 
ще й трудової інтелігенції. Дарма сперечаються вчені щодо терміна. Народився він зовсім 
не у Москві на квартирі пролетарського письменника, а у Словенії. «Вперше термін “соцреа-
лізм” було вжито у Словенії у 1896 р. Один священик, котрий спостерігав за змінами у соці-
ал-демократичній літературі, зауважив, що відбувається народження не просто соціально-
го, а “соціалістичного реалізму”» [17, с. 89].

Соціалістичний реалізм як метод було проголошено 30 серпня 1934 року на першому Все-
союзному з’їзді радянських письменників. Так було продемонстровано майбутні принципи 
тоталітарної культури — культ вождя, що після святкування 50-річчя Й. Сталіна набирав 
загрозливих обертів, і однодумство у висвітлені будь-яких рішень. Результатом з’їзду ста-
ла сформована художня ідеологія, а не лише головний творчий художній метод багатоміль-
йонного радянського мистецтва, як спочатку сподівалися. І ще один аспект, мало згаду-
ваний у дослідженнях періоду, ставив проголошений метод у ранг священної недоторкан-
ності. Соцреалізм народився як інструмент класової боротьби. У чиїх руках він опиняв-
ся — тому і служив. Можливо, одним із перших це зрозумів Горький у боротьбі зі своїми 
опонентами-ворогами чвертьсторічної давнини. Голова Спілки радянських письменників 
боровся з модерністами у мистецтві, а період 1907–1917 — час розквіту стилю модерн — наз-
вав «найбільш ганебним в історії російської інтелігенції» [6, с. 296].

Вселенська ідея соцреалізму у величезному СРСР мала спиратися на міжнародний досвід 
(як Інтернаціонал у політиці) і особливо утверджуватись творчістю попередніх (не радян-
ських) прогресивних художників, культурних діячів. Предтечею її перемоги, таким чином, 
ставали неіснуючі, вигадані передумови культурної революції і її головного досягнення, 
запозиченого соцреалізмом, що сприймався уже не лише як метод, а як спосіб життя мис-
тецького соціуму. Розпочата у 30-х в усьому СРСР, і в Києві зокрема, боротьба з музейними 
колекціями, що залишилися державі у спадок від старих власників, є прикладом розгорну-
тої агітації на підтримку й утвердження нової культури на державному рівні. Метою кому-
ністичної ідеології стало переорієнтування всієї культури на громадську практику. В цьому 
разі не виникало потреби інтеграції у стару культуру, порушувався зв’язок поколінь у мисте-
цтві і, що найсуттєвіше, відкривався шлях до офіційного руйнування попередніх досягнень. 
Традиційна марксистська теорія оцінювала минулу культуру як культуру панівних класів, 
«мистецтво поміщиків-кріпосників», «мистецтво імперіалістичної епохи». Для виправдан-
ня знищеного (переважно культового будівництва), а ще більше — для виправдання зали-
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шеного владою було висунуто нову теорію: все мистецтво завжди належало пригніченим 
верствам населення і було незаконно присвоєне панівними класами. Культура таким чином 
ставала народною, а отже, і належала народу. Така зміна думки повністю виправдовувала 
зруйновані святині і відкривала шлях соціалістичному реалізму у його першому — сталін-
ському вияві, при цьому змінювалося ленінське бачення старої культури як культури винят-
ково буржуазної, змінювалися і заклики будувати нову пролетарську культуру на уламках 
капіталістичної. Політичний хід був дотепним, грамотним і влучним! Резиденції, що здобу-
ли нових власників, і партійні новобудови таким чином виправдовувалися. Уся попередня 
культурна діяльність людства була визнана передумовами до новітньої суперкультури ново-
го типу, тобто соціалістичного реалізму (в архітектурі та містобудуванні). Прикладом може 
бути полеміка, що розгорнулася у Києві ще 1932 року з приводу майбутнього будівництва 
Пролетарського парку культури на схилах Дніпра (замість популярних на той час ще доре-
волюційних Палацового та Маріїнського). 21 квітня 1932-го відбулася нарада партійних, 
профспілкових, громадських організацій із залученням музейних та клубних працівників. 
Від інтелігенції серед інших були присутні архітектори В. Риков та В. Кричевський, режисер 
О. Довженко. Нагадаємо думку Олександра Петровича Довженка у виступі спочатку на місь-
кій конференції, а потім у газеті. «Я думаю, що при розв’язанні проблеми будівництва пар-
ку культури Михайлівський монастир попроситься “уйти”, він оджив свій вік. Абсолютно 
неприпустимо навіть, що ці стіни кому-небудь потрібні. Я думаю, коли ми знесемо Михай-
лівський монастир, то побудова парку дасть належний ефект» [14].

Перші твори літератури і мистецтва, революційно-пролетарські за своєю спрямовані-
стю, з’являються у другій половині XIX ст. («Інтернаціонал» Е. Потьє, графіка Т. Стейнле-
на у Франції, живопис Н. Касаткіна в Росії). Для соціалістичного реалізму пори його народ-
ження характерні твори, що відображають героїку революційної боротьби та, особливо, 
діячів цієї боротьби і вже потім змальовують життя широких народних мас під впливом 
революційного руху. Зрозуміло, що класичне використання такого методу у другій полови-
ні двадцятих років XX століття зумовило б тільки часткове здійснення поставленої мети. 
Але, за пропозицією М. Горького, нове мистецтво за гуманістичними принципами мусило 
розподілитися на два полюси — «любов — ненависть». Любов — до народу, партії, Сталіна. 
Ненависть — до ворогів. Саме звідси випливає принцип класової оцінки явищ навколиш-
нього політичного життя, що згодом повністю виправдає злочини, пов’язані зі знищенням 
культури, науки, релігії, окремих стилів і напрямів, а також конкретних людей — представ-
ників угрупувань чи спілок, яких не сприймала офіційна влада. 10 січня 1939 року Й. Сталін 
направить шифровку, адресовану секретарям обкомів, ЦК національних компартій, нарко-
мам внутрішніх справ. У документі буде розлоге пояснення, що застосування «“фізичного 
впливу” у практиці НКВС було допущено з 1937 року з дозволу ЦК ВКП(б)» [16 с. 354].

Може скластися думка, що усе наведене вище не стосується розвитку вітчизняної обра-
зотворчості. Це не так. Розвиток образотворчого мистецтва, літератури і музики СРСР—
УРСР із цього часу почне розвиватися за принципово новим радянським сценарієм. 
У наступних дослідженнях ми простежимо на конкретних прикладах спотворення мис-
тецького процесу під впливом ідеології та моралі правлячих компартійних кланів. Такий 
стан вітчизняної культури давав змогу здійснювати особисту помсту і не давати розвитку 
талановитим митцям, які були конкурентами тих, хто очолював творчі спілки.

Новим у трактуванні образотворчого мистецтва 30–80-х є власне бачення автором рані-
ше невідомих або маловивчених подій, що сформували мистецький процес саме таким, 
яким він дійшов до часів сьогоднішніх. Аналіз суперечностей у літературних джерелах 
щодо предмета вивчення підтверджує доктрину автора. У наступній розвідці планується 
дослідження української образотворчості 30–00-х рр. XX ст. у контексті розвитку мисте-
цтва Росії, Німеччини та Італії як наймогутніших представників світового тоталітаризму 
середини минулого століття.
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Анотація. У дослідженні розглядається розвиток вітчизняної образотворчості від 1930-х до 1980-х років XX сто-
ліття під кутом зору моральної залежності культури від панівного ладу. Особливу увагу приділено вивченню україн-
ського образотворчого мистецтва, яке автор виокремлює у незалежне поняття, на відміну від звичайної норми сприй-
няття загального тоталітарного радянського мистецького процесу. Аналіз мистецтва України 1930–1980-х доводить ав-
торську тезу щодо неминучості перемоги методу соцреалізму в українському радянському мистецтві зазначеної доби.

Ключові слова: тоталітаризм, соцреалізм, радянське мистецтво.

Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается развитие отечественного изо бразительного искусства в 
1930–1980-е годы XX века с точки зрения моральной независимости культуры от правящего строя. Особое внимание 
уделено изучению украинского тоталитаризма, который автор выделяет как независимое понятие, в отличие от тра-
диционного восприятия тоталитаризма как сугубо советского явления. Анализ изобразительного искусства Украины 
1930–1980-х годов подтверждает авторский тезис о неминуемой победе метода соцреализма в украинском советском 
искусстве указанного периода.

Ключевые слова: тоталитаризм, соцреализм, советское искусство.

Summary. The article researches socialist realism as a mandatory component of Ukrainian totalitarianism in the 1930–
1980th. The author describes development of fine art between 1930–1980 from the moral dependence of culture from a ruling 
class point of view. Special attention is paid to the Ukrainian totalitarianism, which is highlighted by the author as separate 
concept, different from usual norm of perception of totalitarianism as Soviet phenomenon. Analysis of Ukrainian art in the 
1930–1980th proves the author’s thesis about the inevitable victory of the socialist realism approach in Ukrainian Soviet art of 
that period.

Keywords: totalitarianism, socialist realism, Soviet art.
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Відомо, що у практиці викладання іноземних мов методику застосування аудіюван-
ня розроблено найменше. Однією з причин недостатньої уваги методистів і викладачів 
є той факт, що донедавна аудіювання сприймали як легке уміння. Вважалося, що навчаю-
чи усного мовлення, викладач зосередить свої зусилля на розмовній практиці і забезпе-
чить опанування саме цього уміння. Зрештою учні навчаться розуміти мову стихійно, без 
спеціального цілеспрямованого навчання. Неправильність цієї точки зору доведено і тео-
ретично, і практично. На мою думку, помиляються ті викладачі, які гадають, що уміння 
хоч трохи говорити іноземною мовою забезпечує і вміння вільно розуміти усне мовлен-
ня. Хоча ці два вміння взаємно пов’язані, домогтися їхнього рівномірного розвитку мож-
на лише за умови використання спеціальних градуйованих вправ, які допоможуть розу-
міти усне мовлення.

Особи, які вільно володіють мовою, інколи зазнають труднощів, спілкуючись із носія-
ми мови. Це передусім стосується ситуацій, коли розмова відбувається у швидкому темпі.

З іншого боку, психологи вважають, що сприйняття й розуміння мовлення є вельми 
складною психологічною діяльністю. Оскільки пропускна можливість звукового каналу 
значно менша за зоровий, звукова пам’ять у більшості розвинена гірше від зорової, а слухо-
ва рецензія однократна й неповторна.

Таким чином, не варто вважати аудіювання легким видом мовної діяльності. Адже засво-
єння іноземних мов і розвиток мовних навичок здійснюється здебільшого через прослухо-
вування. Тому аудіювання необхідне, позаяк на практиці його застосування викликає пев-
ні труднощі.

Найбільш суттєвою проблемою аудіювання слід вважати відсутність в аудитора можли-
востей контролювати діяльність. Аудіювання — єдиний вид мовної діяльності, в якій від 
особи, що його виконує, нічого не залежить. Слухач, на відміну від читача, безсилий щось 
змінити у роботі, полегшити її, пристосувати до свого рівня і цим створити сприятливі умо-
ви для сприймання інформації.

Варто проілюструвати це положення, співставивши два види мовної діяльності — аудію-
вання та читання. Студент може прочитати текст стільки разів, скільки йому потрібно для 
повного розуміння його змісту. Текст для сприймання на слух подається, як правило, лише 
один раз. Читач обирає для себе прийнятну швидкість читання, аудитор змушений підлаш-
товуватися під темп, запропонований йому викладачем. Крім того, в читанні можна робити 
паузи, обдумуючи прочитане; до слухача ж інформація надходить безперервно. Якщо ж він 
допускає паузу в її прийомі, частина повідомлення в цьому інтервалі часу сприймається 
частково або не сприймається взагалі.

І, нарешті, що особливо важливо для іноземної мови, читач може користуватися допо-
міжною літературою, аналізувати або перекладати складні для розуміння уривки, аудитор 
позбавлений такої можливості.

Таким чином, наявність значних труднощів при аудіюванні є беззаперечним фактом. 
Зрозуміло, що для успішного навчання потрібна методологічна система, яка врахує ці труд-
нощі і забезпечить їхнє подолання.

Малла САМОХВАЛОВА
доцент

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ АУДІЮВАННЯ  
ТА ШЛЯХИ ЇХНЬОГО ПОДОЛАННЯ
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Для того, щоб спрямувати навчання на формування вмінь та навичок успішного функці-
онування в умовах спонтанного мовлення, необхідно чітко визначити проблеми аудіюван-
ня. Вони можуть бути пов’язані:

– з мовною формою повідомлення;
– зі змістом повідомлення;
– з умовами надання повідомлення;
– з джерелами інформації.
Розглянемо послідовно всі ці групи та визначимо шляхи подолання проблем.
Проблеми, пов’язані з мовною формою повідомлення. 
Вони виникають за двох причин: а) через невивчений мовний матеріал, що міститься 

у повідомленні; б) через існування у повідомленні знайомого, але складного для сприйнят-
тя на слух мовного матеріалу.

Питання щодо правильності включення до текстів для аудіювання незнайомого мовно-
го матеріалу не викликає сумнівів, адже цілком зрозуміло, що у розмові з носієм мови такий 
матеріал траплятиметься. Більше того, наявність у текстах для аудіювання невеликої кіль-
кості незнайомого матеріалу не заважає розумінню цих текстів.

Кількість незнайомих слів має становити 3 % від загального обсягу тексту. Що ж до гра-
матичного матеріалу, то в тексти для аудіювання можна включати ті невивчені моменти, 
про зміст яких можливо здогадатися за контекстом, а також форми, які збігаються із фор-
мами рідної мови або раніше вивченими іноземними.

Незнайомі слова не мають бути так званими «ключовими», тобто тими, що несуть осно-
вне інформаційне навантаження. Розміщувати незнайомі слова потрібно рівномірно по 
всьому тексту. Для студентів мистецьких напрямів незнайомі слова можуть бути пов’яза-
ні з їхньою спеціальністю.

Подолання проблем розуміння тексту, що містить незнайомі слова, забезпечується фор-
муванням уміння здогадуватися про значення нових слів, а також уміння зрозуміти зміст 
фрази або тексту загалом, незважаючи на наявність у ньому незнайомих елементів, немов-
би «перестрибуючи» через них.

Друга група проблем на рівні мовного матеріалу пов’язана з тим, що знайомлячись 
з новими словами, граматичними явищами чи мовними зразками, увага студентів прику-
та до труднощів цього матеріалу, які зрештою залишаються невідпрацьованими. Тож аж 
ніяк не весь матеріал легко пізнається при читання чи аудіюванні.

Говорячи про труднощі мовної форми, потрібно зазначити і довжину речення. Відо-
мо, що обсяг короткочасної пам’яті, де зберігається фраза, є невеликим. Якщо довжина 
речення перевищує обсяг пам’яті, слухач забуває початок фрази й тому не може синте-
зувати її змісту.

Дані експериментальних досліджень доводять: максимальна кількість слів у фразі, що 
сприймається на слух, сягає 13. Серед складнопідрядних речень найгірше запам’ятову-
ються підрядні означення. Саме тому на початку навчання у текстах потрібно використо-
вувати недовгі прості речення, а також недовгі складнопідрядні з підрядними додатку 
або обставин. Поступово збільшувати кількість підрядних речень й урізноманітнювати 
їхні види.

Проблеми, пов’язані зі змістом повідомлення. 
Роль змісту повідомлення для навчання аудіювання важко переоцінити.
Майже неможливо змусити людину уважно слухати, якщо зміст повідомлення їй знайо-

мий, нецікавий чи незрозумілий. Саме бажання слухати та розуміти суть спонукає слухача 
мобілізувати увагу, пам’ять і долати труднощі.

