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Під свіжими враженнями від рукопису нової книги про творчість Ольги 
Петрової намагаюся згадати, коли ми познайомилися, хоч здається, що зна-
йомі були завжди.

Ще студенткою факультету теорії та історії мистецтва НАОМА, загли-
блена в пошук суті єства митця, завітала до популярної тоді галереї «Ірена» 
на виставку з незвичною назвою «Я клоун», що відбувалася, як підказує 
ця книжка, 1996 року. І назва була незвична, і контент оригінальний. Це був 
день вернісажу. В залі зустріла жінка, обличчя якої було загримоване на зра-
зок маркованих контурів зі «Спортсменів» Малевича. Поряд із образами 
арлекінів демонструвалися об’єкти — вочевидь зліпки з рук та ніг авторки 
цієї постмодерністської гри. Роботи запам’яталися, але й не залишала бай-
дужою самопрезентація художниці, яка почувалася не так автором, як екс-
понатом. З побоюванням подумалося: ось Ольга Миколаївна розгримуєть-
ся, і візія загадковості зникне. Але цього не сталося.

Згодом багато виставок Петрової довелося побачити, її роботами захо-
питися, але оте перше враження, що художник і його праці чимось докорінно 

ХУДОЖНИК 
У РЕФЛЕКСІЯХ СУЧАСНИКІВ
Переднє слово
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пов’язані, — невідступне на будь-якій презентації творчості Ольги Петрової. 
Своїм життям як грою, власним неабияк «закрученим» ставленням до світу, 
вона декілька десятиліть творить міф про себе і своє мистецтво.

І ось з’явилася книга під назвою «Художник Ольга Петрова в текстах 
сучасників». Що це — знову міф, що творять її сучасники? Форма сповіді ву-
стами арт-критиків, гра з життям? Здається, все разом.

У книзі оприявнено тексти українських культурознавців, не байдужих 
до мистецтва, форм його становлення в умовах непростої історії України 
від другої половини XX століття — до сьогодення. Під однією палітуркою 
співіснують мистецтвознавчі, культурологічні, філософські й журналістські 
рефлексії авторів, які прихильно ставляться до мистецької гри з кольором 
й узагалі художньої творчості Ольги Миколаївни. Зі сторінок книги начебто 
виринає усвідомлення, що, попри геноцидні нажахи, заборони, ревнощі, 
несприйняття, Петрова мовить собі: «Я це можу і я це зроблю».

Книгу розпочинає І. Дзюба статтею «Більший за самого себе» (1968), 
присвяченою Сервантесові, його «Дон Кіхотові» та молодій ілюстраторці 

Ольга Петрова з Євгеном Волгіним
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літературного шедевра. Стаття тоді не була надрукована, оскільки редактор по-
бачив у ній якийсь антирадянський підтекст. Не менш драматична «Дантеана» 
Петрової, яку В. Касіян вбачав сюрреалістичною. Але ж мисткиня слідувала 
саме за реалізмом букви та духу «Божественної комедії». Отже, виникає зануре-
на у світовий контекст ілюстрована графічна дантівська серія (1970–1974 роки), 
що її можна вважати витонченим виходом за межі арт-хаусної репрезентації 
на щабель «осьового часу» (К. Ясперс). Уже тоді, в першій половині брежнєв-
ських 70-х, у роботах цієї серії карбовано спробу втечі за межі оточуючої радян-
ської реальності, в метафізично-середньовічний простір світової літератури, — 
справді реальної, — у багатоповерхів’я вигадок, коридори фантазії, закапелки 
іронії та лоджії гротеску, що споріднює ці твори з творами Дюрера.

Про перипетії літографій на теми «Комедії» у книзі знайдемо тексти 
Г. Недошивіна, Л. Герасимчука, М. Стріхи, М. Поповича, Н.-Ф. Баллоні, ін-
ших. Попри жорстке ігнорування особистості Петрової у 1970–1980-х, ілю-
страції до Дантового шедевру мали щасливу долю: їх придбав Музей книги 
та друкарства України (Київ), Британський музей (Лондон), двічі вони були 
експоновані у Флоренції.

За декілька десятиліть книжку за мотивами кандидатської дисертації 
Ольги Миколаївни про ілюстрації Данте видано в Києві (2009) під егідою 
Італійського інституту культури в Україні, Українського товариства Данте 
Аліґ’єрі й за допомогою Н.-Ф. Баллоні, UniCredit Bank та С. Беньямінової. 
Якщо вдивитись у відтворені в книжці — серед інших художників — ілюстра-
ції Петрової, побачимо і афінські театральні маски замість облич атлантів, 
й Арлекіна з Коломбіною (насправді це Данте з Беатріче), що виказують 
незвичне авторське ставлення до такого явища, як Дантів космос, і знаме-
нитий портрет суворого Данте — всупереч деревориту Гюстава Доре.

