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Цей, ювілейний випуск щорічника, підготовлений і виданий Інститутом
проблем сучасного мистецтва у рамках однойменної фундаментальної науко$
вої теми (реєстр. № 0108U2550), як і попередні, містить широкий спектр питань
дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини, що є одним
з напрямів наукової діяльності Інституту. Зазвичай матеріалами збірника
охоплено сфери архітектури, дизайну, загальної історії матеріальної культури,
джерелознавчі, методологічні та практичні аспекти студіювання пам’яток
культурної спадщини у розмаїтті їх матеріальної субстанційності.

Пишаємося, що попередні випуски збірника (вип. 1–9, 2004–2013 рр.)
отримують схвальні відгуки наукової і мистецької громадськості, рецензії
у фаховій пресі, користуються неабиякою увагою з боку фахівців міждисцип$
лінарного гуманітарного спрямування, стали в один ряд з престижними
періодичними науковими виданнями з мистецько$культурологічної проблема$
тики. Цим слід завдячити передовсім нашим авторам — і науковим співробітни$
кам ІПСМ, і гостям$дописувачам, у тому числі із закордону.

Редколегія щоразу намагається розширювати географію авторського ко$
лективу, прагнучи надати виданню загальноукраїнського й по$справжньому
міжгалузевого вектору. До певної міри це вдалося і цього разу. Зазначене до$
зволяє стверджувати, що збірник має міждержавний рівень. Ми певні, що ре$
гіони, в яких фаховим чином опрацьовуються теоретичні і практичні питання
дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини, поширювати$
муться і надалі.

У наповненні сторінок збірника взяли участь фахівці з Інституту мистец$
твознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН Укра$
їни, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту
української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН
України, Львівського національного аграрного університету, Міжнародного
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Постановка проблеми. Становлення теорії містобудування знаходиться
в залежності від практичних потреб країни. Містобудування є багатогалузе$
вою діяльністю, а наявні сьогодні методи спрямовані переважно на виявлення
факторів і умов, що визначають комплекс можливих проектних рішень. Тому
для вирішення багатьох завдань потрібно об’єднати зусилля представників
різних спеціальностей.

При проектуванні екскурсійного маршруту слід пам’ятати, що багатопла$
новий характер, що включає різні, часто далекі один від одного за тематикою
об’єкти, створює складні логічні переходи від однієї підтеми до іншої. Виникає
потреба логічного пов’язання об’єктів показу у єдине ціле. Досить часто це
завдання не так просто вирішити, оскільки екскурсійні маршрути зазнають
постійного, вкрай динамічного оновлення. Кожне місто розвивається, у ньому
з’являються сучасні будівлі, заклади науки і культури, спортивні споруди,
відкриваються нові пам’ятники. Усі зміни міського середовища негайно відоб$
ражаються на екскурсіях, що призводить до позитивних або негативних на$
слідків. Однією із задач проектантів маршрутів є врахування майбутніх змін.

На сприйняття екскурсанта впливає зорове наповнення маршруту, але до$
сить часто при їх формуванні на перший план висувається робота над тексто$
вою частиною, розповіддю. Це пов’язано насамперед з низьким рівень залучен$
ня архітекторів до питань формування екскурсійних маршрутів. Привернення
до цієї роботи різних фахівців приводить до врахування різних аспектів фор$
мування маршруту.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Використанням наукового
підходу до формування та побудови рекреаційних маршрутів для туристичної
компанії на основі математичного моделювання займалися В. Волкова і А. Кро$
пивна [2, с. 159]. В. Лось спирається на визначення вартості побудови туристич$
ного маршруту. Тому головним аспектом тут виступає розробка туристичного
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Переднє слово

Маргарита АНТОНЕЦЬ
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ЕКСКУРСІЙНИХ МАРШРУТІВ

благодійного фонду «Творчість», Національної академії керівних кадрів куль$
тури і мистецтв, Полтавського національного технічного університету імені
Юрія Кондратюка, Національного університету «Львівська політехніка», При$
дніпровської державної академії будівництва та архітектури, Косівського ін$
ституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної ака$
демії мистецтв, Харківської державної академії культури. Ми вдячні, що крім
науковців ІПСМ, у наповненні збірника взяли участь фахівці зазначених уста$
нов і навчальних закладів України, а також зарубіжних наукових закладів:
Національного інституту прикладних наук у Страсбурзі (Франція) та Націо$
нального художнього музею Республіки Білорусь (Мінськ).

Відповідно до ліцензійної угоди між Інститутом і Науковою електронною
бібліотекою (Російська Федерація), починаючи з випуску 9 (2013), збірник вне$
сений до міжнародної наукометричної бази — Російського індексу наукового
цитування (РІНЦ).

Узагалі ж, тематично цей випуск, котрий готувався до видання упродовж
2014 р., як і попередні, репрезентований трьома аспектами: культурологія, ре$
ставрація та збереження пам’яток архітектури, теорія та історія архітектури,
історико$архівні студії. 

Редколегія сподівається, що міждисциплінарне охоплення проблем набу$
ватиме глибини досліджень і розголосу серед фахівців$науковців, діячів куль$
тури і мистецтва.

Академік Віктор СИДОРЕНКО,
директор Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України



зицію маршрутів міста. Далі йде формування графіка емоційного навантажен$
ня екскурсійного маршруту.

Якість екскурсійного показу — проблема комплексна. Її вирішення перед$
бачає ефективне використання всіх методів показу. Досить часто при дослід$
женні існуючих екскурсійних маршрутів виявляється багато композиційних
та розпланувальних недоліків. Атрактивність деяких важливих ділянок є низь$
кою. Особливо неприпустимим є погана організація вузлів перетину марш$
рутів. Через те часто виникає потреба у перерозплануванні шляхів слідування
деяких маршрутів і пошуку принципів та прийомів розв’язання задач із впоряд$
кування їх композиційної частини. Оскільки стихійна розробка маршрутів
може негативно вплинути на стан міст, наприклад, погіршити транспортну си$
туацію, процес формування туристично$екскурсійної системи повинен прово$
дитись на основі обґрунтованих здоровим глуздом принципів і прийомів.

Для вирішення багатьох завдань важливими є функціонально$містобудівні
й архітектурно$композиційні засоби із використанням гармонійних алгоритмів
середовища. При цьому загальне зорове враження від маршруту характеризу$
ють два показники, а також порядок їх чергування: міра атрактивності об’єктів
показу та міра атрактивності траси маршруту, ділянок між об’єктами показу.

Особливості візуального сприйняття екскурсантом об’єктів показу також
визначаються двома факторами. Першим є загальні закономірності зорового
сприйняття, другим — просторово$організаційні умови сприйняття.

Оскільки основною метою дослідження є пошук методики гармонізації
композиційної структури маршрутів, — останнім завданням є написання реко$
мендацій для вирішення поставлених завдань. Спочатку виявляються принципи
і прийоми вдосконалення архітектурного середовища, наводився алгоритм їх
використання, відбувається їх класифікація. У досліджені було визначено прин$
ципи та відпрацьовані прийоми розв’язання задач із впорядкування компо$
зиційної частини екскурсійних маршрутів, а саме виділено такі принципи побу$
дови архітектурного середовища вздовж екскурсійних маршрутів: принцип
компактності; принцип сценарності; принцип гнучкості сценарію екскурсії;
принцип естетичної гармонізації середовища; принцип акцентування (або фо$
кусування). Ці принципи повинні стати теоретичним підґрунтям для впорядку$
вання композиції пейзажної частини екскурсійних маршрутів. При цьому вар$
то пам’ятати, що їх застосування на практиці має консультаційний характер.

Принцип компактності пов’язаний з мінімізацією транспортних переве$
зень, що призводить до зменшення економічних витрат. Базується на оптимі$
зації схеми маршруту, врахуванні транспортної та пішохідної системи міста.
Екскурсійний маршрут формується з зменшенням відстаней між об’єктами
показу, при цьому вони є фіксованими. Для їх компактного розташування ви$
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Методи дослідження композиції екскурсійних маршрутів

маршруту з використанням критеріїв мінімізації відстані, а поняття «атрактів$
ность» враховується тільки на об’єктах показу [5, с. 113–115]. В. Федорченко
наголошує на потребі наявності у фахівців туристичної галузі проектно$техно$
логічних умінь [7, с. 40]. Начальник відділу з питань туризму і курортів Пол$
тавської облдержадміністрації Л. Оніщук звертає увагу на важливість залучен$
ня фахівців в обласну туристичну сферу [6]. Відтак, постановка і вирішення
проблеми впорядкування архітектурного середовища екскурсійних маршрутів
спирається на наукові праці, присвячені загальнотеоретичним проблемам ту$
ризму, ексурсіологіі, містобудування, теорії урбаністики, дослідження істо$
ричної спадщини, теорії архітектури й основ візуального сприйняття.

Об’єкти екскурсійного показу, являючи собою потужний фокус масового
тяжіння туристів, піддаються значному впливу. На сьогодні у місторегуляцій$
ному законодавстві мало враховується специфіка композиційного впорядку$
вання прилеглих до маршрутів територій. Законодавчі вимоги можна зустріти
у Законі України «Про охорону культурної спадщини».

Викладення основного матеріалу. В архітектурній науці застосовують чо$
тири основні підходи до розробки методів дослідження і проектування:
інтуїтивний, техніко$економічний, комплексний і системний. В. Шулик стверд$
жує, що недостатня ефективність техніко$економічних і комплексних методів
часто призводить до того, що у деяких вчених і практиків зникає віра в мож$
ливість створення ефективного методу, націленого на пошук оптимальних
рішень. Учений вважає, що в цілому очевидною є необхідність перегляду
не існуючих методів (з метою їх удосконалення), а розроблення методологіч$
ної концепції, стилю мислення архітекторів, який повинен базуватися на сис$
темних принципах і прийомах [8, с. 109].

Методологія дослідження має три основних завдання. Першим є система$
тизація існуючого досвіду формування екскурсійних маршрутів. Це завдання
полягає в описі існуючої термінології дослідження, теоретичних основ проек$
тування екскурсійних маршрутів; вивченні існуючих методів впорядкування
архітектурної композиції та їх порівняльного аналізу, освоєння практичного
досвіду організації екскурсійних маршрутів. Потім відбувається формування
екскурсійних маршрутів досліджуваного міста. Ключовими є питання кількіс$
ної оцінки атрактивності як екскурсійного маршруту в цілому, так і окремих
об’єктів показу, яку визначають за методикою О. Ковальова [4, с. 313–314].

Факторний аналіз формує методологію дослідження, оскільки з’ясування
причин розвитку того чи іншого явища виявляє його суть [3, с. 3]. Через те на$
ступним завданням стає дослідження факторів, що впливають на композицію
екскурсійних маршрутів. Спочатку відбувається вивчення класифікації фак$
торів впливу. Потім відбувається аналіз тих чинників, що впливають на компо$
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проблеми, існуючі на досліджуваній території. Потім наводяться приклади
розв’язання задач з благоустрою та гармонізації екскурсійних маршрутів [1,
с. 83–85].

При цьому це дослідження ґрунтується на використанні:
– методу термінологічного аналізу при вивченні основних понять, що ви$

користовуються у в туристично$екскурсійній та архітектурній термінології;
– методу критичного аналізу, який використовується для огляду наукової

та методичної літератури, практичного досвіду;
– методу типологічного аналізу при дослідженні існуючих класифікацій

екскурсійних маршрутів по різних характеристиках. Відбувається виявлення
основних принципів побудови їх предметної і структурної типології.

– методу факторного аналізу для обробки великого масиву вихідної ін$
формації, пов’язаної з особливостями композиції екскурсійних маршрутів
та класифікації факторів впливу та їх взаємозв’язків.

– методу морфологічного аналізу, який проявляється у визначенні харак$
теру та історії розвитку системи екскурсійних маршрутів та їх композиційних
особливостей.

– методу дослідження першоджерел при вивченні практичного досвіду ор$
ганізації екскурсійних маршрутів та при формуванні маршрутів.