Не всі методисти і викладачі поділяють цю точку зору. Нерідко у практиці викладання 
доводиться стикатися з тим, що використання аудіювання проводиться на текстах, неціка-
вих студентам. Експериментальні дослідження доводять хибність цієї точки зору. Результа-
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ти засвідчують, що студенти краще розуміють і запам’ятовують складні, але змістовні тек-
сти, аніж прості, примітивні. Таким чином, основною вимогою до текстів потрібно вважати 
їхню змістовність та цікавість.

Цікавими вважаються тексти, що мають «закручену» для певного віку фабулу. Ці тек-
сти можуть бути доволі простими для студентів. Необхідно постійно зважати на специфіку 
мистецького спрямування навчання. Слід урізноманітнювати тематику, вводити тексти, які 
несуть мистецтвознавчі відомості (біографічні статті про художників, розповіді про окре-
мі твори мистецтва, напрями, музейні збірки тощо), а також описові (опис картин, інтер’єру, 
зовнішності портретованого тощо).

Дбаючи про змістовність текстів, не слід при цьому все ж перевантажувати їх інформаці-
єю. Відповідність текстів знанням студентів — один з основних принципів відбору. Разом із 
новою інформацією тексти повинні містити й уже відому. Наявність таких елементів ство-
рює сприятливі умови для функціонування механізму вірогіднішого прогнозування, збіль-
шує його достовірність, а отже й полегшує розуміння тексту.

До проблем, пов’язаних зі слуховим повідомленням, слід також зарахувати і його обсяг. 
Складні умови сприймання інформації, напружена психічна діяльність призводять до 
швидкої втоми, послаблення уваги й відмови від сприйняття інформації. Для того, щоб не 
викликати інформаційного перевантаження, обсяг тексту не має перебільшувати 1,5–2 хви-
лини звучання, поступово доходячи до 3–5 хвилин. У випадку, якщо необхідно прослухати 
довгий текст, корисно робити це частинами, з перервами.

Проблеми, пов’язані з умовами надання повідомлення. 
Йдеться про кількість прослуховувань і темп розмови. Швидкість і неповторність слу-

хової реакції — ось що виділяє аудіопроцес серед інших видів мовної діяльності. Студен-
та, який навчився розуміти мовлення лише за багаторазового прослуховування, доводить-
ся перевчати, тобто формувати інші уміння й навички, що допоможуть працювати у склад-
ніших умовах.

Активізація діяльності забезпечуватиметься шляхом підключення інших полегшуваль-
них факторів, які порушують природу аудіювання. Це, насамперед, зорова опора, знайомий 
голос тощо. У тих випадках, коли текст використовується для переказу або письмової мови, 
повторне прослуховування можливе для кращого запам’ятовування мовної форми й зміс-
тового наповнення.

Відомо, що швидкий темп надання інформації завжди ускладнює навчання. Встановле-
но, що оптимальним для слухача є такий темп аудіомови, який збігається із темпом власно-
го мовлення студента. Проте темп мови аудієнтів здебільшого повільний, отже немає сенсу 
надавати адитивні тексти.

На початковому етапі навчання дозволяється деяке уповільнення темпу мовлення за 
рахунок пауз між фразами, водночас важливо не деформувати правильний інтонаційний 
малюнок фрази.

Що ж до швидкого темпу аудіювання іноземною мовою, то він доступний лише сту-
дентам мовних факультетів. Ще однією умовою для успішного вивчення мови є вну-
трішній монолог студента. Тут стане у пригоді багаторазове прослуховування текстів 
за різної швидкості, а також виконання спеціальних вправ, наприклад, триразове пов-
торення вправ викладачем у пришвидшеному темпі, читання знайомого тексту за дик-
тором тощо.

Проблеми, пов’язані з джерелами інформації. 
У процесі вивчення іноземних мов використовуються аудіовізуальні та адитивні дже-

рела інформації. До аудіовізуальних належить будь-яка образотворча наочність, що 
супроводжується розповіддю викладача. Чимало викладачів для полегшення сприйнят-
тя і запам’ятовування студентами тексту послуговуються повторюванням. Слід наголоси-
ти, що така практика є шкідливою.



Для студентів вишів мистецького спрямування ідеальним варіантом є використання 
репродукцій та слайдів творів класичного та сучасного живопису, архітектури, скульптури, 
декоративно-прикладного мистецтва, пов’язаних із текстами.

До адитивних матеріалів належать аудіозаписи, радіопередачі тощо. Вони теж мають 
бути цікавими для студентів, нести певну інформацію, пов’язану з мистецтвом.

Для того, щоб з’ясувати співвідношення між проблемами цих двох груп джерел інфор-
мації, необхідно зрозуміти роль зорової опори, адже що більше аналізаторів беруть участь 
у прийомі інформації, то успішніше виконується робота. До того ж зоровий канал пропу-
скає за секунду в 6 разів більше інформації, ніж слуховий. Зрештою розуміємо, що сприй-
мати мовлення з адитивних джерел складніше. У методичних цілях важливо розрізняти 
предметну наочність, а також жести та міміку того, хто говорить, які хоч і не розкривають 
зміст тексту, але передають емоційне ставлення до предмета.

Споглядання за артикуляцією підкріплює слухові відчуття й робить сприйняття мови 
повнішим і точнішим.

Із цього випливає, що найлегшим буде те джерело інформації, в якому комбінуються ці 
два види наочності, тобто розповідь викладача із наочністю.

Наступним за складністю джерелом інформації є діафільм у супроводі пояснень викла-
дача. Студенти не зможуть спостерігати за мімікою та жестами, проте наявність предметної 
наочності, тобто кадрів діафільму та знайомого голосу полегшує сприйняття.

Складнішими джерелами інформації є телепередачі, дикторський текст яких записано 
незнайомим голосом. Відомо, що індивідуальні особливості мовлення ускладнюють розу-
міння. Тембр і висота голосу впливають на процес аудіювання наступним чином: пози-
тивніше сприймаються низькі чоловічі голоси м’якого тембру, найгірше — високі голо-
си різкого тембру. Чіткість і виразність полегшують навчання, а нерозбірливе мовлення 
лише погіршує.

Кінофільм є найскладнішим з аудіовізуальних джерел інформації. Річ у тім, що темп мов-
лення в кіно неможливо уповільнити. Зміна кадрів відбувається без пауз, а їхня повторна 
демонстрація виключена. Слід також підкреслити, що найскладнішими є художні фільми, 
оскільки зорова інформація не збігається з мовною.

Наприкінці доречно ще раз підкреслити, що ефективне навчання аудіювання неможливе 
без визначення та класифікування проблем будь-якої мовної діяльності.

Анотація. У статті досліджено проблеми аудіювання. Вони здебыльшого пов’язані з: мовною формою повідомлен-
ня, його змістом, умовами надання повідомлення, джерелами інформації.

Ключові слова: аудіювання, аудіовізуальні джерела інформації, адитивні джерела інформації.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы аудирования. В большинстве случаев они связаны с: речевой 
формой сообщения, его смыслом, условиями подачи сообщения, источниками информации.

Ключевые слова: аудирование, аудиовизуальные источники информации, аддитивные источники информации.

Summary. The article focuses on the main auding problems, related to: language material, understanding the message 
meaning, conditions of delivering a message, information sources.

Keywords: auding, audio-visual information sources, additive information sources.
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Енвайронменталістичний рух стає дедалі значущішим явищем нашого часу. На зміну техно-
кратичному мисленню приходить новий екологічний світогляд, який сприяє формуванню надна-
ціонального ставлення до всіх природних ресурсів. Цей світогляд, заснований на принципах рів-
ноправного співіснування всього живого на планеті, характеризується зміною історично обумов-
лених моральних пріоритетів, які передбачають беззаперечну гегемонію людини над природою.

Прагнення запобігти новим атомним та екологічним катастрофам об’єднало художників 
і дизайнерів багатьох країн, зробивши особливо актуальною тему збереження навколишнього 
середовища. Це сприяє розвитку «соціально відповідального» екологічного дизайну, який змінює 
характер екологічної пропаганди, перетворюючи сучасність на епоху екологічної свідомості [8].

Художники, і передусім плакатисти, завдяки агітаційнiй спрямованості цього виду мисте-
цтва прагнуть у своїй творчості застерегти людство від можливої небезпеки. Будучи не тіль-
ки художньо-комунікативним явищем у графічному дизайні, а й видом мистецтва, розвива-
ючись відповідно до соціально-політичних завдань часу, плакат, розкривши свій творчий 
потенціал, став помітним самостійним художнім явищем і посів провідне місце у сфері гло-
бальної екологічної пропаганди.

Актуальність плаката пов’язана також із процесами «інфляції» публіцистичного сло-
ва. Інформаційний бум і засилля інформаційних спекуляцій знецінили публіцистичні теми 
й призвели до загальної девальвації вербальної публіцистичної мови, внаслідок чого виникла 
гостра необхідність у створенні принципово нових комунікаційних систем. Одним із таких 
маловивчених інформаційних носіїв є екологічний плакат. Перебуваючи на стику графіки та 
дизайну, увібравши в себе аспекти екології, наочної агітації та соціології, екологічний плакат 
не розглядався раніше в контексті його комунікаційного та інформаційно-публіцистичного 
потенціалу. Функціональний діапазон екологічного плаката дозволяє вважати його самостій-
ним художнім явищем, що вимагає особливої уваги і цілеспрямованого вивчення.

Важливу роль у процесі популяризації екологічного плаката відіграє Міжнародний трієна-
ле екологічного плаката «4-ий Блок», що проводиться в Харкові з 1991 року. Зібрані за 20 років 
матеріали колекції (більш як 5000 плакатів) охоплюють роботи з понад 40 країн світу, що доз-
воляє виявити певні тенденції в розвитку екологічного плаката [9]. У результаті вивчення ево-
люції розвитку художніх особливостей і візуальної мови екологічного плаката було порушено 
питання про його жанрову своєріднiсть [4; 5].

«Жанр є умовною категорією внутрішньовидової диференціації мистецтва. Це історич-
но сформована, засвідчена традицією та успадкована сукупність тем і мотивів, закріплених за 
певною художньою формою, що пов’язує їх між собою впізнаваними почуттями і думками», — 
зазначає М. Гаспаров [1]. Термін «жанр» виник в естетиці французького класицизму середини 
XVII століття, хоча жанрове самовизначення існувало набагато раніше [2, с. 6]. Природа плака-
та дозволяє розглядати його як соціально-комунікативний засіб та як предмет образотворчо-
го мистецтва, який належить до різних жанрів. Онтологічна сторона плаката становить основу 
його розподілу за видами, «плакат може претендувати на видову самостійність насамперед зав-
дяки унікальності свого художнього образу, структура та функції якого не мають аналога в жод-
ному з видів мистецтва» [3, с. 92]. Зауважмо, що наділення образу жанротворчою роллю, абсо-

Ольга СЕВЕРІНА
мистецтвознавець

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПЛАКАТ  
У СИСТЕМІ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ



180

лютизація її при вирішенні питання про видову самостійність плаката відмінна від нашої точ-
ки зору. Ми вважаємо, що образ — не найнадійніший жанрообумовлений чинник. Будучи кате-
горією вельми суб’єктивною, він (образ) часто сприймається та інтерпретується суб’єктивно, не 
цілковито піддаючись об’єктивному аналізу. Також потрібно відзначити комунікативно-видо-
вищний феномен плаката, досліджуючи його в рамках графічного дизайну.

Розглядаючи морфологічну і семантичну структуру плаката, етапи проектування і ство-
рення плакатного образу, відзначимо, що автор плаката у процесі пошуку проробляє шлях, 
який, залежно від поставленого завдання, має різні функціонально-естетичні характеристи-
ки. Поряд з образом у плакаті існують і інші, не менш значні стилетворчі чинники, які так 
само є важливими складовими процесу проектування.

Відображаючи властиву мистецтву вибірковість, його прагматичну, утилітарну сторону 
пристосування до обставин, жанр визначається як спільність художніх творів, що складаєть-
ся в процесі історичного розвитку мистецтва на основі їхнього самовизначення за предмет-
ним змістом — у результаті взаємодії пізнавальної (гносеологічної) і оціночної (аксіологічної) 
функцій мистецької діяльності.

На відміну від інших близьких понять, жанр досить точно відображає актуальність мис-
тецтва, відгук творчих зусиль художників на історичні умови та запит часу. На першому ета-
пі становлення цього поняття з’являється потреба у певних ідеях, потім формується функ-
ція і визначається потрібний предмет. Таким чином, жанр є предметно-функціональним 
поняттям, його межі розпливчасті, рухливі, він безперервно видозмінюється і трансформу-
ється, зберігаючи свою цілісність і розділяючись, що породжує різні типи жанрового поді-
лу — тематичні, структурні та функціональні. Однак вичерпного, систематичного, такого, що 
претендує на «загальність», зведення жанрових норм, єдиного визначення категорії самого 
жанру, а також цілісної системи жанрового поділу поки що не існує. Оскільки жанр, рід та 
вид є суміжними поняттями, то часто навіть у спеціальній літературі те, що в одному джерелі 
називають жанром, в іншому зараховують до роду тощо.

Крім певної постійності й стійкості, категорії «жанр», як і всій шкалі художніх цінностей, 
властива також історична рухливість. У процесі розвитку мистецтва жанри видозмінювали-
ся, зникали і з’являлися, тому межі між ними зміщувалися й часом були дуже розпливчасти-
ми, прозорими; також постійно змінюється і саме поняття категорії «жанр».

Таким чином межі, що відокремлюють образотворче мистецтво від «не образотворчого», 
плакат від «не плаката», як і межі, що розділяють жанри, — мінливі, причому період стабіль-
ності таких систем часто змінюється періодом пошуку нових жанроформ. Будь-який жанр може 
трансформуватися, запозичувати специфічні особливості інших жанрів. Ідентифікувати його 
у такому випадку стає вкрай важко, і той самий жанр може по-різному сприйматися в різні пері-
оди. У дослідженнях жанру поняття не порівнюється з початковим значенням. Радше всі існу-
ючі твори відображають певні умови, беручи участь при цьому у формуванні поняття жанру.

Різноманіття жанрів у розвитку візуального мистецтва породжується потребою художньо-
го відображення різних сторін та проявів дійсності, й саме тому глобальне дослідження еко-
логії у ХХ столітті відбилося у відповідному жанрі плаката.

Вивчення колекції Міжнародного трієнале «4-ий Блок», плакатів періоду «перебудови», мате-
ріалів каталогів виставок і монографій з мистецтва плаката, виданих у США і Європі, дозволи-
ло простежити, як із новаторських ініціатив та творчих експериментів утворюється самостійний 
жанр — екологічний плакат. Отже, висновок про те, що екологічний плакат набуває ознак жан-
ру, підтверджується тим, що екоплакат як жанр має синтезуючу методологічну природу — об’єд-
нує методи образотворчого мистецтва (графіки та дизайну) і публіцистики. Він також тематично, 
предметно зумовлений. Проблема екології й формування екологічного мислення виділяє еколо-
гічний плакат серед зображально-графічних форм. Екологічний плакат, актуалізований сучасні-
стю, є результатом відгуку творчих зусиль художників на запити часу. Він має власну функціо-
нальну обґрунтованість, виконуючи роль естетико-публіцистичного звернення, розвиваючи еко-
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логічне мислення. Цей жанр плакатного мистецтва розв’язує специфічні завдання сучасними 
методами і засобами (екологічні проекти, акції, інсталяції, відео, анімація і т. п.) і є носієм гра-
фічної інформації в засобах масової комунікації. І, нарешті, екологічний плакат має універсаль-
ну систему знаків — екосеміотіку, засновану на знаках-символах і образах природи. Створюва-
ну мову екологічного плакату можна подати як візуальний тезаурус із набором термінів-знаків, як 
механізм семантичних трансформацій у сучасному «екосеміотичному коді», що використовуєть-
ся в цій тематиці. Додамо, що саме ці ознаки можуть дати підставу визначити екологічний пла-
кат як субжанр або жанроформу. Тобто екологічний плакат, синтезуючи нові можливості, перебу-
ває одночасно в різних площинах: це і жанр плакатного мистецтва, і форма графічного дизайну.