У 1990-х, в атмосфері творчої свободи, що, ніби дев’ятий вал, захлис-
нула, закрутила, піднесла українське мистецтво, поряд із сучасниками і ху-
дожниками молодшого покоління фактично народилася Петрова як коло-
рист — автор живописних серій.

З 1989-го й по сьогодні вона щороку створює нову серію «географічних» 
полотен: Іспанія, Франція, Японія, Індія, Норвегія. Про ці живописні цикли 



захоплено пишуть В. Личковах, О. Сом-Сердюкова, Л. Герасимчук, С. Агрест-
Короткова, Є. Шимчук і зовсім молоді — М. Сапко, Л. Лозова, Н. Павліченко 
та інші. М. Макаревич акцентує на колористичній вдачі Ольги Петрової.

Варте читацького інтересу листування Петрової із В. Качуровським — за-
сновником Музею модерного українського мистецтва (Чикаго, США). Людина, 
яка особисто знала О. Архипенка, Д. Бурлюка, Ф. Манайла, інших модерніс-
тів початку XX століття, подає у листах неординарний аналіз «Біблійної серії» 
та полотен з циклу Ольги Петрової «Еротика». Аналітично-вишукані розду-
ми В. Личковаха та Ю. Петрова відкривають поліаспектність творчих рішень 
мисткині. Колоризм авторки полотен привернув увагу закордонних поціно-
вувачів, про що свідчать тексти Джона Т’юси (Велика Британія), Фуе Катаями 
(Японія), Ніколи Франко Баллоні (Італія), Геннадія Рождественського (РФ).

Обшир авторів, які писали про творчість і твори Ольги Петрової, ста-
новить, так би мовити, своєрідну глядну залу, в затемненій інтимності якої 
відбувається майже кінематографічне видовище, звісно, варте якщо не від-
критого сонячного світла, то принаймні друкарського світу, в якому повсяк-
денне й випадкове перетворюється на вічне.

Книга, яку задумано та виконано як форму вдячності сучасникам, при-
хильним до творчих зусиль «міфотворця», ніби запрошує читача до своєрід-
ного культурологічного товариства, клубу однодумців.

Ідею видання підтримано Інститутом проблем сучасного мистецтва 
НАМ України, його директором академіком В. Сидоренком. Тексти кожно-
го есе ілюстровано творами Петрової, що додає книзі образної харизми.

Свого роду колективна монографія «про Ольгу Петрову» з історичною 
переконливістю виринає перед очима майбутнього історика мистецтва і — 
ширше — історика культури, який, напевно ж, подивується не лише її жан-
ровій оригінальності, а й синтезу мистецького світовідчуття, академічної 
вишуканості й артистичного пера авторів, презентованих на цих сторінках.

Леся СМИРНА
докторка мистецтвознавства



Лесь Герасимчук
культуролог ’95
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«…СЕРЕД РОЗЧИСЛЕНИХ 
СВІТИЛ»
Ольга Петрова. Малярство, графіка. Каталог. Київ, АртЕк, 1995

До вітчизняного мистецтва вона увійшла у 70-х роках власним образот-
ворчим коментарем до «Божественної Комедії» Данте як графік та дослід-
ниця воднораз. Під час захисту її дисертації професор Г. Нєдошивін сказав: 
«Лише справжнім вживанням у тему можна пояснити, чому молода дослід-
ниця не розгубилася перед величезною образотворчою дантеаною (від мі-
ніатюр XIV ст. — до відверть С. Далі). Зваженість і бездоганність наукових 
висновків — наслідок сполучення проникливого ока художниці та вдумли-
вої дослідниці… Задля узагальнення багатосторічної мистецької дантеани 
авторці довелося співвіднести її із загальною історією європейського мис-
тецтва — від середньовіччя аж до авангарду ХХ ст. Це тим більше викликає 
пошану, що у розпрацюванні теми довелося посуватись перелогами: адже 
європейське мистецтво досі не має спеціального дослідження, котре уза-
гальнювало б досвід митців, які протягом сімох сторіч надихалися образа-
ми Данте».

Не менш самобутні й графічні аркуші Ольги Петрової. Саме через них 
авторку затаврували «сюрреалісткою» та «екзистенціалісткою» і на кілька 
років відлучили від київського мистецького життя.