– методу натурних обстежень, за якими можна виявити сучасний стан ек$
скурсійних маршрутів міста та визначити основні проблемні ділянки з метою
їх подальшої гармонізації. Натурні обстеження передбачають: фотофіксацію
сучасного стану маршрутів і об’єктів показу, фіксацію на плані, замітки, відо$
мості про використання об’єктів;

– експериментального проектування як методу емпіричного дослідження;
– методу інформаційного та культурологічного підходу, який проявля$

ється в обліку системи «Природа», «Людина» і «Суспільство» в методиці до$
слідження упорядкування композиції пейзажного частини екскурсійних марш$
рутів;

– методу екологічного підходу шляхом врахування взаємозв’язків штуч$
ного і природного середовища в архітектурному оточенні;

– методу інтуїтивного підходу, що передбачає вибір, облік і оцінку сукуп$
ності факторів, які інтуїтивно здаються вирішальними для маршрутів.

– методу системного підходу, який полягає в дослідженні архітектурного
середовища екскурсійних маршрутів по визначальним чинникам. Системний
підхід відбувається через реалізацію інформаційного (перший), операційного
(другий) і організаційного (третій) етапів. Моделювання, як складова систем$
ного підходу, представлене в розробці геометрично подібної моделі — графіка
емоційного навантаження екскурсійного маршруту.
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користовують такі композиційні схеми маршруту: лінійну; кільцеву; радіальну
та комбіновану.

Принцип сценарності ґрунтується на специфіці графіка емоційного на$
вантаження екскурсійного маршруту. При дослідженні екскурсійного маршру$
ту відбувається врахування особливостей складання сценарію екскурсії,
що включає епізоди та кульмінаційні точки.

Принцип гнучкості сценарію екскурсії виявляє можливі зміни траєкторії
руху по маршруту. Певні умови можуть спричинити зміну траси проходження
екскурсії, тому доречним буде врахування проектантами цих особливостей.
Досить часто відбувається поєднання декількох тематичних екскурсій у одну,
або за проханням екскурсантів включення до маршруту позапланових об’єктів.

Принцип естетичної гармонізації середовища екскурсійних маршрутів
пов’язаний зі створенням цілісності в композиції екскурсійних маршрутів; збе$
реженням та впорядкуванням існуючих композиційних зв’язків; врахуванням
специфіки ландшафтних особливостей місцевості, рельєфу, забудови; здій$
сненням історичної та соціокультурної спадкоємності. Естетика траси проход$
ження екскурсії відноситься до макрорівня. Гармонізація ділянок маршруту,
видових точок, об’єктів показу відбувається на мезорівні. На мікрорівні впо$
рядковуються пейзажні картини. Принцип естетичної гармонізації середовища
окремо включає в себе: принцип акцентування (або фокусування), що пов’яза$
ний з виділенням об’єктів показу з низки інших засобами композиції, форму$
ванням головних композиційних елементів маршруту, які стануть кульмі$
наційними точками екскурсійного сюжету. Ґрунтується на концентрації уваги
та направленні точок зору на атрактори. Принцип базується на законах ірра$
діації, створенні зорових акцентів на об’єктах показу та меншій деталізації
фонових об’єктів. Естетична гармонізація вертикального та горизонтального
членування здійснюється таким чином, щоб виникало домінування архітектур$
них атракторів.

Виділено два різних методичних підходи до реалізації принципів. Перший
змінює траєкторію маршруту та виділяє такі прийоми: обминання новим марш$
рутом ділянок з низькою атрактивністю; додавання нових об’єктів показу. Дру$
гий підхід змінює пейзажні картини та включає такі прийоми: знесення існую$
чих об’єктів; реконструкція (реставрація) існуючих об’єктів; будівництво нових
об’єктів; маскування неатрактивних об’єктів; декоративне освітлення. Маючи
справу з таким питанням, як візуальна атрактивність не тільки об’єктів показу,
але й ділянок між ними, архітектор має змогу використовувати варіантне про$
ектування маршруту із застосуванням зазначених у роботі прийомів впорядку$
вання. Проводиться детальний аналіз містобудівної композиції середовища
уздовж існуючих екскурсійних маршрутів. Виявляються основні композиційні
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М. Антонець. Методи дослідження композиції екскурсійних маршрутів.

Анотація. У статті описуються методи дослідження композиції екскурсійних маршрутів. Основною особливістю

дослідження є поділ на три етапи. Першим є систематизація існуючого досвіду формування композиції пейзажного ча$

стини екскурсійних маршрутів. Наступним завданням стає дослідження факторів, що впливають на композицію екс$

курсійних маршрутів. Заключним етапом є написання рекомендацій для практичного вирішення проблем екскурсійних

маршрутів. Для впорядкуваннякомпозиціїекскурсійнихмаршрутівнеобхідно використовувати:методикритичного,

термінологічного, типологічного, факторного таморфологічногоаналізу, методи дослідженняпершоджерелі натурни$

хобстежень, експериментального, інформаційного, культурологічного, екологічного, інтуїтивногота системно$
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М. Антонец. Методы исследования композиции экскурсионных маршрутов.

Аннотация. В статье описываются методы исследования композиции экскурсионных маршрутов. Особенностью

исследования является деление натри этапа. Первым является систематизация существующего опыта формирования

композиции экскурсионных маршрутов. Следующей задачей становится исследование факторов, влияющих на компо$

зицию экскурсионных маршрутов. Заключительным этапом является написание рекомендаций для практического ре$

шения проблем маршрутов. Для упорядочения композиции экскурсионных маршрутов не обходимо использовать: ме$

тоды критического, терминологического, типологического, факторного и морфологического анализа, методы иссле$

дования первоисточников и натурных обследований, экспериментального, информационного, культурологического,

экологического, интуитивного и системного подходов.

Ключевые слова: градостроительство; архитектура; композиция; пейзаж; экскурсионный маршрут.
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Висновки. Одним з головних завдань, яке поставлено в статті, є опис мето$
дологічного алгоритму дослідження архітектурного середовища екскурсійних
маршрутів і застосування різних методів для можливості найбільш повного
розкриття об’єкта дослідження. У сучасному містобудуванні для вирішення ба$
гатьох завдань потрібно об’єднання зусиль представників різних спеціальнос$
тей. Головними особливостями проведення досліджень з благоустрою компо$
зиції пейзажного частини екскурсійних маршрутів є поділ на три етапи, що
призводить до отримання наукових результатів. 

Впорядкування композиції пейзажної частини екскурсійних маршрутів
складається з таких кроків:

– визначення тематики маршруту, аналіз факторів впливу, існуючого ста$
ну та пріоритетних задач екскурсії, фото фіксація маршруту;

– побудова схеми розташування маршруту з показом основних видових
точок, місць зупинок по маршруту та об’єкти екскурсійного показу. Це дозво$
ляє визначити ступінь впливу місць з низькою атрактивністю на об’єкти екс$
курсійного показу;

– побудова графіка емоційного навантаження маршруту;
– визначення недоліків, проблемних ділянок. Будується схема проблемних

ділянок екскурсійних маршрутів (місця з низькою атрактивністю);
– з урахуванням вищевказаних результатів вибір принципів та прийомів

впорядкування. В залежності від обраного принципу аналізуються фактори
впливу. Якщо в попередньому пункті впорядкування пов’язано зі зміною пей$
зажних картин, то вибираємо двовимірні зображення (можна фото), які най$
більш вдало показують основні недоліки пейзажів. У випадку коли основні
недоліки більше пов’язані з потребою перепланування маршруту, ретельно вив$
чаються траси можливого проходження, дороги, їх функціональне значення
та завантаженість, доцільність використання інших варіантів;

– розробка нової моделі маршруту або впорядкування існуючої на основі
обраних інструментів. Використовується метод моделювання;

– перевірка актуальності та атрактивності результатів моделювання.
Аналізуємо отриманий результат та робимо висновки. При використанні даних
прийомів методом аналізу отриманих результатів запропонована методика
кількісної оцінки впорядкованості композиції середовища (за методом О. Ко$
вальова).

1. Антонец М. А. Современные методы научного исследования композиции пейзажной части экс$

курсионных маршрутов // Актуальные проблемы большого города: архитектурная теория и практи$

ка: Материалы Междунар. науч.$практ. конф. в Казахском нац. техн. ун$те им. К. И. Сатпаева. — Ал$

маты, 2013. — С. 82–85.
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Події, про які йдеться у статті, відбулися у Полтаві упродовж першого
півріччя 2014 р. і були спрямовані на порятунок пам’ятки архітектури націо$
нального значення — будівлі колишнього Петровського Полтавського кадетсь$
кого корпусу. Проблема доведення цієї будівлі до стану руїни має глибокі
коріння і основні етапи її виникнення та дій громадськості задля її розв’язання
детально викладені у публікації Н. М. Кондель$Пермінової [1].

Будівлю Петровського Полтавського кадетського корпусу збудовано
у 1835–1840$х як головний будинок цілого військового містечка, яке займало
територію трьох кварталів у самому центрі міста. Будинок виходить головним
фасадом на Круглу площу та Монумент Слави [2] і є найбільшим об’єктом ан$
самблю. 1949 року його внесено до реєстру пам’яток архітектури національно$
го значення. Корпус має Т$подібне розпланування і складається з триповерхо$
вої казарменої частини, чотириярусного об’єму домової церкви в ім’я Св. Самп$
сонія та двоповерхового дворового крила їдальні. Архітектура будівлі є яскра$
вим прикладом пізнього ампіру [3] із використанням складних склепінчастих
конструкцій, цегляних рустованих стін та масштабного скульптурного декору
на військову тематику над вікнами, у фронтоні [4] та в інтер’єрі церкви. Іні$
ціатором зведення корпусу виступив імператор Микола І, він же інспектував
будівництво. Керував роботами М. Бонч$Бруєвич. Аналіз архітектурних рі$
шень, зокрема церковної частини, а також глибоке вивчення військових об’єк$
тів того періоду дозволяють із високим ступенем вірогідності вважати автором
проекту будівлі Кадетського корпусу видатного архітектора В. П. Стасова
(що опосередковано підтверджується документами із архіву головного архі$
тектора Полтави Л. С. Вайнгорта).

Кадетський корпус було закрито 1919 р., й упродовж 1920$х у його примі$
щеннях розміщувалися Піхотні курси (де навчався генерал М. Ф. Ватутін).
У 1930$х тут розмістилися спочатку тракторне училище, згодом — танкова
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чає, що будівля є пам’яткою архітектури національного значення (яку викрали
одразу після незаконної приватизації об’єкта). Громадські активісти за під$
тримки Комітету порятунку розвернули широку інформаційну кампанію у міс$
цевих ЗМІ, провели декілька культурних заходів упродовж 2013 р. Метою цих
дій було привернути увагу широкої громадськості до проблеми руйнування
будівлі Кадетського корпусу [1]. Слід відмітити, що міська влада, як правило,
ігнорувала заклики до діалогу та пропозиції щодо конкретних дій задля поря$
тунку пам’ятки. Тим не менше, упродовж 2013 р. Міська рада все ж таки замо$
вила виготовлення облікової документації для внесення будівлі у Державний
реєстр пам’яток архітектури України [6]. Коштів на ремонт, консервацію або
хоча б постійну охорону знайти не вдалося.

У грудні 2013 р. почався новий судовий процес, в якому фірма, що во$
лоділа будівлею, оскаржила попередні рішення судів щодо незаконності пере$
дачі її до комунальної власності, через що питання встановлення її чіткого
юридичного статусу залишається невизначеним. Враховуючи неможливість до$
биватися якихось конкретних дій від влади задля збереження пам’ятки архітек$
тури (не говорячи вже про її реставрацію та перепрофілювання), громадськість
вирішила діяти в іншому напрямі, який виник одразу при формуванні Комітету
порятунку і розвивався паралельно з громадськими обговореннями та юридич$
ними процесами. Цей напрям — мистецтво.