Безумовно, ідентифікувати жанр твору мистецтва інколи важко. Метою цієї статті не було 
визначення меж окремих жанрів, ключовим моментом стало виділення основних завдань, 
вирішуваних екологічним плакатом, а саме: брати участь в екологічних рухах і акціях, ство-
рюючи нові форми і системи знаків, формувати природозбережне, наднаціональне ставлен-
ня до природних ресурсів. Екоплакат бере участь у розвитку екологічної естетики в контек-
сті візуальної культури, у створенні інноваційної екологічної педагогіки, формує погляди гро-
мадськості на проблеми екології.

Вирішуючи ці завдання, екологічний плакат сьогодні перебуває в епіцентрі енвайронмен-
талістичних рухів, екологізації свідомості. Його можна «зобов’язати» бути засобом автор-
ського самовираження або картиною, музейним експонатом у виставковому просторі. Розви-
ваючи екологічний світогляд сучасного суспільства, плакат розкриває свій значний потенці-
ал, посідаючи дедалі важливіше місце в екологічній тематиці.

У ХХ столітті відбувається інтенсивний процес модифікації й взаємодії жанрів, динаміч-
не змішування жанрових форм. Підкреслимо, що тип творів, який складається історично 
і визначається як «жанр», існує об’єктивно, незалежно від думок як теоретиків, так і практи-
ків, будучи продуктом тривалого історичного розвитку мистецтва. Основні ознаки жанру, як 
правило, — стійкі і характеризують твори різних історичних періодів. Становлення екологіч-
ного плаката триває лише десятиліття, цей вид графічного дизайну тільки формується і, спів-
звучний часу, розвивається стрімкими темпами.

Прискорений ритм життя вимагає швидких змін і перетворень у сучасному візуальному 
середовищі. Один із відомих теоретиків дизайну Е. Манціні ще 1988 року писав: «Швидкість, 
з якою змінюється штучне середовище в останні роки, перевершує нашу здатність культурної 
адаптації до неї. Можливо, при нашому прочитанні світу ми використовуємо концептуальні 
інструменти, непридатні для його адекватної інтерпретації <…>. Мабуть, тому сучасний світ 
видається таким суперечливим» [7, с. 19].

Процеси становлення «нового мислення» виражаються в еволюції плаката від соціально-
го до соціокультурного і далі — до екологічного. Отже, розуміння нового часу необхідне для 
подальшого осмислення феномену екологічного плаката в контексті візуальної культури. Як 
цілісне художньо-комунікативне явище в графічному дизайні та мистецтві екологічний пла-
кат набуває всіх ознак жанру з особливими, притаманними тільки йому сюжетними і сти-
лістичними ознаками — власним предметом зображення, універсальною системою знаків 
(екосеміотикою), іманентними йому методами і засобами зображення.

При використанні засобами масової комунікації зображення постійно трансформується, 
перепрограмовується та візуально змінюється. На початку ХХI ст. спостерігається тенденція 
взаємопроникнення та прозорості плакатних жанрів, що відображається в новому сприйнят-
ті плаката та пошуку нових форм візуалізації екологічної тематики. Графічний дизайн удо-
сконалюється, відбиваючи ці процеси, розвивається, синтезуючи нові можливості графіки, 
фотографії, типографіки, які формують нове сприйняття просторового середовища.

Будучи носієм візуальної інформації в засобах масової комунікації, екологічний плакат 
у графічному дизайні від 90-х років ХХ ст. постає як цілісне художньо-комунікативне явище. 
Сьогодні він не тільки посів своє місце в графічному дизайні, а й став одним із важливих чин-



ників формування сучасного типу мислення та образу дійсності. Таким чином, екологічний 
плакат визначається як новий самостійний жанр плакатного мистецтва.
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Анотація. На базі дослідження процесу становлення та розвитку екологічного плаката як цілісного явища в гра-
фічному дизайні зроблено висновок, що екологічний плакат має ознаки жанру як умовної категорії внутрішньовидової 
диференціації мистецтва: актуальність; присутність власного специфічного предмета зображення та власних функцій; 
наявність іманентних методів, засобів та візуальної системи знаків плаката — екосеміотики; також екологічний плакат 
є носієм візуальної інформації в засобах масової комунікації. Таким чином, екологічний плакат визначений як новий са-
мостійний жанр плакатного мистецтва.

Ключові слова: графічний дизайн, плакат, екологічний плакат, жанр, Міжнародний трієнале «4-ий Блок».

Аннотация. На основе исследования процесса становления и развития экологического плаката как целостного яв-
ления в графическом дизайне сделан вывод, что экологический плакат имеет признаки жанра как условной категории 
внутривидовой дифференциации искусства: актуальность; наличие собственных функций и задач; присутствие соб-
ственного специфического предмета изображения; наличие имманентных ему методов, средств и визуальной системы 
знаков; также экологический плакат является носителем визуальной информации в средствах массовой коммуникации. 
Таким образом, экологический плакат определяется как новый самостоятельный жанр плакатного искусства.

Ключевые слова: графический дизайн, плакат, экологический плакат, жанр, Международная триеннале «4-й Блок».

Summary. The article studies environmental poster as an integral phenomenon in graphic design. It’s formation and devel-
opment has shown that the environmental poster has all the features of a genre — a style differentiating category in the world 
of art: relevance to the time, its own specific objectives, specific illustrative elements, immanent means of expression, system of 
visual typography and ability to be an independent carrier of visual information in the media. Therefore environmental poster is 
defined as a new independent genre of poster art.

Keywords: graphic design, poster, environmental poster, genre, International triennial «4th Unit».
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Українське мистецтво другої половини ХХ століття залишається, на жаль, і досі чи не 
найменш дослідженим і описаним у вітчизняному мистецтвознавстві. Проблема полягає не 
тільки у неартикульованості загальних культурно-мистецьких спрямувань, а й у відсутно-
сті насамперед монографічних розвідок про творчість окремих художників. Поза тим сьо-
годні, з дистанції часу, стає дедалі очевиднішим, що своєрідність художнього поступу кін-
ця 1950-х першої половини 1980-х, якими окреслюються межі цієї епохи, полягала, мабуть, 
саме у «поверненні авторської індивідуальності», виокремленні різних творчих спряму-
вань та позицій, що ламали тотальність офіційного соцреалістичного проекту, так чи інак-
ше повертаючи у вітчизняну художню культуру цінності модернізму — суб’єктивність мис-
тецького бачення та світосприйняття, формально-пластичні пошуки, інтерес до виразності 
художньої мови.

І тут творчість київського живописця Якима Давидовича Левича постає не тільки одним 
із найсвоєрідніших явищ українського мистецтва, а й відбиває показові тенденції та супе-
речності часу. Тим більше, що її становлення припало на переламний у вітчизняній історії 
період «відлиги» кінця 1950–1960-х, а самобутність авторської позиції та образності тво-
рів призвели до «неофіційного мистецтва» 1970-х — першої половини 1980-х, тому карти-
ни художника стали відомі глядачеві лише у пострадянський час. У цьому контексті під-
креслено камерний, «тихий живопис Якима Левича» наче стає «більшим за себе», по-своє-
му порушуючи непрості питання мистецтва, часу, долі і людини у складних колізіях історії. 
Сьогодні його полотна зберігаються у колекціях НХМУ, Музею історії м. Києва, Сумсько-
го, Запорізького, Кам’янець-Подільського художніх музеїв, Художнього музею Зиммерлі 
у Нью-Джерсі (США).

Творча біографія художника характерна та показова для його покоління. Народився 
у 1933 році у Кам’янці-Подільському, невдовзі з родиною переїхав до Києва. Навчався в рес-
публіканській художній школі ім. Т. Г. Шевченка та на живописному факультеті КДХІ в май-
стерні С. О. Григор’єва. Роки його студентства (1954–1961) через постійні «виключення» та 
«покарання» стали однією з київських легенд. Варто навести хоча б промовисте форму-
лювання тодішнього ректора інституту О. С. Пащенка: «Під час літньої практики студент 
Я. Левич з великим захопленням спотворював людей та природу у буржуазно-формаліс-
тичному дусі»… Яскрава авторська індивідуальність художника наштовхувалася на жор-
стку догму офіційного мистецтва, творчі пошуки ніяк не збігалися із загальними вимогами 
«соцреалістичної продукції».

Студентство та наступні роки, 1960-ті, стали для нього непростим часом вибору шля-
ху в мистецтві, що, як і для більшості покоління шістдесятників, був пов’язаний із перео-
цінкою художніх позицій та морально-етичних засад творчості. Серед них — відроджен-
ня вільного, незаангажованого естетичного судження та самовіддана любов художника до 
мистецтва, що живе попри вимоги офіційного замовлення, наявність чи відсутність виста-
вок та закупок. Пізніше один із критиків назве це «чи не останнім сплеском чистого худож-
нього ідеалізму в нашому столітті» [1]. Сам же Я. Левич скаже: «Напевно, мені пощастило 
в тому, що моя молодість співпала з хрущовською “відлигою”. Цей період був дуже корот-
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ким, але той «заряд свободи», який ми тоді відчули, суттєво вплинув не тільки на багатьох 
з нас, але й на весь подальший розвиток мистецтва» [2]. Однак, аналізуючи важливість сві-
тоглядних наслідків «відлиги», можна сказати, що чи не головною тенденцією постає тут 
саме «повернення» — в мистецтво, в культуру, необхідність заново опрацьовувати ті засади 
та принципи, що були на десятиліття викреслені радянською ідеологією з творчої свідомо-
сті художників. Адже сталінські десятиліття не тільки повністю «переформатували» тра-
диційні уявлення про мистецтво та художню творчість, вивели з вітчизняного культурного 
простору цілі історичні епохи, стилі, імена, явища, навіть естетичні категорії, але й утверди-
ли особливу модель мистецтва, де головним, окрім жорсткої ідеологічної пропаганди, була 
«не вірність натурі, а зовсім інша програма — спроби побудови велично “ніякої” та “нічи-
єї” живописної манери, утопія абсолютної доступності для всіх і кожного, яка дивовиж-
ним чином обходиться без засобів виразності і без автора» [3]. Саме з авторською індивіду-
альністю, з «присутністю художника в творі» на кожному своєму етапі перш за все боровся 
соцреалізм, що, як відомо, прийшов кінець кінцем на межі 1950-х до ідеї «писати картини 
бригадним способом». Звідси випливає і постійна «боротьба з формалізмом», а по суті — 
з фаховістю, що набувала ідеологічного наповнення. Невипадково найбільш творчі і неза-
лежні митці сприймали попередні роки радянського мистецтва як «втрачені», «несправж-
ні». Згадуючи про 1960-ті, Я. Д. Левич каже: «Сьогодні навіть важко собі уявити, яка прірва 
відчувалася у нас за спиною. Адже соцреалізм легалізував дилетанта, він зняв загалом про-
блему форми. Ідеологія вирішувала все. Мистецтво опинилося у певному вакуумі, потріб-
но було все починати спочатку <…> Нас оточувало дилетантство, у якому закони мистецтва 
були повністю відкинуті як непотрібні» [4, с. 17]. Ці обставини спричинили і те, що розпо-
чата шістдесятниками «опозиція соцреалізму» в більшості не мала соціально-критичного 
спрямування, розгорталася в суто естетичній, формально-образній царині, розширюючи 
коло виражальних засобів, пластичних прийомів, а разом з тим — й індивідуально інтерпре-
тованих традицій. Проте у суспільному сприйнятті авторські пошуки набували соціально-
го забарвлення, утверджуючи знехтуванні владою права людини на суб’єктивність бачення, 
на іншість, на несхожість. Чи не тому так відрізняється одне від одного мистецтво худож-
ників цього покоління та творчого кола — Г. Гавриленко, А. Лимарєв, І. Григор’єв, О. Дубо-
вик, Ю. Луцкевич, В. Мамсиков, З. Лерман, М. Ванштейн… Воно не вкладається у визначе-
ні формальні межі окремих напрямків, а новаційність їхніх творів має насамперед індиві-
дуальний характер, де на суто авторському, суб’єктивному рівні перетлумачувався досвід 
мистецтва попередніх епох. Нівелюючій одностайності офіційного мистецтва протистав-
лялась різна, в тому числі й традиційна, але індивідуалізована форма, що віддзеркалювала 
власне, самостійне бачення реальності. Як напише пізніше один із художників: «Це була, на 
мій погляд, мужня позиція: показати краще, залишене у минулому — те, що було зовсім від-
сутнє в офіційному теперішньому <…> Наш живопис вже цим був соціальним, він опону-
вав тій реальності, що утверджувалася в Манежі. Ми виставляли слабкість проти сили» [5].

…Рання творчість Я. Д. Левича відбиває складні пошуки власного шляху в мистецтві. Він 
пише кілька робіт в цілком «офіційному дусі» («В обложеному місті», 1958; «1941», 1965; «На 
захист революції», 1968; «Повернення», 1970), що отримали визнання, широко експонува-
лися, висунувши молодого художника в число «майстрів тематичної картини». Він став чле-
ном НСХУ. Однак паралельно з ними починає писати зовсім інші твори, особливості яких 
і визначили його подальшу долю і місце в мистецтві.

Серед них принциповою і програмною стала картина 1959 року — «Трамвайчик» або 
«Дім на розі». Вона зображувала сценку у старому місті: невисокі будинки, трамвай, що 
котиться кривою вуличкою, поодиноких перехожих, що перебігають дорогу… Але голов-
ним тут був не сюжет, а образне бачення художника, який на певному «повороті дії обриває 
сюжетну оповідь, не дозволяє своєму живопису бути однозначним: радість і біль можуть 
в його картинах складати одне ціле, і між веселощами і смутком неможливо провести чіт-



185

ку межу» [6]. Своєрідною була і сама художня мова картини, де зображення наче розчи-
нялося у густому живописному мареві. Складні тональні сполучення, глибока багатошаро-
ва просторовість, тремтливо-динамічна фактура переносила твір на межу фігуративнос-
ті. «Відштовхуючись» від сюжетного мотиву, художник створював особливе середовище, 
де «натурність» переборювалася живописністю, а тому саме полотно ставало художньою 
цілісністю, в якій не було другорядних або «порожніх» місць, а кожен фрагмент насичував-
ся складним пластичним змістом… Цей твір за підтримки М. Глущенка лише раз промай-
нув на невеликій міській молодіжній виставці 1963 року. Проте привернув увагу: він позна-
йомив молодого художника з С. Параджановим, який запропонував долучитися до роботи 
над його майбутнім фільмом за мотивами «Маленького принца» А. де Сент-Екзюпері. Але ці 
плани не здійснилися… Цікаво, що на той час художник «не зрозумів» важливість для сво-
єї творчості цієї картини та її головної теми, яка стане для нього визначальною: життя міста 
з його мінливими швидкоплинними подіями, дивність повсякдення, що виступає чи не 
головним «простором опозиції» до будь-якої ідеології. Показово, що саме у 1960-ті «буден-
ність» все більше привертає увагу гуманітарної думки. Варто згадати хоча б есей М. Блан-
шо «Мова буденності», в якому він назвав повсякдення однією з найважливіших екзистен-
ційних категорій, що опонує будь-яким ідеологіям, «розкриває життя в усьому його сва-
віллі…» [7]. Продовжуючи цю тему, сучасні дослідники зазначають: «Повсякденні практики 
<…> утворюють своєрідні “вільні зони”, захищені або такі, що захищаються від тиску соці-
альних явищ» [8]. Через непоказну сценку з буденного життя художник наче утверджував 
право на приватну свободу, на власний погляд і відчуття… До образно-формальних прин-
ципів, окреслених цією картиною, він повернеться на межі 1960-х. Однак протягом наступ-
них років писатиме картини у різних стилістиках, випробовуючи різні художні мови: на 
короткий час захоплюється абстрактним живописом, постсезанівською традицією. Кілька 
його сюжетних робіт були показані на двох молодіжних виставках. Однак більшість опини-
лася в стані «неофіційності».