Парадокс, власне, полягав у тому, що майже водночас із цією при-
крою подією літографії з успіхом виставлялися у Флоренції — на батьків-
щині Данте. Часопис «Корера дела сера», високо оцінюючи доробок україн-
ської ілюстраторки, звертав увагу на автентичність літографій духові пое-
ми. Згодом ілюстрації придбала книгозбірня Британського музею (Лондон). 
В Україні ані наукове дослідження про ілюстраторів «Божественної Комедії», 
ані власні ілюстрації Ольги Петрової досі не видані.
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Ця ґрунтовна розвідка 1968–1979 рр., що потребувала глибокого «за-
нурення» у світ Данте, не була першою сторінкою у творчості п. Петрової. 
Дотоді її добре знали як ілюстраторку «Дон Кіхота» Сервантеса, зарубіж-
них авторів на сторінках часопису «Всесвіт». Вона співпрацювала з україн-
ськими письменниками В. Шевчуком, В. Дроздом, Є. Гуцалом, І. Жиленко, 
Л. Скирдою, експонувала пейзажну графіку та акварелі. Проте саме зустріч 
з величним світом Данте, з його філософською поемою визначили надалі 
шлях Ольги Петрової як художниці, дослідниці й громадянки.

Тому так важливо було мені запитати нашу малярку й доктора філософії:
– Ви живете у сучасній добі, у якійсь іншій чи в усіх одразу?
А вона на те:
– Я живу сьогоденням, але й у часі Данте, бо то стало для мене інтелек-

туальним потрясінням.
– Данте для вас — шлях пізнання чи музика думки, котра вас супрово-

джує? — запитую.
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– Це вираз емоцій та моральна підпора у житті. Він для мене — не дале-
кий історичний персонаж, а — співрозмовник.

Я б сказав, що у цих відповідях п. Петрової — частина сутності естетич-
ної ідеології шістдесятництва: вони перегукуються із рядками з «Пекла»:

O voi ch’avete li ’ntelletti sani,
mirate la dottrina che s’asconde
sotto ’l velame de li versi strani.

(Inf. ix, 61–63).

Музика думки лишалась єдиним скарбом тих, хто беріг у нас li 'ntelletti 
sani, писав versi strain, захлинався від барв і форм, котрих можні боялись, 
а через це й переслідували, тлумили, вбивали. А підмагала їм у цьому 
зграя «лявреатних» бійців ідеологічного фронту, котра нібито не відала, 
що творила.

Недарма знову, при першій нагоді, у п. Петрової в «Драбині Якова» за-
вирувала гама Амора з «Нового життя», бо справді (може, не так надовго, 
як бажалося б) «…побачив я нове небо і нову землю, бо колишнє небо і ко-
лишня земля відійшли…» (Апокаліпсис Івана, 21:1).

Так солодко кортить фігуркам на полотні (хто ці апокрифічні сміливці: 
янголи чи розірвані надвоє хотіння нашої підсвідомості?) полинути від землі 
до провічного полум’яного вихору на небі! Але важко розрізнити на полот-
ні ту землю, від котрої конозить вилізти на шаманську драбину, що ще з па-
леоліту вела до Бога. Видко лишень вогненний крутіж: танець ватри у гамі 
дантового Амора.

І тут у зіставленні епох і трибів мислення ми бачимо, як глибоко пе-
реймається п. Петрова рубіжністю Данте, в якому настільки очевидна ви-
бухонебезпечна єдність космічних перевтілень і предметності. У «Драбині 
Якова» примітна й дивовижна взаємодія першого й другого класів алхеміч-
них фарб, про віщо тепер докладно забули, але ще добре тямили за Данте. 
Лишень безнадії чорноти, персті немає: вона вже вся перетворилась, пере-
топилася у ринці на небесну черлінь Логоса…
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Символіка барв у п. Петрової, безумовно, пов’язана зі стихійністю у дав-
ньогрецькому ще трактуванні терміну — з первинністю, першоосновністю 
світовідчуття. Блакитне, ясно-червоне, жовте, зелене… — це не пряме відтво-
рення дійсного кольориту, а знак-спогад про інтелектуальні дигресії та чут-
тєві захвати у часі творчих мандрів. Чи то по українських селах, чи по екзо-
тичній для нас Індії, чи по тому млистому Альбіону. Тому, либонь, настільки 
переконлива в її доробку енергія міфу про надію, про жадання повзти, ліз-
ти, спинатися, відриватися, летіти, линути до цього шалу логосу й любові.

Дуалістичність почуттєвості й розсуду, яку за юнацтва п. Петрова знахо-
дила у Сервантеса й Данте, згодом сподорожувала їй у бесідах з М. Лукашем, 
Г. Кочуром, О. Анікстом, Г. Нєдошивіним та ще багатьма старшими друзя-
ми й однодумцями.