Спустошений будинок Кадетського корпусу завжди привертав увагу різ$
них людей. Там постійно можна зустріти дітлахів, які після школи лазять не$
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школа. Будівля була спалена у вересні 1943 р., повністю вигоріли дерев’яні кон$
струкції перекриттів, однак фасади залишилися майже неушкодженими. Ком$
плекс було відновлено 1957 р. за проектом київського архітектора В. Набой$
ченка під Полтавське зенітно$артилерійське, згодом — Полтавське вище зе$
нітно$ракетне командне червонопрапорне училище імені М. Ф. Ватутіна [5].
1995 року училище закрито, будівлі розподілено між різними державними
та приватними установами. Головний будинок (загальною площею 12 850 м2)
залишився порожнім і почав поступово руйнуватися. 2004 року він був неза$
конно переданий у приватну власність, і вже 2006 р. там сталася сильна поже$
жа, що повністю знищила дах та купол над актовим залом (колишньою церк$
вою) [1]. Жодних дій щодо реставрації будівлі не було здійснено. 2012 року,
після кількох років судових тяганин, будівлю повернули у комунальну влас$
ність міста, після чого там сталося ще три пожежі, які частково пошкодили дах
будівлі та підлогу на першому поверсі. Жодних заходів щодо консервації будів$
лі або її постійної охорони міською владою вжито не було. У тому ж 2012 р.
за ініціативи інтелігенції міста на чолі з краєзнавцем Борисом Тристановим бу$
ло створено Громадський комітет порятунку будівлі кадетського корпусу [1]. 

Комітет організував декілька етапів громадських слухань з метою згурту$
вати громадськість міста та привернути увагу влади, вступити з нею у діалог.
За допомогою ініціативних людей було відновлено охоронну дошку, яка зазна$
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Вигляд будівлі Кадетського корпусу з повітря. Фото Сергія Шаркова, 2013 р.

Листівка з фотографією головної будівлі Кадетського корпусу у Полтаві [3] 



до складу історичного ансамблю Кадетського корпусу. Також широко була
представлена фотографія від професійних фотографів та любителів. Експо$
зиція зайняла чотири великі зали та центральні сходи. Окрім виставки, захід
запам’ятався виступом імпровізаційного музичного гурту, поетичними читан$
нями від мистецького об’єднання «Magnum Opus» та театралізованою ходою
на ходулях від Валерія Зайцева. Загалом, захід, що тривав п’ять годин, відвіда$
ло понад тисячу людей, що є рекордом для Полтави. 

Відтак, організатори «Кадетаріуму» самі були здивовані рівнем цікавості
полтавців та масштабом заходу, що змусило задуматися над продовженням
такого роду виставок. Для цього необхідно було чітко усвідомити отримані ре$
зультати та визначити конкретну концепцію цієї події. По$перше, «Каде$
таріум» дав можливість молодим митцям отримати майданчик для саморе$
алізації, що не вимагало фінансових затрат, лише допомогу у підготовці при$
міщень до експозиції. По$друге, велика кількість відвідувачів засвідчила, що
у Полтаві гостро не вистачає публічного простору, відкритого для всіх верств
населення (виставку відвідували як молодь, так і пенсіонери, сім’ї з малолітніми
дітьми і, навіть, з дитячими візками). Величезна Кругла площа, яка є централь$
ним міським простором практично не використовує свій потенціал, у той час,
як занедбана будівля на цій же площі вміщує в собі більше людей, ніж на від$
критому просторі поряд. По$третє, значна частина відвідувачів уперше поба$
чили Кадетський корпус зсередини. Сильне враження на них справила архітек$
тура інтер’єру, стан занедбаності, але разом із тим і той факт, що будівля є до$

19

Соціально6мистецький проект як шлях до порятунку пам’ятки архітектури у Полтаві

безпечними ділянками даху або безхатченків, що живуть у кімнатах зі скле$
пінчастими стелями, туристів які приїхали до міста і знайшли собі цікавий ат$
ракціон. І завжди там є багато фотографів, художників. Та й молодим архітек$
торам цікаво, з чого ж будують такі величні об’єкти — адже там все це добре
видно: обвалені металеві ферми, обгорілі дерев’яні підмостки сцени, відпале
тинькування, котре відкрило цегляну кладку стін завтовшки 1,3 м. У Кадетсь$
кому корпусі знімали кліпи музичні гурти різного ступеня «андеграундності». 

Першою спробою звести різні мистецтва разом у стінах корпусу та запро$
сити глядачів стала робота над фільмом «Крізь Порожнечу» у квітні–червні
2013 р. [7]. У будівлі проходила художня виставка, а на території — музичні
концерти. Незважаючи на коротку тривалість та камерність цих заходів, вони
дали учасниками цінний досвід, який став у нагоді вже через рік.

На початку весни 2014 р. активна молодь міста об’єднується у громадсь$
кий рух «Чиста Полтава», який почав здійснювати масові прибирання сміття
у різних районах міста [8]. Першим об’єктом для активістів став Кадетський
корпус та його двір як найбільш занедбана й засмічена територія у центрі міста.
Після двох «суботників», у кожному з яких брало участь понад 60 осіб, коор$
динатори «Чистої Полтави» — студенти$художники — запропонували влаш$
тувати в очищених приміщеннях будівлі виставку сучасного мистецтва.
Цю ідею підтримала решта активістів і під час третього прибирання особливу
увагу приділяли підготовці до майбутньої експозиції.

Перша одноденна виставка сучасного мистецтва, яка отримала назву «Ка$
детаріум» (за аналогією з назвою будівлі) відбулася у неділю, 6.04.2014. Незва$
жаючи на певну спонтанність (відсутність відбору робіт та конкретних
організаторів), ця подія стала справжнім культурним вибухом для міста. На ви$
ставці було представлено велику кількість живописних та графічних робіт, ке$
раміки. Більша частина з них — це твори полтавських студентів художників
та архітекторів, які навчаються на архітектурному факультеті Полтавського
національного технічного університету, що займає сусідні будівлі, які входять
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Вхід на виставку. Фото Анастасії Власової [8]

Інсталяція «Оранта», художник Нато Мікеладзе [9]

Розбірна конструкція огородження сходів. Фото Марії Головачевої

Друге прибирання у будівлі Кадетського корпусу.

Експозиція графіки у великій залі третього поверху. Фото автора



раторами експозиції стали художники — викладачі архітектурного факульте$
ту С. Келим$Золотайко, Н. Мікеладзе, М. Герасименко, саме вони брали участь
у перших виставках у Кадетському корпусі 2013 р. Тепер їх досвід став у нагоді
при формуванні плану розміщення експозицій та відбору робіт. До вже відомих
учасників «Кадетаріуму» долучилися Муніципальний духовий оркестр «Пол$
тава», хореографічні колективи, театральна студія «Такт», громадський рух
«Вуличний університет» та багато інших.

Випускники Зенітно$ракетного училища проводили екскурсії по будівлі
для відвідувачів, а на третьому поверсі у центральній залі проходив рок$кон$
церт полтавських гуртів, який тривав шість годин. На другому поверсі грав ду$
ховий оркестр, який колись мав у цій будівлі репетиційну залу.

Особливу увагу організатори приділили безпеці відвідувачів — аварійні
ділянки будівлі було огороджено, на головних сходах змонтовано перила,
у будівлі чергували представники самооборони та правоохоронних органів.

«Кадетаріум 2.0» мав широкий резонанс у місті, його відвідало понад п’ять
тисяч чоловік, що значно перевищує кількість людей на першій виставці. В екс$
позиції та виступах брали участь митці з Києва, Фастова, Харкова, Кременчу$
ка, Херсону, а також з інших країн: Білорусії та США. Виставку відвідав губер$
натор області, який пообіцяв створити робочу групу для вирішення питання
по будівлі Кадетського корпусу. Проблемою будівлі зацікавилися і митці
з інших міст, які будуть брати участь у наступних проектах.
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сить міцною і не цілком аварійною, як переконували представники місцевої
влади та окремі особи, зацікавлені у його руйнуванні.

Таким чином, концептуальною основою подальшої творчої діяльності
у Кадетському корпусі стало створення довгострокового соціально$мистець$
кого проекту «Кадетаріум» [9]. Він має на меті за допомогою синтезу мистецтв
привернути увагу влади та громадськості до стану будівлі Корпусу, створити на
базі Кадетського корпусу центру актуального мистецтва, який би надав мож$
ливості для самореалізації молодих митців, висловлення громадських ініціатив
від організацій та вуличних освітніх рухів. Загальною метою є ведення
просвітницької діяльності для покращення загального культурного рівня насе$
лення як міста, так і регіону в цілому.

Зрозуміло, що безпосередньо проведення «Кадетаріумів» як мистецьких
подій не може вплинути на визначення юридичного статусу будівлі та рестав$
раційні роботи на ній. Однак, саме привернення уваги до неї через мистецькі
акції може відкрити нові шляхи задля її порятунку, або, принаймні, задля за$
побігання її свідомому руйнуванню.

18 травня 2014 р. відбувся «Кадетаріум 2.0», який виявився значно
масштабнішим за перший. Організаторами виступили як активісти «Чистої
Полтави», так і Комітет порятунку Кадетського корпусу на чолі з Борисом
Тристановим (він брав участь і у першому заході), випускники Зенітно$ракет$
ного училища та громадські організації, які ведуть просвітницьку роботу. Ку$
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Театралізована хода у коридорі. Фото Варвари Маркевич [8]Виступ імпровізаційного гурту. Фото автора
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А. Ароян. Соціально5мистецький проект як шлях до поряятунку пам’ятки архітектури у Полтаві.

Анотація. Описано події, пов’язані з діями громадськості в справі порятунку пам’ятки архітектури, будівлі колиш$

нього Петровського Полтавського кадетського корпусу. Розглянуто основні етапи виникнення проблеми руйнування

будівлі та пошуку шляхів її вирішення. Викладено концепцію та передумови створення соціально$мистецького проек$

ту «Кадетаріум», спрямованого на порятунок будівлі корпусу, основні завдання цієї акції й результати, отримані

в процесі її реалізації. Розглянуто перспективні напрямки розвитку даного проекту.

Ключові слова: кадетський корпус, соціально$мистецький проект, пам’ятник архітектури, культурно$просвітниць$

кий центр.

А. Ароян. Социально5художественный проект как путь к спасению памятника архитектуры в Полтаве.

Аннотация. Описаны события, связанные с действиями общественности в деле спасения памятника архитектуры,

здания бывшего Петровского Полтавского кадетского корпуса. Рассмотрены основные этапы возникновения пробле$
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Особливу увагу привертали проекти молодих архітекторів, які представи$
ли своє бачення майбутнього будівлі Кадетського корпусу у концептуальних
проектах. Цікавим є той факт, що усі чотири проектні групи (три — зі студен$
тів, одна — з випускників архітектурного факультету, урбан$об’єднання City
Lab) бачать цей будинок як багатофункціональний культурно$просвітницький
центр з розвиненим туристичним сектором. Фактично це функціональне на$
повнення відповідає концепції «Кадетаріуму».

28 червня 2014 р. у парку навпроти Кадетського корпусу відбувся літній
«Кадетаріум Open$Air», котрий відкривав камерний оркестр Полтавської об$
ласної філармонії, що свідчить про розширення кола учасників заходу серед
професійних музикантів. Наступний повномасштабний проект відбуватиметь$
ся у жовтні з залученням учасників як з України, так і з інших країн. Його спря$
мованість буде більш соціально$просвітницькою, що відповідає потребам
суспільства у нелегкі для нашої країни часи.

Організатори та учасники «Кадетаріуму» мають надію, що люди, гуртую$
чись навколо проблеми відновлення пам’ятки архітектури — будівлі Кадетсь$
кого корпусу, зможуть врешті$решт добитися рішучих дій від міської та облас$
ної, а можливо, і державної влади. Це необхідно не лише задля збереження
історичного минулого, але і для створення нашого майбутнього, паростки яко$
го вже зараз можна бачити, хоч і пошкоджених, але таких величних стінах цьо$
го будинку.

1. Кондель6Пермінова Н. Майбуття пам’ятки архітектури: Трансформація будівлі Кадетського

корпусу в Полтаві // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщи$

ни: Зб. наук. праць / НАМ НАМ України. — К., 2013. — Вип. 9. — С. 79–96.