Причиною цього поставала повна протилежність його творів засадам соцреалізму. Адже 
якщо в офіційному мистецтві головне місце посідала велика ідеологічна «тематична карти-
на» на історичний сюжет, то у Левича — це невеликі камерні композиції, де життя розгорта-
ється в колі «приватності» та повсякдення. Якщо радянське мистецтво оспівувало тоталь-
ний оптимізм, відкидаючи за «нетиповість» біль, сум, смуток, то картини Левича — саме 
про це: про самотність, гостре відчуття спливання часу, про душевне сум’яття та неспокій, 
про неявні, приховані порухи душі, почуття, настрої, які зрештою і визначають особливість 
внутрішнього життя людини. Якщо офіційна естетика підтримувала в мистецтві ясність 
сюжетного та формального вислову, репрезентативність та чітку логічність композицій, то 
в картинах Левича переважає туманність, неявність, дивне густе та насичене суто живопис-
ними змістами середовище, яке неможливо переказати, що притягує і бентежить, хвилює 
і викликає запитання… Показово, що його твори майже не піддаються репродукуванню, 
жодна технологія не може повністю передати тієї густої, рухливої і водночас зважено-по-
міркованої, глибоко продуманої кольорової просторовості, яка, по суті, і складає його тво-
ри. Однак ця принципова «камерність», нерепрезентативність, улюблена художником пер-
листо-сіра кольорова гама в радянських умовах набувала певної ідеологічності, по-своєму, 
тихо та ненав’язливо утверджуючи особливу вартісність та неповторність окремого, інди-
відуального, власного голосу…

Важливим для художника став цикл «біблійних» або «піщаних» полотен кінця 1960-х. 
Вперше деякі з них були показані лише у 1988 році на виставці «Діалог крізь віки», присвя-
ченій 1000-річчю хрещення Русі. Назва циклу тут умовна: Левич не ілюструє Книгу Книг, не 
використовує її сюжетів. Біблія для нього є насамперед сховищем величезного людського 
досвіду, тих архетипічних сюжетів, з яких і складається окреме життя. Характерно, що й тут 
його приваблюють суто «побутові», «звичайні» мотиви. «Диспут», «Весна на лікарняному 
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подвір’ї», «Повчання», «Йов», «Туманний ранок», «Проповідь» — маленькі притчі про про-
стих людей, сповнені іронії, співчуття, розуміння, уваги. «Я входжу в світ Біблії, намага-
юсь співставити його зі своїм світом, зі своїм життям, — розповідає художник. — Але я не 
знаю, що таке пустеля, я там не жив, і я переказую все по-своєму. У мене немає, безпереч-
но, біблійної могутності, немає її первозданної сили, але є свій, нехай невеликий досвіт <…> 
В цій серії зображені ті ж самі київські околиці, що й в інших моїх картинах» [4, с. 52]. Порів-
няно з іншими творами цей цикл більш «графічний», окремі деталі намальовані тут експре-
сивно і виразно, а кольорова гама більш узагальнена: то сіро-чорна, то золотаво-перлиста…

Чи не найбільш драматичними та складними в творчості художника стали «чорні полот-
на» кінця 1960-х — початку 1970-х: «Хворий собака», «Сліпий», «Бесіда», «Жниця»… Тем-
не, глибоке, густе, насичене кольорове середовище ніби «засмоктує» зображення, приховує 
його. При першому погляді на картинах майже нічого не видно, лише поступово з пітьми 
проступають окремі фігури. Головним стає сама «магія живопису», далека від зовнішньої 
видовищності. Її зміст — глибоко всередині, потребує заглибленого уважного та зосере-
дженого сприйняття… Мабуть, в українському мистецтві саме ці картини Я. Д. Левича є чи 
не найвиразнішою метафорою андерграунду — життя без перспективи, без виходу, «дос-
від неповторно-індивідуального тонко резонуючого переживання самотності» [9]. Адже ця 
ситуація особлива: художник творить, не передбачаючи можливості показати свої роботи 
публіці. Для мистецтва і митця — це трагічно. Чи були ці картини реакцією на зміни у сус-
пільному кліматі в країні, де ліберальні тенденції «відлиги» змінилися роками безнадійно-
го «застою», чи зафіксували вони той внутрішній перелом, що його переживав сам худож-
ник, змушений змиритися з існуванням в андерграунді? Адже якщо протягом 1960-х він так 
чи інакше балансував у мистецтві між тим, що треба (і що, до речі, йому добре вдавалося) 
і тим, що насправді хотілося писати, то далі так тривати більше не могло, роздвоєність гні-
тила. І він обрав свій власний, проте на той час — найбезнадійніший шлях: писати те і так, 
як підказував йому власний творчий голос. З 1970-го він більше на малює офіційних кар-
тин, його живопис більше не експонують.

Тільки у 1985 році після багаторічних зусиль йому нарешті вдалося представити свої 
роботи в київському Будинку художника на «Виставці дев’яти» разом з А. Лимарєвим, 
Г. Григор’євою, Л. Загорною, В. Морозовою, О. Агафоновим, В. Мамсиковим, О. Сули-
менком, Ю. Шейнісом. Офіційною реакцією була розгромна стаття О. Журавля «В поло-
ні ностальгії», що закликала «перекрити шлях посередності в мистецтві», звинувачуючи 
художників у відсутності «творів-роздумів про складність сучасного життя, проблем, які 
хвилюють людину наших днів…» [10]. Але, мабуть, несподівано для самого себе автор статті 
назвав один з головних мотивів виставки — ностальгія. Це справді була ностальгія за мис-
тецтвом, за справжнім професіоналізмом, за культурою, яка не перекреслює, не відкидає, 
а зберігає, будує і продовжує…

На початку 1970-х індивідуальна живописна система художника складається остаточ-
но. Картини стають світлішими, більш різноманітними за кольоровими сполученнями. Але 
загальний підхід залишається незмінним: не відмовляючись від сюжетів, які зображують 
прості побутові сцени з життя міста та пейзажі околиць, він водночас зосереджується на 
кольорово-просторових проблемах, особливостях самого живопису як «кольору у просто-
рі», а точніше — «пластично насиченого простору», де стриманість, обмеженість кольоро-
вої гами визначає особливу сконцентрованість образно-емоційного стану картини. Ретель-
но відбираючи сюжетні мотиви для своїх творів (фарбування старого будинку, невеличка 
похоронна процесія на осінньому цвинтарі, вечірня прогулянка з собакою та ін.), він пише 
їх довго і багаторазово, повертаючись до улюблених сцен, наче уточнюючи, доповнюючи, 
кожного разу по-іншому акцентуючи їхні художні інтонації. Такий принцип постає тут як 
шлях певного поглибленого дослідження, свідчить про внутрішню впевненість та свободу 
художника. Він створює власний світ, розкриваючи в ньому свої тайни і глибини. «Гість», 
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 «Шлагбаум», «Київський похорон», «Маляри», «Мілітарний пейзаж», «Луг», «Стара, що 
годує птахів», «Старі та собаки» та ін. — невеличкі новели, позначені тим особливим худож-
нім баченням, що вміє розгледіти важливе та значуще у найпростішому та звичайному, про-
никнуті особливим станом зосередженості, легкої іронії та смутку… Проте «сюжет» тут 
наче неважливий, він є лише поштовхо для витонченого, рухливого живописного середо-
вища, яке майже «руйнує» саме зображення, розчиняє його у серпанковому мареві. Як роз-
повідає художник: «Мені необхідно від чогось відштовхуватися. Нехай людина в моїй кар-
тині була, а потім пішла, але слід її залишився. В картині для мене повинно щось відбувати-
ся, з ситуації потрібно щось вибудовувати, а потім — від цього відмовитися. Предмет ніби 
залишає по собі слід… так виникає ще один шар змісту, спомин про присутнє…» [4, с. 61–62]. 
Саме це «неспівпадіння», певний конфлікт між сюжетом і живописом визначить особли-
вість творів Я. Левича, їхню дивну багатошарову образність, художній зміст, в «прочиту-
ванні» якого таким важливим стає погляд глядача, уважність споглядання, здатність про-
никнутися авторським задумом. Проте одночасно в картинах художника наче унаочнюєть-
ся одна з наскрізних тенденцій вітчизняного мистецтва ХХ століття, позначена дослідни-
ками як «відхід та зникнення», що відбиває особливе відчуття дійсності, де «реальний світ 
постійно підозрюється у нереальності <…>, звинувачується в обмані, у лицемірстві» [11]. 
І тут знову у самій художній мові, поетиці творів віддзеркалюється психологічна атмосфе-
ра епохи з її каламутними іграми в «дозволене та заборонене», з ідеологічним наступом на 
людські права та свободу. Однак «стратегія зникнення» посідає особливе місце і в самому 
світі мистецтва. Зокрема, як зазначає Ж. Санс, «здатність з’являтися і зникати, маніфестува-
ти присутність через відсутність, по суті, і є метафорою творчості <…>. Перед нами вже не ті 
роботи, які відкриваються з першого погляду … Визнати зникнення — означає прямо поста-
вити проблему смерті, проблему витоків, проблему оновлення, про яке й говорить кожний 
твір» [12]. Надзвичайно уважний до особливостей живопису, до взаємодії його складових — 
кольору, тону, простору, фактури — художник у своїх картинах постійно наголошує на його 
самоцінності, на унікальності того візуально-духовного досвіду, яке несе в собі саме маляр-
ство. Показово, що у своїх пошуках змістовно-пластичних засад живопису він звертається 
до класичних традицій та мистецтва раннього модернізму, з його ускладненістю образно-
го вислову та багатошаровістю самої живописної структури. Його картини не можна зара-
хувати до жодного відомого художнього напряму, їхня ґенеза виростає з досить контровер-
сійних складових. Зокрема, по-своєму інтерпретуючи головні ідеї модернізму — індивіду-
альність висловлювання та суб’єктивність світосприйняття, художник залишається вірним 
провідній темі вітчизняного реалістичного мистецтва — увазі до «простої людини» та тих 
вимірів життя, що зостаються незмінними за будь-яких обставин. Показово, що по-своєму 
відбиваючи у своїх роботах психологічну атмосферу часу, використовуючи живопис як осо-
бистий щоденник вражень та переживань, митець не акцентує прикмет епохи, його карти-
ни ніби живуть у позачассі, де ті чи інші ситуації здатні повторюватися, стаючи унікальни-
ми саме завдяки умінню відтворити «вечностью наполненный миг»…

Розглядаючи самобутній живопис Я. Левича в контексті українського малярства другої 
половини ХХ століття, помітною стає його внутрішня близькість до загальних процесів. 
Зокрема, до тих «пошуків живописності», що хвилювали творчих митців із «протилежно-
го», офіційного табору. Серед них, перш за все, витончена камерна творчість Е. В. Волобуєва 
(1912–2002), яка попри офіційне визнання, по суті, була протилежною соцреалістичній док-
трині. Його твори з непоказними, дуже простими побутовими сюжетами, теж по-своєму 
насичені формальною складністю, тим «напруженням» між кольором та зображенням, що 
й складає внутрішній зміст живопису. Невипадково як природній колорист він все більше 
«звужував» сюжети своїх творів (сіруватий передвесняний сніг, сірий паркан із зеленими 
гілками, склянка з квітами на підвіконні та ін.), зменшував їхню предметність, прагнучи 
«залишити місце» для кольору. Здається, ще крок — і художник мав вийти за межі фігура-
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тивності, в чистий кольоропис, що й був, можливо, його справжнім призначенням. В його 
нотатках читаємо: «Звільнитися від предметів. Створити образне середовище» [13]. Але 
цього не сталося… У цьому ряді, безперечно, і живопис 1970-х Т. Н. Яблонської, що й сьо-
годні викликає багато запитань. Варто навести проникливі міркування одного з провід-
них критиків 1970-х А. Кантора, який етапною картиною десятиліття вважав її «Льон» 1977 
року, котра на той час виглядала «афектовано простою і визивно традиційною, хоча її живо-
писна тканина була незвично складна <…>, а прямого наслідування певної традиції теж не 
було. Важливий самий дух класичної традиції — <…> внутрішня насиченість образу при 
його зовнішній простоті…» [14]. Живописні етюди до цієї картини, а також пейзажі худож-
ниці 1970-х-початку — 1980-х («Баскетбольний майданчик», «Весняний туман», «Початок 
травня», «Весняне марево», «На дитячому майданчику» та ін.) за інтонаціями та образ-
ним станом близькі до картин Я. Левича. Повертаючись до традиції вітчизняних «пейзажів 
настроїв» початку ХХ століття, Т. Яблонська доповнює їх досвідом класичного живопису, 
в той же час відтворюючи в них особливу психологічну атмосферу «паузи культури застою» 
із її напруженням внутрішнього людського життя, драми безвихіддя, яку так чи інакше від-
чували всі значні художники… Мабуть, саме поглиблена майстерність, професійність ста-
вали для творчих митців тим рятівним островом, де мистецтво могло залишатися самим 
собою, зберігаючи класичну позицію автономного існування, естетичної дистанції від дійс-
ності, незалежного споглядання і фіксації…

Наведені порівняння творів художників унаочнюють складність та неоднозначність 
мистецьких процесів 1960-х — початку 1980-х. Адже і офіційне середовище з часом змі-
нювалося, поступово і обережно віддаючи свої території більш ліберальному, фаховому та 
«авторському» мистецтву, де ступінь самовиявлення та «розміри простору свободи» кожен 
встановлював собі сам…

У пострадянський час, в роки незалежності твори Я. Левича експонувалися на приблизно 
десяти персональних виставках. Автору цих рядків вдалося видати невелику монографію 
та, без перебільшення, унікальну книжку діалогів з художником, де Яким Давидович роз-
кривається як чудовий співрозмовник, щиро захоплений мистецтвом і живописом [4; 15]. 
Однак глибоке дослідження його творчості, як і мистецтва складної епохи другої полови-
ни ХХ століття, ще попереду. Можна погодитися з думкою мистецтвознавця В. Лебедєвої 
про цю епоху як «одну з найяскравіших сторінок у нашому живописі. Хвиля швидкоплин-
них сенсацій спаде, роботи цих майстрів залишаться як явище культури, що увібрало в себе 
справжні живі почуття...» [16]. Можна додати — справжню професійність і творчу поведін-
ку, захоплення мистецтвом і його вічною таїною.
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Анотація. Стаття присвячена творчості київського художника Я. Д. Левича, яка є одним із найсвоєрідніших явищ 
вітчизняного «неофіційного мистецтва» 1960-х — початку 1980-х років, віддзеркалюючи одну з показових тенденцій 
часу — «повернення до живопису», пов’язану з кризою соцреалістичної доктрини та утвердженням в українському ма-
лярстві авторських версій модернізму.

Ключові слова: живопис, суб’єктивність, індивідуальна творча позиція.

Аннотация. Статья посвящена творчеству киевского художника А. Д. Левича — одного из наиболее своеобразных 
явлений отечественного «неофициального искусства» 1960-х — начала 1980-х. Особенности его искусства отразили 
характерную тенденцию эпохи — «возвращение к живописи», связанную с кризисом соцреалистической доктрины и 
утверждением авторских версий модернизма.