Така підпора посилила моральну позицію Ольги Петрової, коли 
у 70-х роках вона обстоювала колег у власних публікаціях. Наприкінці шкіцу 
«Контрмистецтво шістдесятників» (час. «Визвольний шлях», 1993, ч. 9, с. 1150) 
вона писала: «Шістдесятники — моральне покоління. Воно чимало пово-
рожило з технологією свого ремесла, відшукуючи чари активного кольору, 
нової форми, багатства фактур, синтезуючи інтуїтивні відкриття з худож-
ньою розсудливістю. Майстерні тодішньої молоді були домівками й церква-
ми водночас. Там народжувалися і звідти випромінювалися магічні сили, 
щоб подолати “мінотавра соцреалізму”».

Вона, безумовно, не була шістдесятницею, одначе саме те покоління на-
путило її до ствердження морального закону в собі самій, до пошуку прав-
дивих містків між, як висловлюються філософи, «Я» та «не Я».

– Для мене, — каже п. Ольга, — важить культ «аскетичної духовності» 
у стародавньому його тлумаченні. Усе, чим я є — вислід праці духу; для мене, 
«інтелектуального люмпена», матеріального ґрунту ніколи не існувало.

Таким чином, шлях від Данте до Біблії (та біблійної апокрифіки) трак-
тується як спроба «часоподолання», як спроба знайти себе у просторі 
життя. Тому такі сюжети, як «Знімання з хреста», «Янгол дитини Христа» 
або «Поцілунок Юди», що мають власну тривалу традицію, потребують 
прочитання не лише на тлі новозаповітного ідеологічного кола, на чому 
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здебільшого зосереджуються мистецтвознавці, 
але й на тлі «алхемії підсвідомості». Так, магічні 
певні барви у більшості її композицій 90-х років 
поєднуються з дивовижним життям і символі-
кою діагоналі, котру художниця раз по раз нама-
гається приховати («Окрилені», 1990, «Знімання 
з хреста», 1991, «Музика», 1992, «Королівська гра», 
1992–1994). У малярстві п. Петрової діагональ слу-
жить не перспективі, не динамізації мас, а пра-
вить за вектор і межу взаємодії жіночих і чолові-
чих архетипів.

Ольга Петрова
 За мотивами Вітмена
папір, туш, перо
1972



Ольга Петрова
 Веранда, ніч, безсоння
папір, перо, чорнило
1977
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Цікаво у зв’язку з цим звернути увагу й на трактування гармонії (до-
сить, зрештою, умовної). У нас, між іншим, гармонію звикли ототожнюва-
ти із суголосом і протиставляти дисгармонії (може, під впливом музичних 
теорій минулого сторіччя?). Справді, у гармонії спрадавна є таке значення 
злуки, як у супутнього терміну «гармоге» (це з давньогрецьких естетичних 
теорій), але ж іще у греків доля Гармонії, котру пов’язували з культовими 
драмами ячменю, зораної землі та зміїв, глибоко трагічна. А драма об’єд-
нання протилежностей як наріжна засада уперше з’являється щойно у ве-
неційському мистецтві.

Ця сама засада простежується у п. Петрової, приміром, у «Суді 
Соломона», 1992, у «Вершині літа», 1981. В останній роботі, до речі, виступає 
цікавий прийом підкреслення фактури — зшите полотно. Тридільність і роз-
поділ мас на площині нагадують нам про тридільний перевернутий світ у ка-
балістів, що підкреслюється й символікою кольорової гами.

Я спитав художницю:
– Що означають ваші образи, чим є вони для вас?
– Я не намагаюся їх зрозуміти, даючи повну волю підсвідомості. Вони 

приходять до мене зненацька у снах, десь у дорозі, у клопотах щодення 
і вимагають свого втілення. Ці образи зовсім не літературні, часто-густо 
не матеріальні. Живопис, колір, фактура — втілення того, що не відходить 
від мене, доки не оживе на полотні. Притому, найістотніше для мене — 
універсальність простих цінностей. Змістовний алогізм і незавершеність 
у мене — це «образи неготовності буття» (за висловом М. Бахтіна), як от 
у «Клоуні», 1992, «Натхненні», 1963, «Автопортретах», 1970 та 1991. Так і живе-
мо на межі між «Пеклом» дійсності та «Раєм» ідеалізованих моделей буття. 
Про сподівання… ані пари з вуст.