2. Бучневич В. Записки о Полтаве и ее памятниках. — 2$е изд., исправ. и доп. — Х., 2008.
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Вхід на «Кадетаріум 2.0» (фото Дар’ї Розумняк), 

Виступ Муніципального духового оркестру «Полтава» [9]

Лекція «Вуличного університету» [9]

Концерт на «Кадетаріумі 2.0». Фото Катерини Білозерцевої



Вступ. Увага зосереджена навколо питань суспільної свідомості у вико$
ристанні рекреаційних ресурсів регіону, їх архітектурно$дизайнерської ор$
ганізації. Дослідження базується на вивченні й порівнянні свідомості суспіль$
ства, відношенні до використання рекреаційних ресурсів у трьох вибраних міс$
цевостях. Зроблена спроба виявлення причинно$наслідкових зв’язків, що існу$
ють між станом суспільної свідомості, наявністю ресурсів, їх використанням
і прогнозуванням ефектів такої діяльності. 

Актуальність дослідження пояснюється тим, що людський вимір в архі$
тектурно$дизайнерському процесі трактується спрощено і враховує лише
демографічні складові, вікову, трудову структури мешканців, рівень освіти.
Також актуальність дослідження підтверджується, з одного боку, зростанням
зацікавлення до рекреації в регіоні, а з другого — збільшенням уваги до вимог
сталого розвитку територій і ефективного використання ресурсів (лісів, міне$
ральних вод, грязей тощо, а також до естетичної якості середовища відпочин$
ку), з третього — зростанням ролі громадськості в прийнятті урбаністичних,
архітектурних і дизайнерських рішень. Додатковим аргументом актуальності
виступає збільшення рекреаційної активності в Карпатському регіоні, зростан$
ня зацікавлення до оздоровлення, туризму та рекреації в умовах тимчасової
втрати рекреаційного потенціалу Криму для України. 

Допускаємо, що людський вимір, і зокрема суспільна свідомість, є ключо$
вим чинником, що визначає підходи до організації та ефективність використан$
ня рекреаційних ресурсів у нових умовах нашої держави [3, 7]. Постає завдан$
ня аналізу цього чинника та його повнішого врахування в обґрунтуванні рішень
з використання та архітектурно$дизайнерської організації рекреаційних тери$
торій. Використання рекреаційних ресурсів створює, в свою чергу, додаткові
можливості співпраці різних суспільних груп, значні суспільні та еколого$еко$
номічні ефекти, а також сприяє естетизації рекреаційного середовища.
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СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ

В АРХІТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ РЕГІОНУ

мы разрушения здания и поиска путей ее решения. Изложены концепция и предпосылки создания социально$художе$

ственного проекта «Кадетариум», направленного на спасение здания корпуса. Описаны основные задачи этой акции

и полученные в ходе ее реализации результаты. Рассмотрены перспективные направления развития данного проекта.

Ключевые слова: кадетский корпус, социально$художественный проект, памятник архитектуры, культурно$про$

светительский центр.

Artur Arojan. Socio5artistic project as a way to save the architectural monument in Poltava.

Summary. The events, linked with public actions in saving of monument of architecture Peter’s Poltava Cadet Corps build$

ing are described. The main stages of appearing of the building destroying problem and searching the ways of its solution are

considered. The conception and premise of social$art project «Cadetarium» creating, which aimed at saving the Corps build$

ing, are presented. The main tasks and results of this action realization are described. The perspective ways of this project devel$

oping are considered.

Keywords: cadet corps, social$art project, monument of architecture, cultural and educational center.
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зв’язку між станом і використанням природного середовища з умовами
та якістю життя людини і суспільства. Важливою умовою естетико$еко$
логічної свідомості є також усвідомлення відповідальності за стан середовища
й свою діяльність. Варто підкреслити, що ця складова суспільної свідомості
не відноситься лише до питань деградації та загроз для природного середови$
ща. У нашому випадку вона пов’язується насамперед із умілим використанням
природних ресурсів рекреаційних територій. Естетико$екологічна свідомість
відіграє важливу роль у визначенні майбутнього регіону, що обумовлює всі ви$
ди діяльності, у тому числі й архітектурно$дизайнерської. У визначеному зна$
ченні естетико$екологічна свідомість трактується як складова суспільної
свідомості.

Важливою є також група понять: рекреація, рекреаційна територія, рекре$
аційний ресурс. Рекреація — це форма розумової чи фізичної активності поза
професійними, суспільними та домашніми обов’язками й наукою, скерована на
відпочинок і відновлення моральних і фізичних сил людини; це добровільна
справа, яка приносить приємність. Рекреаційні території — частина гео$
графічного середовища, що володіє ознаками, корисними для різних форм
відпочинку в значних з соціальної та ландшафтної точок зору розмірах. Рекре$
аційні ресурси — атрибути та властивості природного і культурного середови$
ща, що можуть стати умовами розвитку рекреації.

Методи дослідження. Наголосимо, що дослідження має якісний харак$
тер: використовуваний підхід знаходить відображення в доборі методик та спо$
собі інтерпретації результатів. При цьому кращою є можливість глибше
зрозуміти зв’язки у відносинах та оцінках явищ, врахувати емоційні складові
респондентів. Зростає значення власної ролі автора в інтерпретації даних
та їхьому розумінні.

Дослідження проводилось у трьох рекреаційних зонах регіону: Ско$
лівській і Верхньодністровській у Львівській області та Яремчанській Івано$
Франківської області [1]. До оцінки стану суспільної свідомості залучались
студенти Національного університету «Львівська політехніка». Це була не ко$
роткотермінова експедиція у вибрані регіони, а тривалий процес (три роки),
протягом якого автор аналізував порушену проблему, у тому числі з участю
студентів, зокрема при виконанні курсових проектів та магістерських робіт. 

Вибір місць і ситуацій для проведення дослідження здійснювався етапами.
На першому етапі вибрано території, на яких найдоцільніше було б досліджу$
вати порушену проблему. Потім у вибраних місцях виконано цільовий добір
ситуацій. На останньому етапі здійснено вибір осіб (респондентів) у межах ви$
браних ландшафтних ситуацій.

Критерієм добору респондентів не була статистична репрезентатив$
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Мета статті полягає в дослідженні впливу суспільної свідомості на під$
ходи до архітектурно$дизайнерської організації рекреаційного середовища
регіону. При цьому вирішувались завдання:

– визначення складових, що формують суспільну свідомість;
– дослідження стану суспільної свідомості на вибраних територіях регіону;
– вивчення впливу суспільної свідомості на використання й організацію

рекреаційного середовища;
– ідентифікація вдалих і негативних прикладів;
– обґрунтування суспільно$орієнтованих рішень архітектурно$дизай$

нерської організації рекреаційних територій та використання їх потенціалу.
Категоріально6понятійний апарат. Основне поняття, що використо$

вується в дослідженні, — суспільна свідомість, яка трактується нами як широ$
ко визнані та прийняті у виокремленій спільноті погляди, переконання, уявлен$
ня, оцінки, знання і вартості, що стають спільною схемою мислення для певної
групи [3, 5–6].

Введено систему характеристик для оцінки суспільної свідомості стосов$
но рекреаційного середовища регіону. Вони можуть бути об’єднані в три групи:
знання, сприйняття та активність. Так, знання включають інформацію про: по$
тенціал і властивості рекреаційних ресурсів; можливість використання ре$
сурсів для господарсько$лікувальних цілей; використання ресурсів для цілей
естетизації середовища, життя і діяльності.

Сприйняття (емоційний аспект) включає оцінки:
– можливостей використання рекреаційних ресурсів як чинника розвитку

території;
– реклами і відношення питання розвитку та архітектурно$дизайнерської

організації рекреації;
– шляхів використання ресурсів для впливу на екологічний стан, соціаль$

ну ситуацію та естетику ландшафтів.
Активність як готовність до дії слід розділити на готовність до дій місце$

вої влади та мешканців, що включає: реалізовані та потенційні інвестиції в рек$
реацію; уміння використати досвід інших місцевостей для організації «власно$
го» середовища; навички спілкування з суспільством шляхом реклами, навчан$
ня, інформування. Характеристики суспільної свідомості місцевих мешканців
і відвідувачів охоплюють: прояв зацікавлення до рекреаційної діяльності, ба$
жання поширити знання про рекреацію та регіон; підтримку влади
суспільством; особисту участь і власні пропозиції на рекреаційні послуги.

У контексті проблематики суспільної свідомості важливою є естетико6
екологічна складова як система переконань, поглядів, оцінок, знань, поведін$
ки, що пов’язана з відношенням людини до природи. Має значення розуміння
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ційного чи курортного центру, але усвідомлюють також слабкі сторони та за$
грози, що можуть виникнути з розвитком рекреації в їх місцевості, у тому числі
втрати естетичності та безпечності середовища;

– місцеві мешканці найбільше уваги приділяють фінансовій користі й по$
кращенню умов проживання, а також підвищенню туристичної атракційності
регіону завдяки рекреації. На територіях вже активно рекреаційно освоєних
(староосвоєних) спостерігається нижчий рівень негативів та страху збільшення
туристичного руху й напливу відпочивальників;

– місцеві мешканці виявляють менший рівень підтримки розвитку рекре$
ації, ніж відвідувачі. Це можна пояснити тим, що зі сторони мешканців є ба$
жання, щоб місцева влада більше уваги приділяла саме інтересам мешканців,
а не концентрувалась на відвідувачах і їх інвесторах. Окрім того, такий факт
пов’язується з очікуваннями місцевими мешканцями системної користі. При
цьому доцільним є взаємне узгодження інтересів (місцевих мешканців, рекре$
антів, влади та інвесторів);

– позитивна суспільна оцінка користі від рекреації недостатньо перено$
ситься на особисту рекреаційну активність. Така поведінка пов’язується з мен$
тальністю місцевих мешканців, зокрема орієнтацією на короткотермінову пер$
спективу, на негайні вигоди, а також домінуванням власного інтересу
над спільним. Довготривалі й перспективні вигоди, які пов’язуються з покра$
щенням екологічного й естетичного стану середовища і збереження власного
здоров’я, не служать мотивацією для діяльності.

б) Суспільна свідомість осіб, які приймають рішення, характеризується
тим, що:

– усі з тих, хто приймає рішення й були опитані студентами (таких було
50 осіб), виявили високий рівень свідомості щодо використання рекреаційних
ресурсів, але недостатні знання стосовно можливостей використання рекре$
аційного потенціалу. Підкреслювали вони природні та суспільно$економічні
ефекти від рекреаційної діяльності;

– усі опитані дали позитивну оцінку природних, суспільних та госпо$
дарських змін, які відбуваються в їх місцевостях у зв’язку з активізацією вико$
ристання рекреаційних ресурсів. Пов’язується власна позиція з перспективою
покращення умов проживання (створенням нових місць праці та залученням
місцевих працівників до рекреаційного процесу). Пріоритетним у їх оцінці є
економічні ефекти, а не еколого$естетичний стан природного середовища, що
можна пояснити низьким рівнем матеріального добробуту місцевої спільноти
та бажанням влади вплинути на його підвищення;

– люди, які приймають рішення щодо рекреаційної діяльності на тери$
торії, мають недостатньо знань стосовно форм використання наявного рекре$
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ність — такий підхід підкреслював би скерування до кількісних методів до$
слідження. Обрано якісний підхід, коли визначення цільових груп відбувалось
за поділом на місцевих і приїжджих. Серед місцевих мешканців виділено групи
представників місцевих органів влади, у тому числі осіб, котрі управляють рек$
реаційними об’єктами та займаються туристичною рекламою. Особлива увага
приділялась суспільній свідомості місцевих мешканців з поділом на тих, хто
не має прямого відношення до рекреаційної діяльності, і тих, які працюють
в означених закладах або ведуть власний бізнес, з цим пов’язаний.

Методи охоплюють: власні емпіричні дослідження (опитування в усній
та письмовій формах); спостереження (безпосереднє, опосередковане, фо$
тофіксація); аналіз і оцінку джерел і літератури. Емпіричні дослідження мали
на меті з’ясування наявності знань і оцінок існуючої і прогнозованої діяльності
на територіях. Використання порівняльного аналізу дозволило співставити
внутрішні чинники (слабкі й сильні сторони) і зовнішні (шанси, загрози) стосов$
но конкретної місцевості. Порівняння здійснювали самі респонденти. Спосте$
реження та фотофіксація надала можливість краще зрозуміти результати
емпіричного аналізу.