Ключевые слова: живопись, субъективность, андерграунд, индивидуальная творческая позиция.

Summary. The article deals with creativity of Kyiv-based artist Ya. D. Levich — one of the original artists of domestic «un-
official art» of the 1960s — early 1980s. Features of his art reflected the characteristic tendencies for the era — «return to paint-
ing», related to the crisis of socialist realist doctrine and copyright statement versions of modernism.

Keywords: painting, subjectivity, underground, individual creative position.
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Останнє десятиріччя ХХ ст. стало часом побудови нової української державності. Про-
цес становлення незалежної України та пов’язані з ним соціально-економічні зміни позна-
чилися також і на культурних реаліях, зокрема на явищах образотворчого мистецтва, та 
призвели до переосмислення здобутків минулого, збагачення художнього простору мис-
тецтва різноманітними арт-практиками і творчими проявами та новаціями, впроваджу-
ваними митцями з кінця 1980-х, що зумовило появу сквотів і творчих груп — «Живопис-
ний заповідник», «Паризька комуна», «Національна асоціація мистців», на тлі продов-
ження діяльності групи «Вольова грань національного постеклектизму» тощо. Панораму 
змін та пошуків у сфері тогочасного образотворчого мистецтва досить точно подав мисте-
цтвознавець Е. Димшиць: «Ситуація, що склалася сьогодні в образотворчому житті Укра-
їни, вельми нагадує атмосферу початку століття [...] Серед сучасних художників кого тіль-
ки не зустрінеш — тут і послідовники сюрреалізму, і концептуалісти, і представники соц- 
і попарту, і прихильники постмодернізму [...] Різноманітні художні об’єднання майже на 
очах утворюються, розпадаються, регенеруються у нові форми» [1]. 

Починають функціонувати ЦСМ «Брама» (1992), та ЦСМ Сороса (1994), виникають нові 
приватні галереї — «Аліпій», «УКВ», «Арт-центр «Відродження»», «Тарас» та ін.; діє асоці-
ація галерей «Совіарт», і всі вони активно підтримують і впроваджують мистецькі нова-
ції, урізноманітнюючи перебіг мистецького життя. Цей процес скеровувався на подолання 
т. зв. «білих плям» української образотворчості. Так, експонуються виставки «Українське 
малАРТство (1960–1980)», «Український живопис ХХ ст. (1900–1940, 1960–1990)» тощо.

Зміни у бутті української образотворчості спонукали до формулювання актуальних 
питань художнього життя країни: проблеми вияву національних рис в мистецтві, виро-
блення його власної моделі, визначення аспектів інтеграції тогочасного українського мис-
тецтва в світовий художній простір, тенденції його розвитку. Своєчасним було й прове-
дення аналізу художнього рівня мистецьких творів, експонованих в означений період на 
місцевих та міжнародних арт-фестивалях, розгляд та надання належної оцінки практи-
ки перформансів, інсталяцій, мистецьких акцій, відео що активно підкорювали художнє 
середовище України. Важливим видавалося також осмислення доробку художніх груп та 
сквотів, їх внесок в загальний поступ мистецтва незалежної України, визначення в ньому 
місця та ролі арт-бізнесу. 

Розкриття суджень художньої критики Києва початку 1990-х щодо окресленого кола 
питань та виявлення ступеню активності їх підняття є метою даної статті.

В цьому аспекті розглянемо публікації журналу з питань теорії та практики українсько-
го образотворчого мистецтва «Образотворче мистецтво» (заснований у 1934-у, а з 1991-го 
й донині виходить в якості видання Національної спілки художників України). Його 
головним редактором був журналіст, історик мистецтва й публіцист М. Маричевський, 
згодом О. Федорук. Авторський склад журналу визначався іменами провідних мисте-
цтвознавців України: це О. Федорук, М. Селівачов, Л. Савицька. Тут опубліковано статті 
та розвідки І. Сизононова, О. Сидора, О. Голубця, Т. Басанець, Г. Скляренко, О. Лагутенко 
та ін. Часопис зосереджував увагу не лише на процесах та змінах у живопису, як більшість 
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тогочасних журналів, але й розглядав поступ українського мистецтва в царині графіки та 
скульптури. Рубрики «Образотворчого мистецтва», окрім матеріалів ретроспективного 
характеру, подавали зріз сучасного художнього процесу в різних його проявах: знаходимо 
матеріали, що стосуються практики перфомансу, інсталяцій, доробку художників «Живо-
писного заповідника», «Паризької комуни», творчих інтенцій молоді, чиї твори демон-
струвалися на вітчизняних Триєнале та Бієнале різних видів мистецтва, на персональних 
виставках тощо. Варто зауважити, що критики намагалися виважено підходити до осмис-
лення усього розмаїття художніх проявів, хоч ступінь їх висвітлення був не однаковим. 

Значну увагу оглядачі художнього життя Києва зазначеного періоду приділяли вияв-
ленню національного аспекту в мистецтві, підтримуючи прагнення мистців творчо інтер-
претувати традиції, поєднуючи їх з сучасними мистецькими пошуками. Крім аналізу ста-
ну українського мистецтва, публікації журналу торкалися й проблеми сприйняття нових 
художніх висловів в мистецтвознавчих колах. На початку 1990-х «науковці старшого 
покоління, аналізуючи сучасний стан українського мистецтва, бачили в розмаїтті стиліс-
тики бажання авторів не відставати від заходу. Для інших стилістика не мала значення 
— важливі тема та сюжет. [...] Відчувалось бажання декого змінити старий лозунг «реаліс-
тичне за формою, соціалістичне за змістом» на «будь-яке за формою, тільки українське за 
змістом». «Літературщина», до якої вдалися інші «фахівці», аби роз’яснити зміст картин, 
— професійна безпомічність, нова кон’юнктура» [2].

Попри актуальність питання щодо виявлення ролі арт-бізнесу в сучасному творчому 
кліматі держави, журнал на своїх сторінках майже не висвітлює цю проблему, — окрім вар-
тісної й ґрунтовної статті О. Федорука «Від арт-бізнесу — до національного мистецтва». 

Загалом, матеріали, що висвітлюють сучасний поступ мистецтва, характеризуються 
науковістю критичного аналізу й дають уявлення про розуміння мистецтва даного періо-
ду як багатоскладового явища, що характеризувався інтенсивними пошуками сучасних 
форм творчого осмислення дійсності.

В контексті дослідження суджень художньої критики щодо розвитку вітчизняного мис-
тецтва на увагу заслуговує незалежний журнал для молоді «Нова генерація» (видавав-
ся протягом 1991–1992 рр.) під редакцією К. Кононенко. Часопис тяжів до об’єктивного, 
неупередженого і багатостороннього висвітлення подій політики, економіки, історії та 
культури (саме з таких розділів складалося видання), що сприяло б пожвавленню процесу 
культурного відродження. Також журнал обіцяв друкувати кращі твори поетів-футурис-
тів та художників-авангардистів. Власне, звернення до авангарду як підвалини для твор-
чих новацій вітчизняних художників було характерною рисою культури того часу. Мит-
ці, переосмислюючи надбання вітчизняних авангардистів, трансформовували їх у своїх 
творчих пошуках, долучаючись до сучасних спрямувань у світовому мистецтві.

З-поміж усіх номерів цього журналу найбільш вагоме значення в світлі зазначеної 
статтею теми є спецвипуск «Нової генерації» за 1992 р. У ньому, на противагу пошире-
ній практиці попередніх номерів, що репрезентували сучасне українське мистецтво пере-
важно у вигляді репродукцій картин художників (серед яких були А. Криволап, М. Гей-
ко, О. Животков, С. Животков, П. Бевза тощо) з короткими біографічними даними, іноді 
доповненими особистими поглядами мистців на творчість, були опубліковані критичні та 
оглядові матеріали, що подавали картину змін мистецьких шукань кінця 1980-х — почат-
ку 1990-х і наявні здобутки (статті О. Авраменко «Після соцреалізму» та Г. Скляренко 
«Міф про Україну», інтерв’ю П. Бевзи із Т. Сіліваши).

Публікації «Нової генерації» відображали значний, хоч і не повний спектр творчих 
манер та форм висловів українського мистецтва початку 1990-х р. Так, серед різноманіт-
них художніх ініціатив було висвітлено творчість В. Покиданця, В. Кабаченка, О. Марки-
тана, що працювали у руслі фігуративного живопису — мистців, роботам яких, у відпо-
відності з мистецтвом постмодернізму, притаманне міфотворення, смислова багатознач-
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ність, алегоричність образів. Значну увагу з боку журналу було приділено творчості 
художників кола «Живописного заповідника», які займалися проблемами т. зв. чистого 
живопису, були виразниками живописно-пластичних тенденцій; згодом багато хто з них 
працював в царині абстрактного живопису. Менше висвітлювались артефакти постмо-
дерністського мистецтва, до сприйняття і розуміння яких ще треба було призвичаїти-
ся. Наприклад, виставка «Штиль» (1992), яка засвідчила процес занепаду трансавангар-
ду і перехід мистців до роботи з об’єктами та інсталяціями, побіжно згадується у стат-
ті О. Петрової і сприймається, за великим рахунком, в якості відсутності наполегливої 
творчої роботи у авторів, чиї твори були представлені на виставці.

Визначаючи відношення оглядачів художнього життя до новітніх явищ українського 
сучасного мистецтва, зокрема інсталяції, зупинимося на статті Г. Скляренко «Міф про 
Україну», де автор схвально сприймає доробок О. Бабака та О. Бородая, визначаючи осо-
бливості їх робіт: «Використовуючи прийоми поп-арту, відомого принципу «обже труве» 
— речей знайдених, інсталяції художників суттєво відрізняються від того, що робить-
ся в цьому плані на Заході [...] В їхніх роботах немає іронії та гротесковості, пафосу запе-
речення, чисто інтелектуальної гри, якими проникнуте ставлення західних майстрів до 
предмету, речі [...] Вони не заперечують, а наголошують [...] високий етичний та естетич-
ний зміст архаїчної культури. Ту символічність патріархального побуту, що відбивав [...] 
гармонійний устрій Всесвіту» [3]. Наведена цитата підтверджувала вміння вітчизняних 
художників творчо працювати з новітніми формами вислову, поєднуючи їх з національ-
ними традиціями, з давнім мистецтвом Трипілля, загалом давньослов’янського культур-
ного пласту. 

Орієнтуючись здебільшого на матеріали спецвипусків, можна зазначити, що журнал 
подавав відповідну часові картину мистецького життя, якому було притаманне співісну-
вання естетики модернізму та різноманітних проявів постмодернізму. Акцентувалася 
увага на розвитку та становленні найвиразніших форм нового мистецтва, зокрема твор-
чості художників, згуртованих довкола Т. Сільваші, мистців «Паризької комуни», мист-
ців, що розробляли тематику культурної ідентичності тощо. Оглядові статті з означеної 
теми мали аналітичну складову (О. Петрова, «Дорога до храму»; О. Авраменко, «Після 
соцреалізму»).

Мистецьке життя України в цей час висвітлювалося у часописі з питань культу-
ри «Синтези» (вийшов єдиний номер у 1994 р.), співредакторами якого стали П. Бевза 
та В. Горбатенко. В журналі друкували матеріали О. Авраменко. Г. Скляренко, Н. Асєєва. 
Основну увагу редакція журналу приділяла мистецьким пошукам українських чи закор-
донних представників сучасного мистецтва, що й визначив домінуючий жанр публіка-
цій, а саме творчий портрет. Так, на шпальтах публікували статті про творчість А. Кри-
волапа, М. Кривенка. П. Бевзи, В. Цюпка, П. Лебединця, графіків П. Макова та О. Сухо-
літа, цілком слушно відзначаючи їх високий мистецький хист. Приділялася увага робо-
там австрійської художниці Акелей Зел, яка працювала з непоширеною в той час в Україні 
інсталяцією та виставкою боді-арту «Розмальовані тіла». Все це свідчить про відкритість 
журналу до нових практик та намагання їх осмислити. Зауважимо, що при цьому аналі-
зі значення певної творчої ініціативи в загальному контексті розвитку вітчизняного мис-
тецтва оминалось художніми критиками, що негативно впливало на рівень публікацій. 

Варто згадати досить вдалий задум редакції журналу — створення циклу публікацій, 
що виявляли б наявну ситуацію образотворчого мистецтва України, її архетипи. Через 
дуже нетривалий час існування цього журналу про цикл говорити не варто, однак пер-
ша спроба, що за своїм характером нагадувала т. зв. «круглий стіл», де арт-критики та 
мистецтвознавці (О. Титаренко. С. Іваненко, Г. Скляренко) вдалися до аналізу творчості 
П. Бевзи та потреб українського мистецтва зазначеного рубежу, була вдалим прикладом 
жвавих дискусій.
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До періодичних видань, що одними з перших розміщували публікації, зорієнтовані на 
проблематику сучасного художнього процесу та тенденцій його розвитку, належав теоре-
тичний часопис з питань нового візуального мистецтва «Terra Inсognita» (виходив про-
тягом 1994–2001 рр.), редактором якого був художник і мистецтвознавець Г. Вишеслав-
ський. Провідне завдання видання редакція журналу окреслила в якості «ведення хроні-
ки та осмислення найактуальніших подій у художньому житті України та сприяння роз-
виткові мережі культурних закладів у царині сучасного мистецтва» [4], і протягом всіх 
номерів намагалась його реалізовувати. Серед авторів часопису були як вітчизняні спе-
ціалісти (Г. Вишеславський, О. Сидор-Гібелинда, О. Соловйов, Л. Савицька, К. Стукалова 
тощо), так і зарубіжні теоретики, художники та куратори. Їх публікації знайомили з тен-
денціями сучасного мистецтва України, Франції, Польщі, Росії, його окремими представ-
никами, та відображали розмаїтість міркувань стосовно векторів розвитку й актуальних 
проблем мистецького життя цих країн.

Структура журналу відповідала його загальній меті й передбачала дві сталі частини. 
Перша («in abstracto») — теоретична, присвячувалася провідній темі номера, яка, певним 
чином, була суголосна проявам та явищам сучасного мистецького процесу, проблемам 
його розвитку, пов’язувалась з актуальними напрямками мистецтва. Так, наприклад, пер-
ший випуск розкривав значення і проблеми музею нового мистецтва як системи продуку-
вання вартостей культури і популяризаторів нових стратегій в сучасному мистецтві. Тема 
цього номеру конкретизувалась і поглиблювалась також і у наступному номері, що носив 
назву «Теорія і практика виставкової справи», де вона сприймалась важливою, рухомою 
у своїх формах ланкою на шляху від творчої майстерні художника до музею. В рамках цієї 
теми досліджувався стан і тенденції розвитку виставкової діяльності в художньому про-
цесі, різні форми виставок та їх призначення. Тексти номеру торкались донині актуаль-
ної теми кураторської діяльності, практика якої на теренах України почала розвиватися 
і поширюватися в перші роки її незалежності, — зокрема, завдяки діяльності ЦСМ Соро-
са. В цьому аспекті цікавим є інтерв’ю Г. Вишеславського з мистецтвознавцем В. Мізіано 
(протягом 1992–1997 рр. останній був директором центру Сучасного Мистецтва у Москві 
і систематично займався кураторською діяльністю), де обговорювалася роль курато-
ра у створенні виставки та розглядалися особливості роботи куратора-медіатора, який 
у створені проекту керується ідеєю діалогу між художниками та куратором (такий тип 
кураторської діяльності обстоював респондент). 