– Отже, ваша картина, ваш образ — це ідея… у вас чи поза вами?
– Ідея поза мною, ідеал… Скажімо, ідея добра, ідея зради; такі моральні 

категорії, що існують поза мною. Я б хотіла їх об’єктивувати.
Поль Валері писав у зошитах: «Призначення живопису неясне. Якби 

воно було визначене, — скажімо, творити ілюзію видимих предметів 
або втішати погляд і свідомість своєрідним мелодійним розташуванням 
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барв і форм, — проблема істотно спростилася б і, безсумнівно, побільша-
ло б прекрасних творів (цебто творів, що відповідають конкретним вимо-
гам), але пощезли б твори нез’ясовної краси. Зовсім не стало б таких, котрі 
вичерпати неможливо».

Філософський зміст, притаєний чарами мистецтва, часом виявляється 
у п. Петрової зовсім несподіваним чином. Звичайно, митець, натхненний 
повнотою власних переживань, про таке не думає, але ж твір надалі почи-
нає існувати самостійно, незалежно від індивідуальної творчої біографії 
та суб’єктивних побажань: він починає існувати «для мене», тепер — у кон-
тексті мого розуміння. І наразі кожний споглядач починає шукати свій зміст, 
«правду свою», як казав поет Плужник.

Так, у триптиху «Зірка Давида», «Ребе», «Давид», 1991 зірка виступає 
стрижневим ідеєносієм в усіх трьох композиціях. Отій самій зірці присвяче-
на праця людини, котра на спілку з геніальним Бубером тлумачила Біблію 
на німецьку, — Франца Розенцвейга (1886–1929) «Зірка вибавлення», де пода-
ється так звана гармонійна символічна інтерпретація. Отож, якщо ми при-
дивимось до полотен п. Петрової, то помітимо, що у кожній картині трипти-
ха «приховано» по одному куту зірки, а саме: Людина, Світотвір, Об’явлення. 
І лишається: Бог, Сотворіння, Вибавлення. Ця тріада стрижнева для всього 
доробку п. Петрової — і малярки, і мистецтвознавця.

І тут, так би мовити, на tutti, я запитую себе: що це? Інтелектуальна гра? 
Архетипальне єство жінки? Звертання на межі до тих, хто ще має очі та вуха? 
Мабуть це артизм, але обумовлений не позою, а ритуальністю. Як зібрати 
докупи цей вітраж, аби сонце висвітило для мене поставу митця?

Аж тепер приходить розуміння того, що це насправді театр: проте 
не той типовий для штуки, зокрема для шістдесятництва, прийом арлекі-
нади, а те диво стихій та світів, котрим драма була спочатку, а потім від часу 
до часу зринала в епохи неспокою та бентеги.

Уся творчість О. Петрової — автобіографічна метафора. Прозірливий 
Вітмен колись побачив таку сукупність в Альбіоні. Подібна спонтанна ба-
гатоголосність властива ще кільком київським митцям, котрі шталтува-
лись, виброджували у 60-ті й 70-ті під суспільним пресом. Це переростає 



Ольга Петрова
   Втеча до Єгипту
полотно, олія, 100 × 120 см
1993



Ольга Петрова
 Драбина Якова
полотно, олія
1998
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межі школи і набуває характеру ментальності цілого покоління україн-
ських митців, про котрих О. Петрова-мистецтвознавець пише та оповідає 
досить часто.

Я запитав її:
– У вашому розумінні мистецтвознавство існує для мистецтвознавців 

чи для… — для кого?
– Мистецтвознавством я переважно займалась лише для того, аби 

допомогти своїм друзям — Лєрман, Луцкевичу, Лимареву, Вайнштейну, 
Реунову… Вони чудові художники, але у 60-ті роки наш соціум їх не визна-
вав. Тому я вважала за свій громадський борг, — а такі речі важать для мене 
дуже багато, — вдатися до мистецтвознавства.

– Отже, у такому разі йдеться про мистецтвознавство світове чи про мис-
тецтвознавство групових, регіональних інтересів тощо?

– Звичайно, про сучасне світове: я здобула науку на такому велико-
му часі, як ХІІІ–ХХ ст., коли писала про Данте — від Джотто до Далі. І вже 
не можу дихати у вузьких рямцях. А через ідеї європейської культури я при-
йшла до усвідомлення стійностей української культури.

– А наскільки сьогодні, як це було у класиків минулого віку, філософія 
має право об’єднуватися з мистецтвознавством?

– Традиційне мистецтвознавство в описовому варіанті ХІХ ст. вже від-
жило. І тому нам конче потрібне філософське мистецтвознавство, саме «фі-
лософія мистецтва».