Як джерельну база було використано також «ненаукові» матеріали —
статті в газетах, популярні джерела та місцеві журнали, рекламні буклети,
матеріали радіо і телебачення, Інтернет$джерела [1–4]. До джерел віднесено
також карто$ й фотографічні дані та матеріали виставок, що відносяться
до розвитку вибраних територій, матеріали проектів і магістерських робіт з ре$
креаційної тематики студентів НУ «Львівська політехніка».

1. Стан суспільної свідомості у вибраних рекреаційних районах. Ме$
тою створення профілю суспільної свідомості груп, що приймають рішення,
місцевих мешканців та відвідувачів є не лише представлення узагальненої від$
повіді на питання, який стан і як проявляється свідомість у виділених сус$
пільних групах, але й виявлення слабких сторін у суспільній свідомості та ок$
реслення шляхів, як вона може бути покращена і ефективніше використана
в архітектурно$дизайнерській діяльності.

а) Стосовно свідомості місцевих мешканців та осіб, що приїжджають
у вибрані райони, можна відзначити:

– відносно добрий рівень їх знань про якості й можливості використання
рекреаційних ресурсів; цей рівень є схожим у виокремлених двох групах
(місцевих і приїжджих). Опитані особи виявили недостатні знання в естетич$
них якостях місцевих ресурсів, а також у способах їх використання;

– високий рівень усвідомлення значення використання рекреаційних ре$
сурсів для суспільно$екологічного розвитку території. Опитувані свідомі
різноманітної користі, яку приносить рекреаційна діяльність і статус рекреа$
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Слід визнати, що важливу роль у прийнятті рішень, пов’язаних із викори$
станням рекреаційних ресурсів, відіграють суспільно$політичні чинники. При$
клади нових інвестицій (насамперед розбудова Буковелю) у районі села Па$
ляниця Івано$Франківської області підтверджують, що протекціоністська
політика і позитивна налаштованість влади, а також високий рівень суспільної
свідомості серед осіб, котрі приймали рішення, вирішально спричинились
до реалізації проекту створення великого сучасного рекреаційного комплексу
регіону. Мали вплив також і знання світового досвіду і практики, у тому числі
архітектурно$дизайнерської, та ефективна співпраця інвесторів із місцевим са$
моврядуванням і місцевими мешканцями. Недостатня співпраця спостеріга$
ється з науковими інституціями.

Залежно від рівня розвитку регіону на виділених ділянках наявний різний
стан естетики середовища, розвитку інженерної й рекреаційної інфраструкту$
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аційного потенціалу, передусім у питаннях архітектурно$дизайнерської орга$
нізації й розвитку цієї сфери в регіоні;

– зростає усвідомлення важливості суспільних контактів і проведення
реклами, навчання й інформування громадян з питань рекреації та туризму. Ра$
зом із тим немає чіткого розуміння форм співпраці влади і громади, моніторин$
гу соціально$економічних, екологічних та естетичних процесів на територіях.
У цілому суспільну свідомість людей, котрі приймають рішення, можна оціни$
ти як високу, але їх активність і включення в процес реалізації ідей потребує
інтенсифікації.

2. Вплив суспільної свідомості на архітектурно�дизайнерську ор�
ганізацію та використання рекреаційних ландшафтів. Виділимо умови, які
впливають на розвиток рекреації, а відповідно, на розвиток і архітектурно$ди$
зайнерську організацію досліджуваних територій, — природні, суспільні, істо$
ричні, економічні, політичні тощо. Як найважливіші слід виділити наявність
і доступність рекреаційних ландшафтів; суспільну свідомість осіб, котрі тут
проживають і приймають рішення; розвиток інженерної та рекреаційної інфра$
структури; політичні умови й підприємливість мешканців; добрі приклади
інших територій, партнерську співпрацю, в тому числі із науковими інсти$
туціями. Вказані чинники служили імпульсами на початкових стадіях освоєння
ресурсу, мають вплив сьогодні й матимуть його на майбутнє щодо розвитку ре$
креаційної сфери та її архітектурно$дизайнерської організації.

Стан суспільної свідомості (осіб, що приймають рішення, мешканців
та відвідувачів), на нашу думку, вирішальним чином визначає форми викорис$
тання рекреаційних ресурсів. Підтверджують це дослідження архітектурної
діяльності та процесів на аналізованих територіях, зокрема факт, що для по$
чатку діяльності має бути створена відповідна суспільна свідомість. Звичайно,
беззаперечним є чинник наявних рекреаційних ресурсів, але головним «локо$
мотивом» виступає позитивна налаштованість суспільства щодо багатств при$
роди, яка проявляється рівнем суспільної свідомості, бажанням і вмінням вико$
ристати існуючу ситуацію.

Для образного представлення умов архітектурної організації рекреаційної
діяльності можна запропонувати структурно$логічну модель впливу екзо$ і ен$
догенних чинників на розвиток і архітектурно$дизайнерську організацію рекре$
аційних територій (див. схему. Використання рекреаційних ресурсів вносить ряд
суспільно$економічних та просторових змін не лише в конкретній місцевості, а й
у регіоні. Багатостороннє використання рекреаційних ландшафтів впливає
на розвиток і простір сільської місцевості, надає поштовх до підвищення ат$
ракційності регіону, викликає функціональні зміни, зокрема перепрофілювання
з сільськогосподарського чи лісогосподарського на регіон рекреаційних послуг.

30

Тарас ГАБРЕЛЬ

Чинники та ефекти архітектурно6дизайнерської організації

рекреаційного простору



ри. Реалізація великих проектів у регіоні стала можлива за рахунок фінансу$
вання з$поза меж регіону та фінансової підтримки зі сторони держави (в Буко$
велі — головно приватні інвестиції Дніпропетровського регіону). Інвестори
пред’являють підвищені вимоги до якості архітектури та естетики ландшафтів.

3. Узгодження форм архітектурно�дизайнерської організації рекре�
аційного середовища з чинником суспільної свідомості. Архітектурно$дизай$
нерська діяльність бере на себе функцію узгодження природного середовища,
суспільних, економічних та естетичних характеристик і вимог. В аспекті при6
родного середовища та екології вона включає:

– ефективне використання місцевих ресурсів;
– раціональне використання всіх видів рекреаційних ресурсів як основи

гармонійного розвитку Карпатського регіону;
– зменшення шкідливого впливу рекреації на оточення, в тому числі на ес$

тетику ландшафтів.
У соціальному аспекті це:
– покращення стану здоров’я суспільства;
– покращення доступу до рекреаційних послуг та їх розширення, у тому

числі лікування цілющими травами та мінеральними водами регіону;
– підвищення суспільної свідомості мешканців і розвиток суспільного

капіталу через розвиток рекреаційної галузі;
– ініціювання нових соціально скерованих інтердисциплінарних проектів.
В економічному аспекті — застосування інноваційних технологій, у тому

числі й у розвиток інженерно$рекреаційної інфраструктури; використання ре$
креації для розвитку сільської місцевості (вирощування форелі, екологічно
чистих продуктів тощо); створення самодостатніх систем, зокрема енергоза$
безпечення, шляхом використання нетрадиційних джерел енергії.

Архітектурно6дизайнерська організація має на меті узгодити й сформу$
лювати вимоги до організації рекреаційних ландшафтів на основі врахування
соціальної свідомості й передбачає зміни в методиках обґрунтування проект$
них рішень:

– проведення опитування мешканців у рекреаційних місцевостях, які вказу$
ють на те, що в суспільстві пріоритетно трактується фінансова користь, а ко$
ристь, пов’язана зі станом навколишнього природного середовища та станом
архітектурно$естетичної організації території, вважається менш важливою.
На етапі передпроектного аналізу та обґрунтування проектних рішень більша
увага має приділятись естетиці ландшафтів, її оцінці й використанню в рішеннях;

– шляхом доопрацювання гармонійних архітектурно$дизайнерських
рішень та розвитку рекреаційної території виступає співпраця та інтеграція зу$
силь науковців, проектантів$практиків, підприємців, інвесторів, локальних
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спільноти мешканців, представників влади й органів самоврядування. При цьо$
му слід синхронізувати інформаційну, наукову, проектну та рекламну сторони
рекреаційної діяльності для створення сприятливих умов обґрунтування про$
ектних рішень;

– на вибір архітектурно$дизайнерського рішення впливають значною
мірою контакти і співпраця з іншими регіонами, а також джерела інформації,
праця чи відпочинок за кордоном;

– слід ширше використовувати нові способи впливу на соціальну сві$
домість мешканців, зокрема студентські практики в різних місцевостях регіону
(архітекторів, етнографів, географів), сприяти встановленню контактів з місце$
вим населенням і підвищенню їх суспільної свідомості. Представлення проектів
щодо можливого розвитку й організації території, а також їх обговорення
з мешканцями обумовлює в цілому ширше використання потенціалу вищих на$
вчальних закладів. Одним із елементів такої діяльності могла б бути спільна
рекламна стратегія територій, опрацьована на рівні мешканців, науковців і сту$
дентів.

Висновки
1. Стан суспільної свідомості щодо рекреаційної діяльності в регіоні є

різним у досліджуваних районах регіону і залежить від часу рекреаційної
діяльності на території, рівня економічного розвитку та матеріального стану
суспільства. На формування свідомості мають вплив також: освіта, реклама,
позитивні приклади з інших місцевостей, обмін досвідом, співпраця і доступ до
фінансових джерел.

2. Встановлено зв’язок і спосіб впливу суспільної свідомості на підходи
до освоєння й архітектурно$дизайнерської організації рекреаційних ресурсів
у різних групах (особи, що приймають рішення, місцеві мешканці, відвідувачі).

3. Вимоги сталого розвитку, обов’язковість збереження відповідного ста$
ну природного середовища, ефективного господарювання ресурсами, що ске$
роване на суспільні потреби, потребують більшої уваги до питань архітектур$
но$дизайнерської організації рекреаційних ландшафтів за участі суспільства.
Тематика досліджень стосується як формування суспільної свідомості, так і
ландшафтно$архітектурної проблематики гармонізації відносин людської
діяльності в рекреаційному середовищі.

1. Архітектурні ансамблі у ландшафті: Каталог$збірник робіт з пленеру замками Львівщини / Ав$

тор дизайну та верстання; автор окремих робіт Т. М. Габрель]. — Львів, 2013.

2. Габрель Т. М. Рефлексія творчості в цивілізаційному процесі // Сучасні проблеми дослідження,

реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць ІПСМ НАМ України. — К., 2013. —

Вип. 9. — С. 7–14.
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Українське шевченкознавство за свою півторавікову історію напрацювало
значний масив матеріалу, різноманітного за тематикою і різновартісного за зна$
ченням. Особливо активно цей напрям вітчизняної гуманітрастики розвивався
у ХХ ст. у двох, часто діаметрально протилежних, наукових школах — підра$
дянській і українській діаспорній. Якщо перша виконувала суто ідеологічні
замовлення радянського окупаційного режиму, — у діаспорі поруч з ідеологіч$
ними підходами розвивалось і суто наукове шевченкознавство, побудоване
на кращих світових методологічних засадах гуманітарної науки. До генерації
представників останнього напрямку, поруч з такими імена, як В. Дорошенко,
В. Січинський, Ю. Бойко чи Ю. Шевельов належав і Павло Зайцев.

С. Білокінь відмічав, що «важко назвати видатнішого шевченкознавця
діаспори, аніж Павло Зайцев. І важко назвати шевченкознавця менш вивчено$
го» [2, с. 20]. На жаль, попри певне висвітлення в науці, ця теза вченого зали$
шається актуальною і сьогодні. З вагомих дослідницьких праць можна виділи$
ти лише статтю С. Білоконя, в якій дослідник досить ґрунтовно виклав
життєвий і творчий шлях П. Зайцева [2]. Першорядне значення мають спогади
В. Міяковського, який особисто знав вченого протягом понад як півстоліт$
тя [11]. Певну інформацію додають статті Н. Грайцер [5] та Г. Іванущенка [9].
Відображена посать Зайцева і в сучасній Шевченківській енциклопедії [3]. Вар$
то відзначити, що у двох випусках часопису «Хроніка ’2000» [16; 17], що були
присвячені зарубіжному, власне діаспорному, шевченкознавству і де були ре$
публіковані шевченкознавчі праці Є. Маланюка, П. Одарченка, В. Петрова
та інших українських емігрантських дослідників, ім’я Павла Зайцева згадуєть$
ся лише в рецензіях Ю. Шевельова [18] та В. Дорошенка [6] на його моногра$
фію «Життя Тараса Шевченка» (Нью$Йорк; Париж; Мюнхен, 1955).