Поданий огляд показує, що редакція видання намагалася структурувати матеріали 
таким чином, щоб кожен номер був логічним продовженням теми попереднього випуску, 
що забезпечувало комплексний підхід при дослідженні перебігу подій сучасного мисте-
цтва і створювало його більш-менш цілісну картину.

Досягненню такої цілісності сприяли й публікації першого розділу часопису, що являв 
собою як теоретичне осмислення специфіки та тенденцій розвитку нового мистецтва 
у світі (тут варто виокремити статті Філіпа Піге, Ноеля Шабера «Общественный заказ»), 
так і аналіз сучасного українського арт-процесу (наприклад, чудова стаття К. Стукалової 
«Український музей сучасного мистецтва?», де подані міркування щодо перспективи ство-
рення такого музею та про ті складові, що були необхідними умовами для його створен-
ня), а також особисті роздуми художників та мистецтвознавців стосовно певних актуаль-
них питань тощо. Перелічені матеріали мали вагоме значення для розуміння перспектив 
та стратегій поступу сучасного мистецтва. Однак теоретичних чи проблемних публікацій 
з поля вітчизняного художнього життя було небагато, і в цьому сенсі цей розділ часопису не 
міг вважатись вичерпним джерелом стосовно цілісного спектру нагальних проблем того-
часного візуального мистецтва України, яке потребувало детального вивчення.

Не менш важливою була друга частина цього часопису (in concreto), де подавалася 
хроніка українських та світових виставок і фестивалів, пов’язаних із сучасним мисте-
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цтвом. Більш детально зупинимось на подіях київської арт-сцени та на їх оцінці київ-
ською художньою критикою, що дає можливість дослідити вектори розвитку мистецтва 
столиці й визначити ставлення до нього оглядачів художнього життя, так само, як і до 
якості окремих творів. Зазначимо, що серед усього розмаїття мистецьких заходів часо-
пис надавав перевагу «явищам найбільш яскравим та симптоматичним» [5] у сучасно-
му художньому просторі держави. Такими були акції та проекти, що засвідчували процес 
т. зв. «розкартинення» — вихід у простір, роботу з ним і перехід від картини до об’єкту, 
а також твори, цікаві своєю текстовою частиною (якою тогочасні проекти часто супрово-
джувались), та її рольовим навантаженням (інсталяція В. Цаголова «Світ без ідей», акція 
«Карла Маркса — Пер Лашез», інсталяція «3/3» Г. Вишеславського, Г. Сидоренко, С. Яку-
ніна). До кола явищ, що виправдовували вищезазначені епітети, цілком слушно була залу-
чена акція «Києво-Могилянська Академія», інсталяція «Три слони» В. Раєвського й інші 
практики, що стосувалися акціонізму, розробляли концепцію т. зв. «суб є̀ктивного дослі-
дження простору», «археологізму» з його багатозначним трактуванням. 

Слід відзначити прагнення редакції часопису подавати в якості коментарів до однієї 
й тієї ж події судження декількох оглядачів художнього життя, що свідчить про спрямова-
ність редакції видання до полеміки і дозволяє скласти уявлення про наявні в арт-середо-
вищі настрої та погляди щодо внутрішньої ситуації та поступу сучасних українських мис-
тецьких сил. Так, свої міркування стосовно акції «Києво-Могилянська Академія» вислов-
лювали В. Сахарук та К. Стукалова; слабкі й сильні сторони виставки «Далеке — близьке» 
осмислювали О. Соловйов та О. Сидор-Гібелинда. 

Журнал не оминав увагою події, що репрезентували сучасне українське мистецтво на між-
народній арені: фестиваль «Дні Києва в Тулузі», виставка «Степи Європи». Остання, за оцін-
кою польського оглядача М. Уйми, засвідчила європейський рівень експонованих творів.

Висвітлюючи акції київського арт-простору 1990-х, які свідчили про позитивні зрушен-
ня в ньому, часопис визначав і його недоліки. В цьому аспекті заслуговує на увагу оцін-
ка творчого клімату виставкового життя Києва 1993 — першої половини 1994 рр., подана 
у вступі до розділу хроніки часопису. Його автор слушно зазначає: «[...] надто багато виста-
вок є симптомами одного захворювання: стагнації та закостеніння сучасного художнього 
процесу в Україні [...] Очевидно, що власне творчість вже нічого не означає для художника, 
сам момент креативного чи оригінального відступає на другий план. На першому ж пла-
ні виступає ім’я, статус та політичні здібності [...] Політичні здібності необхідні для того, 
щоб просто потрапити на потрібну виставку. Мистецтво і в цьому питанні не має права 
голосу, бо вирішує його не незалежний куратор, а конкуруючі угруповання» [6]. 

Зауважимо, що фінансування розвитку сучасного мистецтва з боку державних інсти-
туцій було недостатнім і заслабким. Творчі ініціативи трималися на ентузіазмі авторів, 
який протягом певного, загалом нетривалого часу підтримувався приватними галерея-
ми. Цим, а також чинниками, наведеними у цитаті, частково пояснюється окреслена тен-
денція недостатньої кількості нових мистецьких пропозицій, а точніше, їх непомітність. 

Підводячи підсумки, варто зазначити, що опрацьовані публікації художньої критики 
Києва початку 1990-х розкривають період динамічних змін у сфері візуального мисте-
цтва, котре, акумулюючи досвід попередніх років, окреслювало нові контури свого бут-
тя та розширювало межі своєї діяльності, породжуючи співіснування різноманітних тен-
денцій і арт-практик. Осмислення цих процесів з боку художньої критики було неповним; 
був наявним брак аналізу теоретичних проблем сучасного етапу буття візуальних фено-
менів (хоча такі спроби мали місце: І. Сизоненко з Дніпродзержинська у 1992 р. зробила 
першу спробу аналізу мистецтва української інсталяції); впадала в очі відсутність роз-
криття всієї багатогранності явищ візуального мистецтва тощо. Такий стан речей вида-
ється закономірним з огляду на те, що картину мистецького життя початку 1990-х у Києві 
представляло лише три спеціалізованих мистецьких видання, яких, звичайно, для столи-



ці, наповненої різноманітними арт-подіями, було замало. Кожне з видань мало власні орі-
єнтири: журнал «Образотворче мистецтво» здебільшого висвітлював лінію національної 
самоідентичності; часопис «Синтези» зосередив увагу на творчості художників, для яких 
були характерними живописно-пластичні пошуки та абстракціонізм; видання «Terra 
Inсognita» висвітлювало події актуального візуального мистецтва. Доповнюючи один 
одного, ці часописи визначали ключові постаті сучасного мистецтва і подавали більш-
менш цілісну панораму художнього життя України зазначеного періоду, яке, «Розбудовую-
чи своє місце у великому домі світової культури, [...] починає вдивлятися в себе, замислю-
ватись над своїм власним «лица не общим выражением». Шукати в собі ті плідні імпуль-
си, які можуть прислужитися сьогодні і в майбутньому. Вона знову починає відчувати себе 
часткою цілого, що живе спільним життям з усім людством і може збагатити його своїм 
досвідом» [7]. 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду художньої критики Києва початку 1990-х, висвітленню та аналізу суджень 
оглядачів художнього життя відносно поступу та стану сучасного українського мистецтва. Також в ній простежується 
ступінь висвітлення художньою критикою актуальних проблем художнього процесу окресленого проміжку часу, їх те-
оретичне осмислення.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению художественной критики Киева начала 1990-х годов, освещению и 
анализу суждений обозревателей художественной жизни относительно развития и состояния современного украинс-
кого искусства. Также в ней прослеживается степень освещения художественной критикой актуальных проблем худо-
жественного процесса указанного времени, их теоретическое осмысление. 

Ключевые слова: художественная критика, журнальная периодика.

Summary. The article is devoted to the art criticism of Kiev beginning of the 1990s, coverage and analysis of reviewers 
judgments regarding the development of the artistic life and the state of contemporary Ukrainian art. Also, it can be traced 
degree lighting art criticism urgent problems of the artistic process outlined time, their theoretical understanding. 
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Графічна спадщина Тараса Шевченка представлена у жанрах портрету, пейзажу, натюр-
морту та сюжетно-тематичної композиції. Це переважно студії з натури, копії з естампів 
чи живописних полотен, творчі роботи — композиції на історичні, біблійні, міфологічні 
теми, а також начерки до них; етюди зображення постаті людини, елементів чи мотивів 
пейзажу. Митець створював серії або окремі графічні аркуші, що вирізнялися майстерні-
стю рисунка; його талант виявлявся і в підготовчих роботах: етюдах, ескізах, начерках. 
Серед матеріалів його улюбленими були графітний та італійський олівець, туш, сепія та 
вугілля, що їх поет часто поєднував із білим олівцем, тушувальним порошком, крейдою 
або білилом чи аквареллю. Він працював на звичайному, а також тонованому, кольорово-
му, олександрійському папері, на ватмані, брістольському картоні та торшоні. 

Довершеність рисунків визначала мистецьку цінність твору, тому численна кількість 
шевченкових етюдів має самостійне художнє значення. Перші рисунки Шевченка були 
інтерпретовані довільно й виконані на клаптиках паперу; згодом він із аркушів зробив 
маленьку книжечку, в якій, за його словами, «хрестами і візерунками, з квітками кругом 
листочки обведу, та й списую «Сковороду», або «Три царіє со дари» <…>». Ставши козач-
ком П. Енгельгардта, він потай змалював козака М. Платова. 

Прагнення освоїти мистецький фах вело Шевченка до різних «вчителів», але перші 
уроки, які він отримав у С. Превлоцького, а згодом Я. Рустема, розкрили перед ним нові 
горизонти в осягненні рисувальної техніки. Хист до малювання поет розвивав під час 
студій у Вільно, копіюючи картини суздальських майстрів. Першим відомим рисунком 
митця є «Жіноча голівка» (1830), нарисована з естампа. 

Переїзд до Петербурга був новою віхою у становленні Шевченка-художника. Закон-
трактований на роботу в артіль кімнатного маляра В. Ширяєва, він опановував різні тех-
ніки, а також мистецтво рисунку, в якому найбільше проявлялися його творчі інтенції, 
хоч і часто обмежені лише копіюванням. Його ранні творчі роботи не збереглися, але про 
них він згадував у повісті «Художник», описуючи сцену зустрічі з М. Сошенко у Літньо-
му саду, від імені якого висвітлюється ця подія: «Я взял у него из рук сверток, развернул 
и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко 
улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита. А в заключение несколько 
рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы 
из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мой-
ки и Фонарного переулка. Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, 
это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. 
Они выразительнее были своих подлинников, правда и уродливее, но все-таки на рисун-
ки нельзя было смотреть равнодушно» [1, с. 124]. 

Це знайомство переросло у тісні й дружні стосунки. Шевченко почав відвідувати квар-
тиру М. Сошенка, про що також згадується у повісті «Художник»: «Protégé мой ввечеру, 
прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случил-
ся один экземпляр, в то время только что напечатанный «Геркулес Фарнежский», выгра-
вированный Служинским по рисунку Завьялова, и еще «Аполлино» Лосенка. Я завернул 
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оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его италианскими карандашами, дал 
наставление, как предохранять их от жесткости» [1, с. 126]. Згодом Сошенко організував 
домашні студії, і молодий художник під його наглядом зробив перші кроки у постановоч-
ному рисунку — зобразив гіпсову маску Лаокона, зліпок зі скульптурного твору Мікела-
нджело тощо. У цій майстерні Шевченко вперше зустрівся з К. Брюлловим, який поба-
чив його роботи і запросив до себе. До нього молодий митець прийшов, зробивши ще ряд 
рисунків у гіпсовому класі Імператорської Академії мистецтв (у позаурочні години, зав-
дяки клопотанню Сошенка) — голову Люція Вера, Марка Аврелія, «Генія» (Канови), за які 
отримав схвальний відгук К. Брюллова. 

Згодом, за рекомендаціями наставника, він мав вдосконалювати свою майстерність 
у рисунку, копіюючи естампи з творів С. Рафаеля, Дж. Вольпато, Н. Пусена та ін. відомих 
художників. У цей період створена й перша творча робота Шевченка — композиція «Едіп, 
Антігона та Полінік» за твором Озерова «Едіп в Афінах». Художня інтерпретація мотивів 
чи сюжетів з літературних творів приваблювала його; це захоплення підтримав Сошен-
ко і дав йому для роботи декілька томів «Історія Древньої Греції» Гіліса. Завдяки дозво-
лу В. Григоровича він влаштував Шевченку практику у пенсіонерських навчальних залах 
при Товаристві заохочування художників, де було виставлено гіпсові статуї, а за наявним 
там людським кістяком Шевченко вивчав анатомію та різні постави людини. 

Долею Шевченка завдяки І. Сошенку почали опікуватися К. Брюллов та О. Венеціанов, 
а згодом В. Жуковський та М. Вельєгорський. Завдяки їх зусиллями він був викуплений 
із кріпацтва і став вільним слухачем Імператорської Академії мистецтв з її академічними 
традиціями та основою образотворчої грамоти — рисунком. Шевченко швидко осягав ази 
володіння лінією та штрихом, досконало моделював форму, робив композиції за мотива-
ми грецької та римської історії та на біблійні сюжети. Маючи високу художню підготов-
ку, він розпочав навчання з «фігурного класу», пропустивши початкові два рисувальні 
(малювання з естампів і гіпсових голів), що дало йому можливість зосередитися на рисун-
ку античних скульптур та натури [2, с. 9]. Роботи академічного періоду позначені впли-
вом учителя Т. Шевченко, К. Брюлова, який багато уваги приділяв не лише техніці рисун-
ку, але й вмінню узагальнити форму, передати плавність ліній, підкреслити граційність 
фігури: цей художник вчив студентів бачити красу людського тіла. Шевченкові зарисов-
ки студентів академії, а також академічні постановки «Натурники» (1840–41) та «Натур-
ник» (1844) свідчать про його зріле художнє мислення та володіння технікою. Його успіхи 
в навчанні неодноразово високо оцінювали. У повісті «Художник» про це написано: «…на 
экзаменах я постоянно не сажусь ниже третьего № . Карл Павлович постоянно мною дово-
лен — какое же может быть отраднее, существеннее поощрение для художника? Я безгра-
нично счастлив! Эскиз мой на конкурсе приняли без малейшей перемены, и я уже приня-
лся за программу. Сюжет я полюбил, он мне совершенно по душе, и я весь ему предался. 
Это сцена из «Илиады» — Андромаха над телом Патрокла. Теперь только я совершенно 
понял, как необходимо изучение антиков и вообще жизни и искусства древних греков» 
[3, с. 173]. Він багато працював над програмою, завдяки чому досяг високих результатів: 
«Какое великое дело для ученика программа! Это его пробный камень, и какое великое 
для него [счастье], если он на этом камне оказался не поддельным, а истинным художни-
ком [3, с. 176]. Отримані Шевченком на екзаменах оцінки були підставою для переведення 
в наступний «натурний» клас, хоч у «фігурному» він вчився менше восьми місяців. 