– Що ж коїться, пані Петрова, з нашим мистецтвознавством? Чому всі 
повоєнні здобутки зарубіжних шкіл стороною обійшли нашу мистецтвоз-
навчу думку?

– Ніякого нема секрету. Річ у тім, що офіційні мистецтвознавці — то ча-
сто-густо були штатні люди з певних організацій. І від них нічого особливого 
не вимагалося: лишень спостерігати, стежити за художниками. Який же тут 
теоретичний рівень? Це люди, котрі вміли щось десь якось описати: у цен-
трі — те, ліворуч — се… Та й годі. Тому це невігластво, котре спонсорувалося 
державою, — а нашій державі невігластво було вельми зручне і вигідне, — 
перетворилося на академічне правило. З якогось дива таке графоманське 



описовство назвали «київською школою». Тож покалічено чимало людей, 
і буде справедливо, якщо тих «дослідників» спіткає доля мамутів. Україна 
важко відроджує мистецтвознавчу школу.

Мені кортіло, аби пані Ольга зрадила одну свою таємницю. Я усе ж таки 
маю на оці стосунок її до графіки, — адже це, зосібна, і Данте, і морські фан-
тазії, пов’язані з Вітменом. До речі, багато років тому наше перше заочне зна-
йомство відбулося на ґрунті багатостраждального видання Вітмена у часо-
писі «Всесвіт». Тоді в малюнках О. Петрової несподівано я «захлинувся» не-
осяжністю графічного простору, свіжістю дихання, рідкісною в 70-х роках 
розкутістю мистецького жесту… І ось тепер:

– Пані Ольго, ви себе — попри все — більше відчуваєте графіком 
чи маляркою?

– Я пережила вже себе як графік: мається на увазі не образотворча гра-
фіка, а ілюстративна. Мені цікаво творити, а не ілюструвати; бентежить те, 
що може форма, пляма, фактура, — саме живописні засоби вислову. У мене 
це таке перше кохання з фарбою, з поверхнею, — я досить пізно прийшла 
до цього, але ж щасливі зустрічі бувають у різному віці…

Розмова про кольорит у полотнах Ольги Петрової можлива, якщо маєш 
на увазі саме поривання до первинності, як її втілювали художники-мініатю-
ристи. Так само, як її середньовічні «попередники», вона радіє з ясних фарб…

А може, це знову відгомін дантівської чуттєвості, про що писав Йосип 
Мандельштам в його «Розмові про Данте».



Ольга Петрова
 Діалоги
папір, туш, перо
1981



Василь Качуровський
культуролог ’95
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З ЛИСТІВ ДО ОЛЬГИ ПЕТРОВОЇ
Чикаго, 1995–1998 рр.

Чикаго, 14/01/95

ДОРОГА ПАНІ ОЛЬГО.
Дякую за прислані журнали, різні статті, включно за гарного каталогу 

Вашої виставки. В передмові до цього каталогу між іншим сказано: «У мене 
це перше кохання з фарбою, з поверхнею, — я досить пізно прийшла до цьо-
го, але ж щасливі зустрічі бувають в різному віці». От ця зустріч є для Вас 
дуже щасливою, вона ніяк не є припізненою, і треба сподіватися, що надалі 
буде тривалою. Автор передмови зазначує, що ВОНА РАДІЄ З ЯСНИХ ФАРБ. 
Це дуже гарно і похвально. На потребу чистих фарб в українському мисте-
цтві звертала увагу О. Екстер ще на початку нашого сторіччя. А у Вас вони 
прекрасні.

Обкладинка гарних кольорів символічно обнімає всю Вашу творчість. 
А роками на Ваших працях ці фарби процвітають ще більше і яснійще. 
А щодо тем картин та їхнього характеру, то Ви молитесь притишеними, 
але теж дуже гарними кольорами. Вони теж дуже гарні. Добрих колористів 
є завжди небагато в образотворчому мистецтві. Хоч естетика самих тіль-
ки гарних кольорів не є головним завданням в образотворчому мистецтві, 
але відіграє вона завжди важливу ролю.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, так, ми знаємо, що Ви є мистецтвознавець, професор та доктор фі-
лозофічних наук, але передовсім Ви є мистець. І то добрий мистець. Якщо 
подеколи Вам дуже хочеться бути СЕРЙОЗНО з Вашою тематикою, то робіть 
так, як це робили старокитайські мистці-науковці. Включайте до самого ма-
люнка якісь слова, якийсь короткий текст. Попробуйте.
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31/01/96

ДОРОГА ПАНІ ОЛЬГО.
Сьогодня я дістав Вашого листа з 23-го січня. І знова заглянув до ката-

логу Вашої виставки. Ваші яркі чисті кольори мене приваблюють. Колір, так 
як і музика, діють безпосередньо і глибоко на душу людини.