Подібно щодо критичної історіографії, то дослідники торкалися насампе$
ред монографії Зайцева «Життя Тараса Шевченка» [10; 18; 21 та ін.], яка фак$
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Анотація. Досліджено вплив суспільної свідомості на підходи до архітектурно$дизайнерської організації рекреа$

ційного середовища регіону, зокрема: визначено складові, що формують суспільну свідомість; встановлено стан сус$

пільної свідомості на вибраних територіях регіону; вивчено вплив суспільної свідомості на використання й організацію

рекреаційного середовища. Також здійснено обґрунтування суспільно$орієнтованих рішень архітектурно$дизайнерської

організації рекреаційних територій і використання їх потенціалу. Дослідження проведено у трьох рекреаційних зонах

регіону: Сколівській та Верхньодністровській у Львівській області й Яремчанській Івано$Франківської області.

Ключові слова: суспільна свідомість, дизайн, архітектура, рекреація.

Аннотация. Исследовано влияние общественного сознания на подходы к архитектурно$дизайнерской организа$

ции рекреационной среды региона, в частности: определены составляющие, формирующие общественное сознание;

выявлено состояние общественного сознания на выбранных территориях региона; изучено влияние общественного со$

знания на использование и организацию рекреационной среды. Кроме того, осуществлено обоснование общественно$

ориентированных решений архитектурно$дизайнерской организации рекреационных территорий и использования их

потенциала. Исследование проведено в трех рекреационных зонах региона: Сколевской и Верхнеднестровской

во Львовской области и Яремчанской Ивано$Франковской области. Отмечено, что требования устойчивого развития,

обязательность сохранения соответствующего состояния природной среды, эффективного хозяйствования ресурса$

ми, которые направлены на общественные нужды, должны сопровождаться вниманием к вопросам архитектурно$ди$

зайнерской организации рекреационных ландшафтов с участием общества.

Ключевые слова: общественное сознание, дизайн, архитектура, рекреация.

Summary. The article explores the influence of social consciousness on the approaches to the architectural and designer

organization of the recreational environment of the region, viz.: we have defined the constituents forming social consciousness;

we have determined the state of social consciousness in the selected areas of the region; we have studied the influence of social

consciousness on the use and organization of recreational environment. Besides that, we have substantiated the socially ori$

ented solutions of the the architectural and designer organization of the recreational territories and use of their potential. The

study was conducted in three recreational areas of the region: Skole and Verhnodnistrovskiy in Lviv district and Yarem$

chanskiy region in Ivano$Frankivsk district.

Keywords: social consciousness, design, architectura, recreation.
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і національно$культурні ідеї українства.
Вищу освіту Зайцев здобував у Санкт$Петербурзі, який з часів Шевченка

залишався важливим центром українського руху. Майбутній вчений спершу за$
кінчив юридичний (1909), а 1913 р. — історико$філологічний факультети Санкт$
Петербурзького університету. Саме в студентські роки й сформувались наукові
інтереси вченого. Як пригадував В. Міяковський, на наукову ниву Павло Зайцев
вступив у 50$ту роковину смерті Шевченка — 1911 р. [11, с. 101], що метафізич$
но, очевидно, й визначило його наукові уподобання. І, як відмічають дослідни$
ки, «він ще молодою людиною став визначним шевченкознавцем. Ним став він
не тільки через те, що знає буквально ціле життя і творчість Шевченка, а також
тому, що розглядає нашого поета на тлі доби, на тлі цілого XIX сторіччя, яке
прекрасно знає з його духовними струмами, політичною боротьбою і провідни$
ми мужами» (цит. за [2, с. 21]). Прикметно, що й під час Другої світової війни,
як жартував його брат, у своїх розмовах Павло Зайцев «далі Шевченка ні в які
галузі не заходить» [11, с. 115]. Та повертаючись до старту, ще в Петербурзі
Зайцева зацікавила і мистецька спадщина Шевченка. Дослідник, влаштував$
шись на роботу в гімназію «Человеколюбивогообщества», в якій у 1840$х учи$
телював приятель Шевченка — Пантелеймон Куліш, часто навідував Київ,
де співпрацював з відомими українськими мистецтвознавцями та археологами
М. Біляшівським та Дм. Щербаківським. До цієї праці Зайцев затягнув і свого
приятеля — учня Дм. Айналова — Костянтина Шероцького [11, с. 102].Тоді ж,
у березні 1912$го, за посередництва Олекси Новаківського, в українському
клубі «Кобзар» Зайцев познайомився з Симоном Петлюрою [2, с. 21], з яким
він виїде і на еміграцію, а до того буде начальником культурно$освітнього
відділу Армії УНР, адміністратором капели О. Кошиця, в. о. керівника справа$
ми Міністерства преси і пропаганди УНР, а 7 червня 1920 р. Зайцева було при$
значено головноуправляючим управління національної культури та мистецтва
[2, с. 27]. Під час Української революції саме Зайцеву вдається втягнути до сво$
го кола В. Модзалевського та Г. Нарбута, таким чином створивши на квартирі
двох останніх український мистецький гурток [11, с. 107]. Через те цілком при$
родною виглядає й активна участь Зайцева у створенні й діяльності Україн$
ської академії мистецтв, до складу Ради якої він входив [2, с. 25].

Та ще на початках Української революції, активно включившись у розбу$
дову Української державності, від Харківської губернії він був обраний
до складу Центральної Ради, а з 15.09.1917 очолив канцелярію генерального се$
кретаря освіти. Тоді ж Зайцев увійшов до складу Центрального комітету охо$
рони пам’яток старовини й мистецтва в Україні [2, с. 23]. Відтак наприкінці
1918 р. вчений підтримав звернення міністра народної освіти та мистецтв
П. Холодного до міністра закордонних справ з приводу дозволу долучитись
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тично була другим монументальним дослідженням після праці О. Кониського
«Тарас Шевченко$Грушівський: Хроніка його життя». Ця монографія, за вис$
новками дослідників [4, с. 74; 21, с. 8], поруч з повним виданням творів Шевчен$
ка стала вершиною його наукової праці на ниві шевченкознавства. Відтак мис$
тецтвознавча складова шевченкіани Зайцева лише спорадично згадується
у публікаціях, попри те, що цей напрямок займає поважне місце в науковому
доробку вченого.

В. Міяковський, згадуючи про Зайцева, з яким його доля пов’язала ще зі сту$
дентських років, говорячи про широту обдарування колеги, відмічав, що «він грав
на бандурі, гарно співав, писав вірші, був прекрасний імітатор як поет і як актор,
яскраво красочний оповідач, спостережливий і дотепний» [11, с. 100]. Таким чи$
ном, ця багатогранна постать потребує і всебічного аналізу та представлення
в українському науковому просторі, у тому числі й мистецтвознавчої складової
вченого, адже на сьогодні в України перевидані лише дві його праці діаспорного
періоду: 1) «Життя Тараса Шевченка» (К.: Обереги, 1994; К.: Мистецтво, 1994; Х.:
Прапор, 1994), ця працябула перекладена і опублікована англійською мовою[22],
що стало першим видання повної біографії поета в англомовному світі [10],
та 2) «Як творив Шевченко$поет» (Стрий, 2009), а доемігрантського — жодної.
Прикметно, що праці Зайцева були відомі і радянським шевченкознавцям, однак,
посилаючись на них, за поширеною радянською традицією, імені автори вони при
тому не згадували [11, с. 103]. За даними С. Білоконя, знали радянські шевченко$
знавці і варшавське, «зайцевське» видання Шевченка, і так само «використовува$
ли його, але на нього не покликались» [2, с. 30].

Таким чином, як мистецтвознавець$шевченкознавець Зайцев залишається
невідомим, що частково й намагаюся вирішити у цій публікації.

Життєвий і науковий шлях Павла Зайцева різнобарвний і складний. Він
народився на Слобожанщині — у Сумах 1886 р. Середню освіту здобував
у Сумській Олександрівській гімназії, де почали формуватись його суспільні
погляди з яскраво вираженим українським національним характером. У гім$
назії діяв підпільним український гурток, де читались і вивчались твори ук$
раїнських класиків, активно гуртківцями розповсюджувались і різноманітні
нелегальні листівки$«метелики», і це при тому, що батько Зайцева у гімназії
вважався одним зі стовпів режиму. Таким чином, як відмічає Г. Іванущенко,
«світогляд гімназиста Зайцева, очевидно, формувався під впливом двох “цент$
рів тяжіння”: консервативного родинного виховання в стилі відданості “царю
и отечеству” та радикального молодіжного середовища, яке жваво підхоплю$
вало перші вістки революційної хвилі початку ХХ ст.» [9, с. 38]. Варто відміти$
ти, що на кінець XIX ст., завдяки діяльності Харківського університету, Слобо$
жанщина стала краєм, де активно розвивались і ширились як політичні, так
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й на написання кількох» [5, с. 170]. До цього додавались постійні конфлікти з О.
Лотоцьким, що навіть приводило закоханого в Шевченка Зайцева до розпачу:
«Що буде далі з Шевченком — не знаю. Думаю, що треба покинути свої ідилічні
мрії ще два роки займатися редагуванням творів Ш[евчен]ка, а шукати собі по$
сади. Бо, як почнуть далі таку цензуру на Тараса наводити, то не тільки я, а й
Він, праведний, почне під власною нашою цензурою переходити такі метамор$
фози, що ми його, бідолашного, й не пізнаємо» [5, с. 175].

Однак, попри всі перешкоди, саме це «Зайцевське видання» стало одним
із найкращих і зробило Зайцеву ім’я одного з кращих шевченкознавців сучас$
ності. Визнанням вченого стало обрання його 1938 р. дійсним членом НТШ
та Міжнародної академії наук у Парижі, і саме його 1948 р. було призначено
першим директором новоствореного Інституту Шевченкознавства Української
вільної академії наук.

Повертаючись до розвідок Зайцева про різьбарську та архітектурну твор$
чість Шевченка, одразу варто зауважити, що саме ці теми через відсутність са$
мих творів є непопулярними у шевченкознавстві. Зайцев наголошує, що «незбе$
реження Шевченкових скульптур це великий гріх». Вчений також відмічає,
що чимало шевченкознавців було у Новопетровському форті з метою зібрання
спогадів місцевих людей про Шевченка, та ніхто не згадав про пам’ятник на мо$
гилі сина Ускових, як не попіклувались сучасники і про збереження різьбарсь$
ких творів Шевченка, хоча багато його приятелівмали їх репродукції. Такий за$
кид колегам з$під пера Зайцева є цілком слушним і виправданим, позаяк він
сам, особливо в часі між двома ювілейними датами — 1911 і 1914 рр., провадив
активну діяльність з пошуків пам’яток, пов’язаних з Шевченком. Так, йому вда$
лося зберегти для нащадків цілу низку першовартісних пам’яток, серед яких
і віднайдена серія з восьми малюнків «Притча про блудного сина» [11, с. 102].

Оцінювати мистецький твір за його відсутності справа складна і невдячна.
Особливо небезпечна вона з боку критики, позаяк оцінюється уявний, а не яв$
ний образ. Незважаючи на це Зайцев узявся за ці теми, очевидно, радше з не$
обхідності, ніж з власного бажання. Видання мало бути повним, а позаяк ці два
напрямки красного мистецтва були складовою життя і творчості Шевченка,
пройти повз них редактор не міг, більш того розкрити цю грань творчості «Ве$
ликого Українця» Зайцев сприймає за свій обов’язок.