Шевченко часто копіював твори К. Брюллова, освоюючи авторську манеру в худож-
ньому вирішенні сцен. Зокрема, досить точно зроблено рисунок в акварелях «Перерване 
побачення» та «Сон бабусі та онуки», де витримано співвідношення загальної композиції 
та кольорів, але й привнесено свою частку — більш насичений колорит, яскраву емоційну 
тональність, доопрацювання деяких деталей. Ця практика допомагала Шевченку у робо-
ті над власними композиціями та формуванням творчої манери, фундаментом якої ста-
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нуть академічна школа, принципи класицизму, романтизму, реалізму, які у різній співмір-
ності виявлятимуться в творах усього періоду творчості митця. Його цікавили теми істо-
рії України та її сучасної долі; до них він звертався в 1836–37 рр., створивши композиції 
«Смерть Олега, князя древлянського», «Смерть Богдана Хмельницького». Тепер він нари-
сував «Козацький бенкет» (1838). Український типаж, сцени з життя народу стануть про-
грамними у творчості митця, про що свідчать зарисовки та етюди в Альбомі (1840–1844), 
Альбомі (1845), Альбомі (1846–1850), Альбомі (1848–1850). В них буде також і багато пей-
зажів: К. Брюллов якраз і спрямовував учнів вивчати навколишню дійсність, а в робочих 
альбомах зарисовувати характерні типи і сцени з життя. У шевченкових Альбомах рисун-
ки є підтвердженням не лише концентрації художньої думки, а й чіткості її вираження 
стосовно побаченого здебільшого за один сеанс. Він прагнув передати форму пластичні-
стю ліній і деталями розповісти про її особливості; тому ці роботи мають ще й докумен-
тальне значення. 

У доакадемічний період, під час навчання в Академії мистецтв і після нього, Шевченко 
розвивався як рисувальник у жанрі портрету і створив цілу галерею образів у різних тех-
ніках (олівець, акварель, сепія, вугілля). Його моделями спершу були колеги та знайомі; 
згодом він малював на замовлення. 

Восени 1839-го він представив два портрети на великій академічній виставці [2, с. 17]. 
Перебуваючи на Україні, Т. Шевченко олівцем нарисує Р. Лукомського (1843), А. І. Лизогу-
ба (1846–47), Ю. Сребдольську (1847) та автопортрет (1845). В цих творах присутня легка 
і гнучка лінія, штрих, розтушовка, якими передано зовнішні риси людини та неповтор-
ність її особистості. У 1843-у він тушшю виконав автопортрет, який подарував В. Рєпні-
ній. За манерою цей твір наближений до офортного штриха (саме тоді Шевченко готував-
ся до роботи над серією «Живописная Украина»). 

Автопортрети митця періоду заслання також графічні, але в кожному з них зафіксова-
но зміни зовнішніх рис і внутрішнього світу, виражені в особливому, задуманому погляді. 
У автопортреті (1847) передано душевний стан художника в перші дні його перебування на 
засланні. У рисунку портретів Шевченко часто поєднував італійський олівець і білило; цю 
техніку широко застосовували його сучасники, західноєвропейські та російські художники. 
Лаконічними засобами він досягав високого мистецького ефекту. Перебуваючи в Новопе-
тровському укріпленні, він виконав у цій техніці автопортрет (1851), портрети М. Савичева 
(1852), К. Бажанової (1854), подружжя Бажанових (1854), І. Ускова (1853–57) та ін. 

Повертаючись із заслання, в Астрахані та у Нижньому Новгороді, а також в Петербурзі та 
в Україні, протягом останніх років життя Шевченко нарисував цими ж графічними засоба-
ми два автопортрети (1857, 1858), портрети М. С. Щепкіна, М. Лазаревського, Айри Олдрід-
жа (всі — 1858), М. Сєверцова, М. О. та М. В. Максимовичів, А. Лазаревської (всі — 1859) та ін. 

Великий доробок Шевченка у жанрі пейзажу — це завершені композиції акварел-
лю, олівцем, тушшю, а також численні зарисовки, етюди, начерки українських і казах-
ських краєвидів. Маже не збереглися етюди періоду навчання в Академії мистецтв. З цьо-
го періоду нам відомі його рисунки дерев («Тополя», 1839, «Гілля дуба», 1840–42), рос-
лин («Бур’яни», 1840), в яких вже видно особистий почерк художника. Українську приро-
ду митець зображував з особливою любов’ю, тому здебільшого його пейзажі наповнені 
ліричною тональністю, особливою поетикою, душевною теплотою. На перших сторінках 
Альбому (1840–44) містяться етюди «У Києві», «Дерева», «Видубицький монастир», «Хата 
біля річки» (всі — 1843–44), в Альбомі (1845) — «На Орелі (село)», «На Орелі», «Краєвид 
з кам’яними бабами», «Стінка», «Білик» (всі — 1845) та інші. 

Розширюючи жанрову специфіку, він малює архітектуру у гармонійному поєднанні 
з природою: «Вдовина хата на Україні» та «Батьківська хата в с. Кирилівці» (обидва — олі-
вець, 1843), «Андруші», «Чигринський дівочий монастир» (обидва — сепія, 1845), «В Пото-
ках», «Церква Покрови в Переяславі», «Михайлівська церква в Переяславі», «Вознесен-



ський собор в Переяславі» та ін. (усі — акварель, 1845). На засланні, під час експедицій на 
Аральське море (1848–49) та в гори Каратау (1851), а також в Новопетровському укріплен-
ні (1850–57) Шевченко нарисував багато краєвидів олівцем, котрий він часом поєднував 
з білилом. Чимало з них досить детально передають особливості берегового й острівно-
го ландшафту та геологічну будову місцевості, де провадилися пошуки кам’яного вугілля; 
тому ці малюнки мають також документальне значення. Митець робив підготовчі малюн-
ки, зарисовував елементи і мотиви природи, загальний краєвид; вони у подальшому слу-
гували йому основою для написання або доопрацювання композицій. Тому до цього часу 
відносяться цілком довершені твори, сповнені поетичного настрою: «Острів Ніколая» 
(1848–49); «Долина Апазир», «Ханга-Баба» (обидва — 1851), краєвиди околиць Новопе-
тровського укріплення (1851–57) та ін. Під час останнього перебування на Україні Шев-
ченко виконав тушшю декілька краєвидів «В Лихвині», «Коло Канева», «В Черкасах» тощо 
(усі — 1859), які вражають рівнем художнього узагальнення, майстерністю рисунка, від-
чуттям пленеру. 

Окрім портрету та пейзажу, митець працював у жанрі тематичної композиції. Він роз-
робляв сюжети з історії та міфології грецької та української культури, звертався до літе-
ратурних творів та біблійних мотивів. Етапними у творчості митця були графічні серії 
«Телемак-Діоген» (сепія, 1856) і «Притча про блудного сина» (туш, бістр, сепія, білило, 
1856–57). Прагнучи створити переконливий образ головного героя, митець шукав від-
повідну задуму композицію, вибирав ракурс, наповнював її деталями-символами. У цих 
серіях він розвинув брюлловську школу рисунку у передачі оголеного тіла, лінійної та 
повітряної перспективи, світлотіньовим контрастом виділення головного. Тема побуту 
також займала важливе місце у творчості Шевченка. Значну кількість рисунків, створе-
них олівцем і сепією, він присвятив життю кочових народів, які у суровій азійській приро-
ді виробили традиції ведення побуту та господарства. Особливості цієї місцевої культури 
митець майстерно зафіксував у сепіях «В юрті» (1848–49), «Тріо» (1851), «Казашка Катя» 
(1856–57), «Пісня молодого казаха» (1851–57) та ін. 

У численних етюдах Т. Шевченко зобразив також побут учасників Аральської описо-
вої та Каратауської експедицій, в яких брав участь. У цих рисунках здебільшого зобра-
жені стоянки експедиції з різних точок зору: на загальному тлі краєвиду; окремі спору-
ди чи юрти; сам табір із загальними обрисами степу; біля підніжжя узгір’їв чи узбережжя 
моря чи затоки: «Експедиційний табір у степу» (олівець, 1848), «Днювання експедиційно-
го транспорту в степу», «Шатро експедиції на острові Барса-Кельмес (обидва — акварель, 
1848) та ін. Поєднуючи лінію, штрих, розтушовування, митець зображував не лише учас-
ників експедиції, їх реманент, транспорт та усе інше, але й прагнув надати кожному начер-
ку, етюду чи композиції свого неповторного звучання, емоційності, поетики. 

Шевченко був одним з кращих майстрів рисунка в історії українського мистецтва. Його 
студії випередили час у становленні побутового жанру, різних напрямків реалізму, пле-
неризму. Він торував цей шлях, освоюючи усі техніки графічного мистецтва, а його твори 
стали надбанням багатьох поколінь і увійшли до світової класики. 
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Проблема «музеєфікації» творів сучасного мистецтва та поповнення ними музейних 
колекцій в умовах обмеженості фінансування є однією із найгостріших. Її розв’язанню 
сприяють традиційні та новітні форми музейної діяльності, різноманітні мистецькі акції, 
фестивалі, симпозіуми, арт-резиденції тощо. Успішна реалізація мистецьких проектів 
допомагає музеям збагатити власні збірки творами тих художників, які на думку експер-
тів-музеєзнавців заслуговують не тільки на увагу сучасників, а й на те, щоб гідно пред-
ставляти для прийдешніх поколінь відповідний часовий та регіональний контекст.

У багатьох музеях існують відділи або сектори сучасного мистецтва, які послідовно 
займаються вивченням та поповненням своїх колекцій творами сучасного мистецтва, 
реалізуючи для цього різноманітні методики.

Дослідженням цієї проблеми тією чи іншою мірою займаються фахівці музейної спра-
ви, мистецтвознавці, історики мистецтва, критики. Частина робить акцент на вивчен-
ні феномена «сучасне мистецтво»: О. Сидор-Гібелинда, Г. Вишеславський, О. Титарен-
ко, О. Соловйов. До цього процесу долучаються галеристи, серед яких Т. Міронова, 
П. Гудімов, Є. Карась, Т. Тумасян. Теоретичним обґрунтуванням проблеми «сучаснос-
ті» у мистецтві присвятили свої дослідження О. Федорук, В. Сидоренко, О. Роготченко, 
О. Петрова, Г. Скляренко, О. Голубець, М. Селівачов, М. Станкевич. Питання музеєфіка-
ції творів сучасного мистецтва досліджено у працях Н. Нікішина, С. Руденка, Ю. Омель-
ченко, Р. Маньковської. Вивченню конкретних реалізованих мистецьких проектів при-
свячено праці їхніх безпосередніх організаторів і учасників: О. Авраменко, З. Чегусо-
вої. У цьому контексті джерелом є думки та враження художників, критиків, учасників 
самих проектів.

Поступальне входження України до системи «відкритого світу», дедалі більше заці-
кавлення творчістю, величезна кількість реалізованих мистецьких проектів та створе-
них мистецьких робіт ставить питання їхньої музеєфікацікації на чільне місце у науко-
во-дослідницькій діяльності сучасних музеїв. Ця проблема є предметом серйозної заці-
кавленості фахівців музейної справи, мистецтвознавців, критиків, істориків, культуро-
логів, а також самих творців-художників.

Поняття «музей сучасного мистецтва» у загальновизнаному світовому контексті 
співвідноситься з музеєм, чия колекція та виставкова діяльність засновуються на тво-
рах сучасного мистецтва як сукупності художніх практик, що виникли у другій полови-
ні ХХ ст.

Сучасне мистецтво також експонують і зберігають галереї, центри сучасного мис-
тецтва, приватні колекціонери, комерційні корпорації, державні мистецькі організації, 
музеї сучасного мистецтва, арт-студії або самі художники.

Музеї, бієнале, фестивалі, симпозіуми та ярмарки сучасного мистецтва поступово ста-
ють інструментами залучення капіталу та інвестицій у туристичний бізнес або частиною 
державної політики. Приватні колекціонери неабияк впливають на всю систему сучасно-
го мистецтва, але твори з їхніх колекцій фактично закриті для широкого ознайомлення. 
Спроби безпосередньо інтегруватися в систему сучасного мистецтва роблять промислові 
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та комерційні компанії: проводять виставки сучасного мистецтва на своїй території, орга-
нізують і спонсорують премії в галузі сучасного мистецтва, купують роботи художників, 
формують великі колекції.

Україна, на щастя, не залишається осторонь світових мистецьких процесів. У нашій 
країні діє Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв Украї-
ни. Активно розбудовується Національний культурно-мистецький та музейний комплекс 
«Мистецький Арсенал», який нині є одним з найперспективніших проектів у галузі куль-
тури України, а у майбутньому має стати одним із найпотужніших світових музейно-ви-
ставкових комплексів, також існує низка провідних арт-галерей.

Музейні колекції в останні роки, за свідченням керівників музеїв, поповнюються зде-
більшого завдяки дарункам або конфіскату, а якщо твори й закуповують, то лише коштом 
спецфонду [1, с. 13]. За таких умов музею як культурній інституції важко виконувати одну 
зі своїх головних функцій — виявлення, відбір та накопичення пам’яток мистецтва, які 
в майбутньому репрезентуватимуть теперішні досягнення. У цьому контексті особливо-
го звучання набуває формат спадкоємності «музейних поколінь», який можливий тіль-
ки в умовах традиційних музейних інституцій з усталеними традиціями та багаторічним 
досвідом науково-колекційної роботи.

Українські сучасні художники гідні світового визнання. Це підкреслює їхня участь 
у міжнародних мистецьких проектах, фестивалях і симпозіумах, запрошення до органі-
зації виставок та роботи в арт-резиденціях. Наші музеї прагнуть посісти належне місце 
у суспільстві, намагаючись стати більш динамічними і сучасними, перебуваючи в постій-
ному пошуку нових підходів до розуміння сутності музейної справи, вдосконалення 
напрямів її діяльності. Щоб успішно функціонувати, музей має пропонувати публіці, від-
відувачам якісно новий, цікавий продукт. Особливо це стосується наших художніх музе-
їв, поруч із якими працюють мистецькі галереї, різноманітні організації та фонди. У таких 
умовах діяльність музею в контексті збереження для прийдешніх поколінь творів сучас-
ного мистецтва набуває особливого значення. Завжди постає питання так званої «публіч-
ної власності» — тобто ситуації, коли твір музеєфіковано державним або муніципальним 
музеєм. У випадку, коли він перебуває у власності приватного музею, фонду чи галереї — 
його доля за певних обставин може докорінно змінитися.

Тож необхідно активізувати діяльність державних музеїв, залучивши їх до самого про-
цесу творення сучасного мистецтва. Було б добре, якби саме музеї активніше брали на 
себе функцію головного координатора мистецьких акцій. Це б забезпечило збереження 
творів для прийдешніх поколінь. Наше дослідження мало на меті тільки окреслити наяв-
ні проблеми і процеси. Вважаємо, що надалі потрібно:

– створити базу мистецьких акцій, які проводяться різними структурами, дати їм 
характеристику та доносити постійно оновлювану інформацію для художників;

– дослідити, скільки творів музеєфікують після проведення кожної такої акції, розро-
бити умови, за яких мистецький твір стає власністю музею тощо.

Розв’язання цих проблем допоможе представити найкращі зразки художньої творчості 
наших сучасників у найкращих вітчизняних музеях для прийдешніх поколінь — як відо-
браження сили і краси нашого непростого, але надзвичайно цікавого сьогодення.
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Анотація. У статті розглядається вплив різноманітних мистецьких акцій (виставок, пленерів, симпозіумів, фес-
тивалів) на формування музейних колекцій. Особливу увагу приділено вивченню історії становлення музеїв сучасного 
мистецтва в Україні як явища новітнього художнього життя. Аналіз мистецьких подій доводить, що вони є однією з най-
результативніших форм поповнення музейних колекцій творами сучасного мистецтва.

Ключові слова: музейні колекції, мистецькі акції, сучасне українське мистецтво.