Дуже мені подобається, як Ви трактуєте деякі біблійні теми. 
ВІДПОЧИНОК ПО ДОРОЗІ ДО ЄГИПТУ, УКЛІН ВОЛХВІВ, СЬОМИЙ ЯНГОЛ, 
ВТЕЧА ДО ЄГИПТУ. Всьо до крайности відматеріалізоване, нецьогосвіт-
не і одухотворене. Це Ваші ІКОНИ. БОГ Є ЛЮБОВ, любов спокійна і тиха 
в кольорах, так як і ПІЄТА. Це глибокий материнський жаль. Доріжка РЕБЕ 
до синагоги стелиться стражданням. Дуже цікаві картини БЛАГОВІСТЬ 
НАПРОВЕСНІ та ОКРИЛЕНІ. ДІВИ РОЗУМНІ Й НЕРОЗУМНІ — прекрасна кар-
тина, як теж СОНЦЕ ДЛЯ ДВОХ, кольорово більше насичені, як деякі біблій-
ні теми. Вони-бо цьогосвітні.

Я ставлюся досить критично до церковної інтерпретації християнства 
та до церковного мистецтва. За часів бароко постягали святих з висот не-
бесних, поробили з них добре підгодованих, куцоногих громадян, всьо зі-
йшло на плитке, приземне ілюстрування новозавітських Біблійних тем, 
як казочок для дітей. А всьо одухотворення з цього роду мистецтва зникло. 
Порівнюючи цього рода мистецтво з Вашим щирими молитвами на Біблійні 
теми, барокове церковне мистецтво виглядає для мене просто вульгарним. 
Подивіться на так звані ІКОНИ часів бароко і порівняйте їх із нецьогосвітні-
ми, символічними іконами візантійськими. Чи з релігійним мистецтвом се-
редньовіччя та готики.

Я думаю, що кожній людині сподобаються Ваші праці на Біблійні теми, 
якщо вона серйозно придивиться. Але при всіх похвалах Вашої творчості 
на біблійні теми не забувайте про життєрадісні теми Вашого сучасного жит-
тя. Ваше залюблення у фарбах Вас спонукує до того. Наперекір всім трудно-
щам життя тепер в Україні, Ви творіть праці, які б підбадьорювали людину 
і показували надії на краще будуче.

Розумію Вас дуже добре. При всіх Ваших інших здібностях і зацікавлен-
нях, Ви є передовсім мистцем. А як всі мистці шукають контакту з публікою. 



Ольга Петрова
 Тбілісі — любов моя (центральна частина триптиху)
папір, офорт
1988
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Бажають мати щонайбільше виставок своїх праць. Виставки кудись до інших 
держав — це сьогодня дуже коштовна справа.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Якщо Ваші знайомі дивуються подеколи, що Ви сама як мистець знахо-
дите гарні слова для творчості інших мистців, то я цьому не дивуюся, бо ви-
стачить подивитися на щиру усмішку на Вашій знимці в каталозі Ваших 
праць, то в цій знимці криється Ваша добросердечність. Ви маєте заслужені 
успіхи з Вашою творчістю і пробуєте тягнути і інших за собою. Це дуже гарно.

Весна біля нас цього року припізнилась. Але сьогодні є гарний і соняш-
ний день, і Ваш лист дійшов до мене якраз сьогодні.

З пошаною до Вас
В. Качуровський

20/02/96

Картину, що Ви ласкаво подарували нашому Інститутові, я ще не бачив. 
Видно, пані Марта з тим чекає, аж від’їдуть гості з Києва. Я теж почекаю і дам 
їй копію Вашого листа пізніше. Будьте терпеливою.

Тепер щодо англомовної літератури в галузі мистецтвознавства 
для Києво-Могилянської Академії чи її студеїв.
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тут є декілько великих видавництв, що друкують різні книжки про мисте-
цтвознавство. Вони б теж могли евентуально щось подарувати для Академії 
в Києві. Але про це треба зі зачатку мати згоду з Києва. <…>

Пані Ольго, приємно порівняти чистоту кольорів Вашої картини 
НАТХНЕННІ з 1975-го року з кольорами скажімо картини ДОЛЯ ПАРКА 
з 1991 р. і бачити поступ на краще. Кольори стають чистійшими, яркіщими, 
гарнійщими.