Враховуючи апріорність дослідження, Зайцев, як на себе, досить обереж$
ний у висновках. Дослідник лише припускає, «що мистецька вартість різьбарсь$
ких творів Шевченка була дуже висока», однак резонно наголошує, що «в кож$
ному разі ця різьбарська творчість нашого поета — безперечно одна з найзво$
рушливіших сторінок його тернистого життєвого шляху: займаючись скульп$
турою в найнесприятливіших умовах, Шевченко — за його власними слова$
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студентам Псковської художньо$промислової школи до реставраційних робіт
у Києво$Софійському соборі [2, с. 23].

Прикметно, що й остання Шевченківська подія в доемігрантському житті
Зайцева була пов’язана з мистецькою спадщиною поета. Це була виставка ре$
продукцій творів Шевченка та пам’яток, пов’язаних з його життям і творчістю,
що була організована на Хрещатику в Києві у березні 1920 р. Про цю подію за$
лишив свої спогади В. Міяковський: «Виставка була скромна, навіть на ті часи:
на ній не були показані ориґінальні рукописи чи малярські твори, все було в ре$
продукціях. Але коли Павло Іванович на тлі експонатів живописав про Шев$
ченка, про свої знахідки й праці, все оживало, забувалося, що в неопалених
кімнатах було нестерпно холодно, що слухали промовця напівголодні одвіду$
вачі, переважно це були студенти, — що взагалі в Києві стояли тоді злі й зли$
денні часи. Це було за два місяці до смерти Нарбута й еміґрації Зайцева.
У повітрі вже відчувалася трагічність і приреченість» [11, с. 108].

У міжвоєнний період в окупованій радянською Росією Україні і в еміграції
виникають проекти повного видання творів Шевченка. У підросійській Україні
у 1920$х було розпочато роботу над цим проектом під редакцією акад. C. Єфре$
мова. Однак після репресій над сфабрикованою «Спілкою визволення Укра$
їни» і загибелі Сергія Єфремова ця робота фактично припинилась. Натомість
на еміграції, за ініціативою О. Лотоцького, у 1930$х Український науковий ін$
ститут у Варшаві здійснив проект, який і на сьогодні вважається одним з кра$
щих, проте, малодоступним для українського читача.

Варшавське видання редагувала комісія у складі голови О. Лотоцького, се$
кретаря Р. Смаль$Стоцького і редактора П. Зайцева, на долю якого й випав ос$
новний тягар з підготовки і публікації багатотомника. Відтак цілком справед$
ливо це видання увійшло в історію шевченкознавства як «Видання П. Зайцева»
[5, c. 159]. На жаль, із запланованих 16 томів тоді вдалося видати лише 13, решті
завадила війна. Безпосередньо за редакцією Зайцева вийшли 1–4 та 6–12 томи.
Саме 12$й том і був присвячений пластичній творчості Тараса Шевченка. Жи$
вописну спадщину досліджував Дм. Антонович[1], граверську — В. Січинсь$
кий [13], відтак на долю Зайцева випала найскладніша частина — дослідження
різьбярської творчості [8] та архітектурних проектів [7] Шевченка, а також
підготовка публікацій документів, пов’язаних з мистецькою освітою та твор$
чістю поета [15]. Як і в інших томах, редагованих Зайцевим, ним були підготов$
лені і коментарі та примітки до 12$го тому.

Робота над підготовкою видання проходила в надзвичайно складних умо$
вах. Попри всі фінансові й організаційні труднощі, у листі до В. Щурата
від 18.11.1938 Зайцев скаржився, що «на кожну книжку маю 90 день! Що таке 90
день? Це й переклади, й на текст і на пояснення, і на зредагування статтей та ще
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на барельєфі новими мотивами$деталями; 2) надав цій композиції точно симет$
ричний характер; 3) щоб пристосувати сюжет до іншого матеріялу (глини або
воску)…, повернув вісь композиції так, що всі персонажі її опинилися перед
глядачем на одній лінії; дві головні постаті (киргиза й киргизки) утворили цен$
тральний симетричний pendant, а другорядні ґрупи — бічний».

Решту скульптурних «творів» Шевченка: «Бик з киргизом»; «Христос», або
«Спаситель»;  «Христос, мордований жидами»; «Іван Христитель» та інші Зай$
цев проробив не так ретельно, як «Тріо», чому на заваді, очевидно, стало згада$
не обмеження в часі. Однак для Христологічних композицій доречним було б ви$
користання сепії періоду заслання (1850 р.) «Розп’яття», яка, власне, й могла
бути ескізом до одного з барельєфів Шевченка. Тим більше, це є логічним зважа$
ючи на цілісність, інколи наскрізність живописних образів у Шевченка.

Задається дослідник і питанням, чому всі відомі скульптурні твори Шев$
ченка були барельєфами. Для Зайцева відповідь очевидна: «робити форми для
барельєфів і виливати їх із ґіпсу було значно легше, ніж статуетки; техніка
формування статуеток — значно складніша», хоча й припускає, що першими
спробами були власне статуетки. Проте варто відмітити, що з об’ємних видів
мистецтва саме барельєф стоїть найближче до станкового живопису, майстром
якого і був Шевченко, а тому, в умовах заборони малювати фарбами, він і тво$
рив свої образи в камені.

Не менш котроверсійним є і дослідження Зайцева «Архітектурні проєкти
Шевченка». Попри те, що архітектурні пам’ятки широко представлені як у по$
етичній, так і живописній спадщині Шевченка [див., напр.: 12; 14], тема «Шев$
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ми — рятував себе тим від “живої смерти”. Зайцев слушно підмічає, що в період
заслання скульптурою Шевченко прагнув «заспокоїти свій мистецький голод»,
адже митець рівня Шевченка не може не творити і це добре розумів дослідник.

Як і колеги по 12$му тому — Антонович та Січинський,  Зайцев провадить
дослідження широко контекстуально. Він залучає весь йому доступний дже$
рельний масив, включаючи його в контекст тогочасного мистецького середови$
ща, відтворюючи як вплив скульптурних творів на живопис Шевченка та взагалі
можливість його знайомства з технікою скульптури. Вже Ю. Бойко, рецензую$
чи монографію «Життя Тараса Шевченка», відмітив, що ніхто так старанно
не зібрав і не використав мемуарного матеріалу, як Зайцев [4, с. 75]. Таку саму
ситуацію бачимо і в дослідженнях вченого, присвячених мистецькому спадку
Шевченка. Він широко використовує джерела особового походження, як то:
«Щоденник», листи та автобіографічну повість «Художник» Тараса Шевченка,
спогади капітана Косарєва, оренбурзького приятеля К. Герна та А. Ускової.

Проте для історії мистецтва найбільший інтерес становлять реконструкції
Зайцевим конкретних скульптурних творів Шевченка. Назви деяких з них збе$
реглись у листах Шевченка до друзів. На основі них та ще спогадів сучасників,
що бачили ці твори, Зайцев і будує свою реконструкцію. Однак, якщо перший
твір дослідник лише констатує як «барельєф$первак», то другий, «Тріо» визна$
чає композиційно. Сюжет для реконструкції Зайцев знаходить у відомій од$
нойменній сепії Шевченка. Відтак залучивши опис барельєфу Косарєва та епі$
столярій Б. Залєського, а також іншу сепію «Казашка», дослідник приходить
до чіткого висновку, що «1) Шевченко композицію образу “Тріо” доповнив
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Натомість «Проект власного дому над Дніпром» є єдиним емпіричним
твором Шевченка у цих мистецтвознавчих дослідженнях Зайцева. Дослідник
відмічає, що це звичайний міщанський дім, до того ж з нетипово$українським
двосхилим дахом (хоча за рисунком це не зовсім так). Відмічаючи елементи
стилю ампір у проекті Шевченка Зайцев задається питанням, чому він «не ви$
користав для свого проєкту ані типових форм чисто$українського дерев’яного
будівництва, ані створив проєкту в чистому стилі ампір»? У відповіді на це пи$
тання дослідник припускає перевагу практичних міркувань над мистецькими,
однак чистого стилю у Шевченка немає і в живопису, і графіці. Виконання ма$
люків фасадів у кольорі, та закресленням частини даху — що перетворювало
його з двохскатного на чотирискатний, — показує важливість для нього і мис$
тецького боку власного дому. Проте для Зайцева важливо те, що цей будино$
чок Шевченка в українському вимірі є «палац, де мав відпочити великий, але
вже стомлений дух нації», з чим безумовно неможливо не погодитись.

Таким чином, ці дослідження Зайцева й на сьогодні мають важливе значен$
ня для вітчизняного шевченкознавства. Фактично вони заповнюють цілу прога$
лину у дослідженнях, присвячених мистецькій спадщині Шевченка, і дають змо$
гу більш повно відтворити його життєвий і творчий шлях. Попри складність теми,
навіть з сучасного методологічного погляду Зайцев проробив їх досконало.
З іншого боку, інтеграція у вітчизняний науковий дискурс праць діаспори сприяє
загальному виходу української гуманітаристики на рівні сучасної світової науки
та позбавлення її від ідеологічних та «методологічних» штампів минулого. 

Варто відмітити, що окрім цих, що публікуються, статей до мистецтво$
знавчого доробку Зайцева з шевченкознавства належать і такі його праці, як:
«Незабутній учитель Шевченка [Про К. Брюллова]»; «Шевченко в карикатурі
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ченко як архітектор» залишається і на сьогодні майже не розкритою1. Щодо
цієї теми, Зайцев зупиняється лише на двох пам’ятках: «Проекті пам’ятника на
могилі сина Ускових» та «План$проект поетового дому», хоча для повноти те$
ми, як об’єкт дослідження варто було б використати і живописну спадщину
Шевченка, особливо малюнки з зображеннями архітектурних планів [19, іл.
101: План центральнокупольної церкви; іл. 107: Будівля з планом та ін.].

Щодо першого — «Проекта пам’ятника на могилі сина Ускових», Зайцев
проводить дослідження винятково на спогадах матері хлопчика Агати Ускової,
за якими цей пам’ятник був зроблений у «стилі лицарському», натомість, на
думку Зайцева, цей стиль був класичним. Свій висновок вчений аргументує і на$
явністю такого стилю пам’ятників на малюнках Шевченка. Однак на малюнках
присутні і надгробки тубільні, «некласичні» (див. рис.). Проте цікавими є ма$
люнки Шевченка безпосередньо кладовища новопетрівського укріплення (див.
рис.), на обох з яких зображено один пам’ятник з гостроверхим навершям,
який гіпотетично і міг бути пам’ятником Ускова. З іншого боку, торкаючись
цього сюжету з життя Тараса Шевченка, варто згадати і портрети членів сім’ї
Ускових: А. Ускової самої та з донькою Наташею [20, іл. 34, 35, 37], а також
І. Ускова [20, іл. 36]. Цілком можна припустити, що Шевченко створив і порт$
рет свого «маленького друга» Міті Ускова, яким, можливо, і є зображення од$
ного з «невідомих» хлопчиків з малюнків Шевченка.
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Павло Іванович Зайцев

РІЗЬБАРСЬКА ТВОРЧІСТЬ ШЕВЧЕНКА

Шевченко не тільки завжди дуже цікавився скульптурою, як одною з галузей плас$

тичного мистецтва, але й сам кілька років енерґійно працював на засланні, як скульптор,

і зробив кілька барельєфів. Можливо, що мистецька вартість різьбарських творів Шев$

ченка була дуже висока, але якщо вона й не була такою, то в кожному разі ця різьбарсь$

ка творчість нашого поета — безперечно одна з найзворушливіших сторінок його терни$

стого життєвого шляху: займаючись скульптурою в найнесприятливіших умовах, Шев$

ченко — за його власними словами — рятував себе тим від «живої смерти». Уже з огля$

ду на це сучасники поета повинні були докласти всіх зусиль, щоб урятувати його різьби

від знищення і зберегти їх для нащадків, але так не сталося, і тепер немає вже навіть і ма$

лої надії на те, що колись пощастить розшукати хоч щось із Шевченкових різьбарських

творів. Таке занедбання сучасниками поета цілої окремої галузі в його мистецькій спад$

щині є тим прикріше, що і власниками кількох його скульптур та форм із них, і особами,

що вже в році смерти Шевченка знали, де ті форми зберігаються, були найщиріші його

приятелі — люди, що справді для нього багато зробили. Незрозумілою і не менше при$

крою видається нам також і байдужість пізніших поколінь, виявлена в цій справі: коли в

80 х — 90 х роках минулого століття [1] оголошувано друком документальні матеріяли,

що приносили точні дані про Шевченкові різьби, ніхто й пальцем не поворухнув, щоб

спробувати їх розшукати. Тим більший є тепер наш обов’язок — зібрати в цьому томі

творів [2] по змозі повні відомості про цю ще одну галузь творчости Великого Українця.
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й Шевченко$карикатурист»; «Два останні автопортрети Шевченка» та інші.
Прикметно, що однією з останніх, на жаль, не закінчених, а, отже, й не опублі$
кованих була стаття «Етика й естетика Шевченка» [21, с. 7].