Аннотация. В данном исследовании рассматривается влияние различных художественных акций (выставок, 
пленэров, симпозиумов, фестивалей) на формирование музейных коллекций. Особое внимание уделено изучению 
истории становления музеев современного искусства в Украине как явления современной художественной жизни. Ана-
лиз художественных событий доказывает, что они являются одной из самых результативных форм пополнения музей-
ных коллекций произведениями современного искусства.
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Summary. The study examines the influence of various artistic events (exhibitions, plein air, symposiums, festivals) on mu-
seum collections formation. Particular attention is paid to the history of modern art museums in Ukraine as a phenomenon of 
contemporary artistic life. Analysis of artistic events proves the author’s thesis about the fact that they are one of most prolific 
forms for complying museum collections of contemporary art.
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Сама постановка питання виглядає новою для традиційного мистецтвознавчого дискурсу, 
для якого вагомість зовнішньої активності виглядала фактором другорядним, якщо не при-
крим, зайвим, заввадним. Виняток при цьому робився для сюрреалістів — другий після футу-
ристів загін аванградового спрямування, що упродовж кількох десятиліть упосліджувався на 
Венеційських бієнале. Але саме для футуристів, котрі акцентували в художньому житті при-
кмети експансії та урбанізму, цей підхід виглядає найбільш органічним, тоді як їхні (переваж-
но) французькі колеги зосереджувалися на питаннях внутрішньовидової боротьби.

Ігнорування футуристами Венеційської бієнале не могло не відбутися на перших порах їх 
взаємного співіснування. Саме на прикладі порівняння виставкової мегаінституції з моло-
дим мистецьким рухом спостерігаємо напружену дихотомію «Парижу»/«Венеції», позаяк 
саме у Парижі — і французькою мовою — було видано 1909 р. «Перший маніфест футу-
ризму», більша частина якого була написана у формі гарячкової сповіді напівміфологічно-
го автомобіліста, що несеться вперед, чавлячи усе на своєму шляху. (Несподіваний нюанс: 
його чекає дорожнє фіаско, та воно анітрохи не бентежить героя марінеттового наративу). 
Насамкінець оголошується анафема музеям, бібліотекам — і «старовинним містам», які 
читачам пропонують «трощити» [4, c. 162], та (зауважимо від себе) лише в одному з іта-
лійських міст такого штибу швидкісний спосіб пересування, оспіваний Марінетті, відсут-
ній за означенням: у Венеції, яку лідер футуризму згодом піддасть додатковому остракізму 
(у маніфесті, спрямованому до мешканців цього міста, названого «чудовою виразкою мину-
лого»), закликаючи: «засипати канали, спалити гондоли» [9, с. 112].

Зрозуміло, що Венеційська бієнале у цьому конексті (та і з огляду на мейн-стрімну, уго-
довську політику виставкового керівництва, яке в свою чергу уникало представлення тво-
рів, які могли видатися надто ризикованими середньобуржуазному загалу) великою сим-
патією не користалася, хоча й не могла претендувати на роль «мішені № 1» — як кампані-
ла на площі Сан-Марко, раптова і непередбачувана руйнація якої 1902 р. була зі зловтіхою 
зустрінута деякими представниками декадансу (Фердинанд Кнопф, Дмитрій Філософов — 
що мовив ніби в прото-унісон футуристам: «гондольєри вимерли, мов зубри в Біловезькій 
пущі») [11, с. 121]. Прикметно, що згаданий маніфест був розкиданий з башти, яка є розта-
шована саме навпроти Кампаніли (яка натоді ще не піднялася з будівельного праху; до речі, 
падіння її скидалося на похмуру футуристичну візію: «наче впав картковий будиночок… 
упродовж кількох хвилин стало темно, наче глупої ночі»[5, с. 1]).

Та попри дружню співпрацю футуристично налаштованих літераторів та художників, 
останні ставилися до новочасної венеційської виставки світового мистецтва з незрівнянно 
більшою повагою, принаймні — з напруженим зацікавленням, треба гадати — скоро настала 
реакція відторгнення була частково спровокована комплексом «лисиці та винограду». (Інер-
ція вдаваного бойкотування далася взнаки вже в наші часи, коли можливим став вихід у світ 
розлогих монографій про італійський футуризм — без жодної згадки про Венеційську бієна-
ле — див., напр.: [1]). Утім, кожна з названих історій потребує застереження: це відбувається 
в ранній період творчості кожного із далі названих митців, на той час захоплених поміркова-
но-пуантилістичними пошуками. Так, 1899 р. 27-літній Джакомо Балла, що мав досвід літо-
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графської роботи в Турині та самодіяльного навчання малярству в Римі, безуспішно пробує 
виставити свої роботи на ІІ Венеційській бієнале [6, с. 43], та пройде більш як десятиріччя, 
коли він разом з іншими своїма новонабутими колегами підпише Маніфест малярства футу-
ризму 1910 р. Так само вчинить Умберто Боччоні, котрий організує свою персональну вистав-
ку — за межами Бієнале, але в межах міста Венеція — того самого 1910 р. його інтерес до Біє-
нале проявився у написанні розлогої статті, яка з’явилася 8 травня 1907 р. на перших шпаль-
тах газети «ла ліберта» під назвою «експозиція у Венеції та мистецтво сну». Останній слоган 
характеризує мистецтво пізнього символізму, яке майбутній футурист загалом не схвалює, 
хоча не лише його на Бієнале помічає. Але футуристичність «до футуризму» відчувається геть 
у всьому. У підкресленому оптимізмі: «Ми стоїмо на дорозі великого мистецтва». У аналізі 
фактурних манер та описі коней у творах різних митців (нам спадають на думку не так футу-
ристи, як Франц Марк). У критизмі щодо кумирів сьогодення — як до Густава Клімта з доле-
носною «Саломеєю», чи Уолтера Крейна. У закликанні «нової молодості», до «повстання про-
ти старого припудрювання… проти символізму, веризму, сентиментальності». У тверезому 
визнанні (непрстому для італійця): «іноземні художники дуже сильні — їм за іграшки пере-
могти наших». У кпинах на адресу «слабкої вигадливості» (поміченої у Плініо Номелліні). 
У створенні нових формул мистецького стилю (поки що за рахунок інших митців, як-то Гае-
тано Превіаті) на кшталт: «піднятися, борючись» [12, c. 98]. Наостанок можна згадати (лише 
ймовірно, позаяк автор в своїх футуристичних симпатіях обмежився роллю «підписанта» 
одного з маніфестів 1914 р.) загалом малофутуристичного Джоржо Моранді, котрий, разом 
з Андре Дереном, 1909 р. відвідає 8-му Венеційську бієнале з метою ознайомлення із творчіс-
тю Огюста Ренуара, тут виставленого [10, с. 28]. Усі три приклади красномовно ілюструють 
ще доволі пасивно-консюмеристську, ознайомлювальну стадію залучення до бієнальського 
експозиційного організму; демонстративне відторгення останнього настане вже наступного 
десятиліття, але протриває (на відміну від сюрреалістів) недовго.

З середини 1920-х починається бієнальська слава італійських футуристів, не в останню 
чергу пов’язане з симпатіями Муссоліні до певного художнього напрямку (однак лідер іта-
лійських фашистів схвалював і деякі картини радянських художників); слава не надто гуч-
на і дещо несвоєчасна. Тож відбувається це у новому форматі: 1926 р. Філіпо Томазо Марі-
нетті виступає в ролі куратора. Організована ним експозиція «Місто італійського футуриз-
му» об’єднує картини Балли, Бенедетти, Боччоні, Деперо, Дотторі, Філії, Прамполіні, Руссо-
ло та ін., вона ж буде продовжена наступної бієнальської редакції 1928 р., де візьмуть участь 
також Гауденці, Мараско, Ріццо, Сассу, зі значною перервою — 1936 р.; куратор у всіх випад-
ках лишається незмінним. Марінетті, однак, не згоджується вдовольнитися використанням 
однієї, раз і назавжди визначеної експозиційної матриці — перезавантаження її він здійсює 
1930 р. у вигляді «Нової футуристичної картини» (Балла, Руссоло, Прамполіні та ін.) і 1940 р. 
— у «Павільйоні італійського футуризму». Повністю видозмінює її 1934 р., створивши «Місто 
футуристичного італійського аероживопису (аеропіттури)», яке знайде продовження 1938 
і 1940 рр. під тою ж назвою. Саме цей проект, який разом зібрав митців, загалом далеких від 
футуристичної ідеї, дав підставу для ототожнення футуристів з арт-колаборантами тоталі-
таного режиму, хоч «стара гвардія» — окрім самого Марінетті — давно відійшла і від полі-
тики, і від футуризму, а на бієнале вкрай рідко вдостоювалися офіційних відзнак — серед 
нечисленних винятків — міська премія 1928 р. Карло Каррі, утім, й іншим шести художни-
кам, серед яких — Марк шагал [13, c. 131]. Насправді глибин політичного конформізму сягнув 
лише його лідер — котрий 1940 р. заявив у вступній статті до бієналльського каталоге наступ-
не: «Футуристи і тільки футуристи — аероживописці та аероскульптори, що жадають руху 
і сучасності, можуть… пластично виразити всі ті об»ємні та суперечливі сили, якими напов-
нений дуче» [7, с. 319]. Натомість Карло Карра і тут лишається вірним собі, критикуючи офі-
ціозний радянський живопис (що саме припав до смаку офіційним фашистським критикам, 
які сприяли його закупівлям) — і полемічно заявляючи: «краще вже я віддам перевагу Кузн-
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єцову, штеренбергу, навіть Мизіну» [8, c. 96]; аналогічним був погляд радянське мистецтво 
ще одного футуриста (точніше, аеропіттуриста), енріко Прамполіні. У цьому сенсі варто наго-
лосити, що Мизін — не найвідоміший на сьогодні український митець-бойчукіст, тож схва-
лення його з боку футуристичного майстра заслуговує на увагу. Українська незалежна кри-
тика про одну з тодішніх футуристичних експозицій висловилася стримано, але без негації: 
«Мистецтво футуризму відіграло деяку позитивну ролю… чи нова фаза цього футуризму змо-
же щось осягнути, покаже будуччина, а передовсім солідне відношення до мистецтва самих 
футуристів, які, на жаль, часто ще й тепер доходить до дадаїстичної крайности,себто на оче-
видні манівці… напр., Прамполінія «Інфініто плястико…» [3, с. 62]

Повоєнна дійсність Італії — попри вперто-асоціативний зв’язок між футуризмом та 
фашизмом, демонструє приклади неупередженого ставлення якщо не до самого футурис-
тичного доробку, то до його чільних предствників, які на той час (Карра — ще навіть до вій-
ни) кардинально змінили стилістичну манеру. На перших порах — дуже дозовано, майже 
боязко, зате у почесній рубриці «Antologia di maestri», де з двадцяти одного автора до коли-
шніх репрезентантів руху можна віднести двох: Джакомо Баллу (з портретом Бенедетти 
1951 р. «Проникнення») та Карло Карру (з твором 1951 р. «Capo Berta, Diano Marina») [14, 
c. 53–54]. Навряд чи може бути названий поруч з ними Джоржо Моранді (у згаданій екс-
позиції показали його «Натюрморт» 1952 р., взятий з приватної венеційської збірки; пока-
зово, що з двох цих митців радянські критики помітили лише «найбільш реалістичного», 
позначеного «людськістю та поетичністю», начебто відсутніми у «сучасних авангардистів» 
[2, с. 20]), ім’я якого ніколи по-справжньому не пов’язувалося з футуристичним рухом — 
пори разову організаційну солідарність 1914 р. Та усі вони, так чи інакше, були представлені 
принципово новими творами — що, до речі, цілком узгоджується із інноваційним пафосом 
футуризму. Та потрібно було, аби пройшло ще півтора десятиліття, аби футуристів вистави-
ли на 33-му Бієнале власне футуристичними роботами. Так, 1966 р. на Бієнале — здогадно, 
під вдалим приводом ювілею загибелі майстра на веронському фронті І-ї світової війни — 
італійська експозиція розпочинається грандіозною ретроспективою Умберто Боччоні. На 
суд глядача пропонується 111 його творів різних жанрів (останні три картини — останнього 
року життя автора; переважна більшість — із міланських колекцій) — у чому Боччоні тро-
хи поступається Моранді, виставленому у сусідньому відділі (148 творів); творчості першо-
го присвячено розлогий, 5-сторінковий нарис комісара експозиції Гвідо Балли [15, c. 9-13, 
27-30]. Поруч із картинами, виконаними у символістично-декадентському ключі — на взір 
«Горя», в експозиції були присутні такі виразно футуристичні твори як «Сміх», «Матерія», 
«енергія одного шляху», «Антигравітація». Здогадно, у творчості свого неокласика італій-
ські організатори могли вбачати дієву протиотруту поп-артистській хвилі, яка була вдосто-
єна відзнаки на попередній Бієнале 1964 р., і справді два роки потому експозиція СшА знач-
но трохи поступається італійській. Апелюючи до власного досвіду, можу стверджувати, що 
у сучасних венеційських книгарнях бієнальські каталоги сусідять із солідними та числен-
ними дослідженнями про мистецтво футуризму; прикметно, що 2007 р. датується републі-
кація вищецитованого статті Боччоні у науковому збірнику.

Значення «футуристичного уроку» для нашого сьогодення не вичерпується химерною 
історичною інформацією. Він, скоріш, пропонує — таку незручну для нинішнього митця, 
схильного до негайного конформізму — модель незалежної поведінки, а також попереджує 
про пастки запізнілого визнання, яке обертається конфузом гіперконформізму. Можли-
во, і треба починати на міжнародній арені з критично-прискіпливого вивчення ситуації, 
вже згодом переходити до спроб її практичного використання; ідеальним може бути варі-
ант почесного залучення до участі за умов, коли суб’єкт залучення набув повноважної та 
незаперечної значущості, як це відбулося з представниками італійського футуризму; худож-
ники нерідко виступають у ролі кураторів або стриміють до зміни власних «правил гри». 
Зазвичай відбувається навпаки — і аванс легітимізації випереджує власне творчу легітимі-



зацію. З іншого боку, наполегливе декларування мистецької суверенності анітрохи не стра-
хує суб’єкта від експлуатації його тоталітарним, чи якимось іншим режимом, тож «футурис-
тичні здобутки» важко відділити від «футуристичних втрат», особливо у їх презентаційно-
му аспекті; подальнші спроби їхньої актуалізації свідчать на користь раціонального підхо-
ду до недавньої культурної спадщини, на яку може впасти підозра у колаборації з режимом.

Останній штрих у цьому питанні було покладено не Венеційською бієнале, а її ква-
зі-дочірньою інституцією, яка — поруч із Галереєю Ка’Пезаро — виступає органічним допов-
ненням венеційської мегавиставки і певною мірою слугує її територіальною прелюдією (чи 
не єдиний візуально новочасний «вузол» на Гранде Канале). йдеться про Музей Пеггі Гуг-
генхайм, яка складом своїх учасників наче повторює основний склад учасників Бієнале — 
насправді ж частина їх (як абстрактний експресіонізм) була цим Музеєм активно ініційова-
на за безпосередньої участі у Бієнале. У самій же експозиції найбільш виграшною у художньо-
му сенсі лишається зала італійських футуристів, що представляє їхній доробок 1910-х — саме 
того періоду, коли автори цуралися участі у Венеційській бієнале, нині ж вони виглядають як 
її сучасники, зливаючись в одне нерозбірливо-ціле зі своїми академічними опонентами. Тож 
вагу арт-нонконформізму — навіть позірному — у культурному процесі годі переоцінити.
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Анотація. У статті розглянуто коротку історію участі (а також ігнорування) італійських футуристів у Венеційській бієнале.
Ключові слова: Венеційська бієнале, футуризм, експозиція, арт-колабораціонізм, легітимація.

Аннотация. В статье рассмотрена краткая история участия (а также игнорирования) итальянских футуристов в 
Венецианской бьеннале.

Ключевые слова: Венецианская бьеннале, футуризм, экспозиция, арт-коллаборационизм, легитимация.

Summary. The article shortly reviews the history of participation (and also ignore) of Italian futurists in the Venice Biennale.
Keywords: The Venice Biennale, futurism, exposition, art-collaboration, legitimation.
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