Василь Качуровський
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Чикаго, 20/03/96

ДОРОГА ПАНІ ОЛЬГО.
Дякую Вам за листа та за програмку святкування 10-ти річчя Хмель-

ницького художнього музею «АРТ-КЛУБ-96», що відбулося в лютому 1996.
Це дуче багата і гарна програма. Не знаю однак, чи хоч дещо з тих всіх до-

повідей появиться коли друком. Можливо, що принаймні дещо про той з’їзд 
мистецтвознавців помістить пан М. Маричевський в журналі Образотворче 
мистецтво.

Розумію добре Ваше огірчення, що тепер там в Україні найбільше по-
кривджена верства душевного проводу кожного народу, мистці, та різні 
науковці. Самі великі недостатки, зносились би легше, якби не було тої 
без моралі людей теперішнього державного проводу. Одинокий Кучма дав 
звіт свого доходу і маєтків. Десь набралися багачі при цій загальній біді на-
селення і ніхто нікого не покликує до відповідальности, як він став багатим, 
в такому короткому часі без ніяких виємкових здібностей.

Пані Ольго, не покидайте ту Вашу професуру, хоч вона дуже мізерно 
оплачувана. Ви маєте близький контакт з молодими людьми, зі студента-
ми, помагаєте їм набувати знання і рости душевно, а вся ця праця трохи 
успокоює душевно.

Про Давида Борлюка, який приїхав до Америки десь 1922-му році, ні-
чого не знаю: він поселився десь біля Нью-Йорку і видно, що для заробітку 
почав малювати то, що міг продати. Знайомі мої пошукували за деякими 
його працями, але нічого не знайшли. Він зробив помилку, що перейшов 
жити сюда, до нашої Америки, яка в той ще час не була готова сприйняти 
модернізм. Ту саму помилку зробив і Архипенко. Вони мали залишитися 
в Європі.

Чикаго, 6/6/96

Я читав коротші похвальні згадки про Параджанова від різних авто-
рів, але пізнав хто і чим властиво був цей Параджанов доперва, як пере-
читав про него Вашу статтю в журналі СУЧАСНІСТЬ за березень–квітень 96 
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«БЕРІКАОБА» Сергія Параджанова. А це недивно. Ви побували декілька разів 
у Грузії. Знаєте країну і оточення, де народився і виростав Параджанов. У Вас 
є гарні графічні праці з ТБІЛІСІ. І то «ТБІЛІСІ — ЛЮБОВ МОЯ» названі. Ви зна-
ли матір Параджанова. Ви знали Параджанова, як нібито члена вашої рідні.

Читаючи з яких дрібниць робив Параджанов свої колажі, я пригадую, 
коли багато років тому я провів одно літо на Флориді біля моря. Виходив 
я часто на довгі проходи по побережу і окрім книжки до читаня деколи брав 
зі собою декілька тубок з кольорами. Розмальовував різні камінчики, куски 
дерева, що були гарних гладких форм, і полишав їх таки там. Це були по-
дальші, відлеглі частини побережжя, де не було багато людей. Але все-таки 
як я повертався туда на прохід наступного дня, то звичайно ті мої кусочки 
зникали. Діти ж туда не ходили. То я підстеріг, що забирали ці мої підбарв-
лені кусочки старші віком люди. Значить і їм захотілося бути знова дітьми.

Цікава для мене Ваша згадка щодо різних Ваших подорожувань. Ви були 
теж в Ужгороді і знали Федора Манайла. Федір Манайло був моїм добрим 
приятелем. Це мій земляк. Студовав він теж в Празі, де по моїх студіях я по-
тім прожив майже 20 літ і працював там в одній з великих грошових уста-
нов, перед війною це був гарний осередок європейської культури. Прага — 
це дуже гарне, досить старе місто.

Федір Манайло обходив пішком всі Карпати декілька разів. Виставка 
його картин з Гуцульщини в Києві була поштовхом для створення потім зна-
менитого фільму Параджанова «ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ». Федір був молод-
шим за мене і шкода, що помер ще молодим.

Потім, вже по війні; я був в Ужгороді і бачив скромний мей, призначений 
Манайлові. Знав я теж Бокшая, Ерделі та цілу низку молодших тамошніх мистців.

…Пам’ятайте, що орієнтуючись на європейську мистецьку сцену з ви-
ставками, в нашому двайцятому сторіччі біблійна тематика не є дуже попу-
лярною. Багато того натворилося в минувших століттях. Але знова підкрес-
люю, що Ваш спосіб стактування біблійної тематики є новий, кращий і ліп-
ший за ранійших способів, тому всі Ваші картини мені подобаються.

Зі щирим привітом
В. Качуровський



Ольга Петрова
 Окрилені
полотно, олія, 60 × 80 см
1990



Мирослав Попович
директор Інституту філософії 
НАН України ’09
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