* * *
Статті друкуються за варшавським виданням з оригінальним правописом,
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лів, а пильно стежив і за сучасною йому скульптурною творчістю, на це знаходимо ми ба$

гато доказів у його «Журналі», листах та повістях. Як завжди й у всьому, що входило

в круг його ідейних і зокрема мистецьких зацікавлень, Шевченко мав свої ориґінальні

критичні погляди також і на творців і твори скульптурного мистецтва. Його глибокі кри$

тичні завваги — часом лаконічні, часом докладно вмотивовані — ще раз потверджують

його тонкий мистецький смак та зокрема розуміння завдань мистця$скульптора. Особли$

во цікаві Шевченкові критичні оцінки пам’ятників роботи різьбаря Клодта (байкареві

Крилову в Петербурзі та св. кн[язеві] Володимирові в Києві).

Число згадуваних Шевченком скульптурних творів та їх авторів — дуже велике. Де$

сятками задує він архитвори античної скульптури знаних і незнаних майстрів. Він

не тільки багато з них бачив, а й зрисовував їх, а про деякі з них читав і спеціяльну літе$

ратуру (як от праці Ґерсеванова, гр.Мортімора де Кенсі). З класичної книги Вазарі про

мистців він багато знав про скульпторів Відродження. Із західних мистців, що займалися

також і скульптурою, він не раз згадує імена Леонардо да Вінчі, МікельАнджелоБуона$

ротті; з пізніших — Канову, Торвальдсена та Флаксмана; з майстрів, що працювали

в Росії, — Віталі, С. Гальберґа, бар. Клодта, Лоґановського, нашого Мартоса, Пімєнова,

Ф. Пономарьова, Рамазанова, Ставассера, Тімофєєва та інших. З творчістю всіх тих

скульпторів він познайомився ще перед засланням [4].

У скульптурному мистецтві, як і в малярському, панував тоді в Петербурзькій Ака$

демії класичний напрямок. Одним із найвидатніших його представників не лише в Росії,

а у цілій Европі був віце$президент Академії гр. Ф. П. Толстой. Його барельєфи, особли$

во медальйони, виконані в суто класичному стилі, вирізнялися надзвичайною чіткістю

й елєґантністю ліній і були блискучими зразками поборювання найбільших композицій$

них труднощів, що особливо виникають при зображуванніґрупових сцен у формі ба$

рельєфів. Роботи Толстого Шевченко міг бачити і в приватних, і в академічних збірках,

і на академічних виставах.

Можна припускати, що, прибувши до фортеці Орської, Шевченко почав займатися

там різьбленням із кости, бо серед речей, що він там їх покинув, виїхавши на Арал, були:

«попільничка$тарільчик кістяна, з заглибленнями по краях, на цибушок від люльки»,

з датою і буквами на денці «Т. Ш.» та «невеличка фіґурка» — Адамова голова, з виріза$

ним на звороті написом «Мої думки» і «Т. Ш.». Якщо цих речей він не привіз із собою

до Орської (а це дуже сумнівне), то легше припустити, що він їх там сам зробив, бо купи$

ти таких речей там напевне не можна було. Отже, можливо, що згадані речі були

технічними спробами — вправами Шевченка в різьбі з більш податного матеріялу, яким є

кості. У Петербурзі він мав змогу познайомитися із більше складною технікою вирізь$

блювання предметів із твердихматеріялів — із дорогих каменів, а в Орській їх експлуату$

вали (яшма) [5]. Отже, вже в Орській у Шевченка могла повстати думка зайнятися

скульптурою, але для здійснення її він мав перешкоди: для різьби з твердого матеріялу

бракувало спеціяльних інструментів, для ліплення — глини. Тимчасом по 10 місяцях пе$

47

Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана

I.

Ще дитиною, мавши 5$6 років, Тарас «вовтузився в глині, ліпив свиставки, жайво$

ронків», і є всі підстави гадати, що ліпити почав він раніше, ніж рисувати звірячі

та людські постаті вугіллям та крейдою на парканах, а потім — олівцем на папері. Ліпив

він, мабуть, самотужки, а може й придивившись тому, як це роблять сільські гончарі.

Ще за життя свого батька, що, як відомо, чумакував, Тарас не раз подорожував

із ним по Україні, а ставши сиротою, багато мандрував по селах та містечках Звинигород$

щини, Білоцерківщини, Чигиринщини та Черкащини, ходив із сестрою на прощу до мана$

стирів тощо — отже, бачив чимало церков, костелів та цвинтарів, і коли його цікавили ма$

льовані образи, то напевне не меншу увагу звертали на себе й скульптури. Маючи 12–13

років, він возив уже поповича Кошицю до Києва і там міг іще більше їх побачити. Скульп$

тури, що він їх бачив тоді на Україні, у переважній більшості були в стилі бароко.

Перебування у Вильні та Варшаві могло лише збільшити зацікавлення 16 тилітньо$

го хлопця творами різьбарського мистецтва, бо в тих містах, у порівнянні з Києвом, їх бу$

ло значно більше, а серед них скульптур у класичному стилі теж більше, ніж на Україні.

Учившись у Фр. Лямпі$молодшого в Варшаві, він за тодішньою методою напевне розпо$

чав свою науку від зрисовування різних ґіпсових зліпків. Бувши робітником$учнем маля$

ра$декоратора Ширяєва в Петербурзі, він міг уже познайомитися, якщо не з технікою

моделювання, то в кожному разі з технікою виливання ґіпсових скульптурних оздоб.

У Петербурзі мав він завжди нагоду оглядати різні пам’ятники та скульптурні оздо$

би палаців. У повісті «Художник» він сам оповідає, як зрисовував такі оздоби (напр[ик$

лад], на домі архітектора Монферрана) та статуї античних богів у Літньому Саді.

До знайомства з Сошенком таке зрисовування скульптурних творів було для Шевченка

певним задоволенням його творчих мистецьких стремлінь серед нелегкої щоденної праці

малярського учня. Сошенко теж загадував йому зрисовувати різні скульптури. Завдяки

протекції Сошенка та натурника Тараса ще перед Академією пощастило Шевченкові

дістати доступ до «студійних саль» Товариства допомоги малярам, де він зрисовував ан$

тичні статуї (напр[иклад], «повішеного Аполлоном Марсіяса»).

Вступивши до Академії Мистецтв, Шевченко відвідував різні музеї та збірки, де бу$

ли колєкціївизначних скульптурних творів, як от Ермітаж, збірки гр. Строґанова,

гр. Мусін$Пушкіна, музей Академії та Румянцівський музей, що тоді був у Петербурзі. Ба$

чив там різьби єгипетські, ассиро$вавилонські, китайські і інших східних народів, добре

познайомився з творами античної (грецької і римської) скульптури — в ориґіналах і в до$

брих копіях, бачив скульптури доби Ренесансу й сучасні твори неокласичної скульптури.

Підчас науки в Академії Шевченко часто бував у майстернях мистців$скульп$

торів [3], відвідував «ЛитейныйДвор», себто ливарню, міг стежити за працею своїх това$

ришів$скульпторів, придивлятися до техніки ліплення й різьблення, а також запізнатися

і з технікою формування та виливання.

Що Шевченко не тільки добре знав скульптурні твори різних епох, народів та сти$
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продукуванні якого теж, мабуть, брав участь). Якби Шевченко сам не вмів змонтувати

ґальваноапарату, то не пробував би дістати в Астрахані потрібних для цього — непо$

лив’яного начиння та мідяного дроту ще перед тим, як звернувся до Гулака та до Йоахіма

з цими просьбами. Просив також Шевченко Йоахімарозвідатися про досвіди над вили$

ванням скульптур із ґутаперчі, що їх робив гр. Ф. П. Толстой. Довідавшись про них,

мабуть, із преси, Шевченко мав намір і сам виписати собі ґутаперчі і з неї, як казав, «ви$

ливать свої убогі твори». Це вже свідчить, що він знав не лише старі способи техніки фор$

мування, але стежив і за її удосконаленням. Крім того, добре приглянувшись методам на$

вчання у скульптурних майстернях Академії, він знав, що там науку ліплення починали

від копіювання «невеличких фіґурок», які служили моделями для вправ у ліпленні. От чо$

му він і просив Йоахіма: «нехай із них вибере одну або дві найкращі та виллє хоч із папє$

маше і пришле мені, ради святого мистецтва. Я міг би їх із глини копіювати, і це замінило

б мені в деякій мірі натурника або натурницю».

Факти ці свідчать про те, що скульптурою Шевченко в Новопетровськомуфорті зай$

мався зовсім поважно, але, як і в інших своїх починаннях, так і в цьому зустрівся він

із різними перешкодами, з якими вперто боровся із звичайною для нього енерґією. Йо$

ахім не прислав йому ні вказівок щодо ґальванопластики, ні «фіґурок»$моделів: фіґурки

ці ще в березні 1854 року мав Шевченкові привезти до Новопетровського форту слуга

академіка Бера, що мав тоді повернутися на Каспійське море із своєю науковою експе$

дицією. Але минув той березень 1854 року, а Шевченко не дістав із Петербурґу нічого

з того, про що просив обох друзів.

Зустріли Шевченка невдачі і на місці: самодільний ґіпс не був добрий, бо вже

в жовтні 1853 р. він писав Гулакові, що пришле йому в наступному році ліпше вилиту

скульптуру, якщо роздобуде доброго алябастру з Астрахані, але, мабуть, так і не роздо$

був. Показалося, що і знайдена ним нібито «добра глина» для ліплення була недоброю,

бо через якийсь час він почав ліпити з воску [7]. Таку зміну матеріялу могло викликати

й те, що виліплені з глини ориґінали швидко пересихали й репалися за той час, коли він

по кілька день не бував у казармі, відбуваючи дуже часто службу на варті («в карау$

лах»).Проте три роки перешкод та невдач його не знеохотили: 30 червня 1856 року він

знову просив у листі до Гулака: «Як побачиш Йоахіма, то поклонися йому од мене і по$

проси його, нехай він мені, ради святого Аполлона, пришле хоть маленький болванчик

(статуетку) або барельєфик який$небудь із купідонів своєї фабрики ґальванопластичесь$

кої». Поновляючи тоді цю свою просьбу, Шевченко вже не пам’ятав, чи «два, чи може

вже і три года тому» взявся він за скульптуру і знову просив друзів про те саме, про що

й три роки тому.

Скаржився, нарікав на перешкоди й невдачі, але замірів своїх і далі працювати над

скульптурою вперто не покидав. Навіть тепер боляче читати, як, повторюючи по трьох

роках ті самі просьби, Шевченко благав Йоахіма про ті, як здавалось йому, потрібні

«фіґурки»: «воно не дорого коштуватиме, а мені буде великий подарок», «якби Йоахім
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ребування в Орській він дістав змогу вільно рисувати, коли його приділили до Аральсь$

кої експедиції, і без малого два роки рисував без жадних перешкод (від весни 1848 до вес$

ни 1850 р.).

Коли потім заслали його до Новопетровського форту, він спочатку був зовсім поз$

бавлений можливости рисувати, навіть крадькома: за ним спеціяльно стежили.

У 1851 році він на кілька місяців вирвався з казарми, коли його приділили до Каратаусь$

кої експедиції, і міг там заспокоїти свій мистецький голод, дати вихід своїм мистецьким

поривам, як артист$маляр. Потім напевне знову наступила перерва в його пластичній

творчості, але в 1853 році (мабуть, десь весною [6]), щасливий випадок навів його на дум$

ку зайнятися скульптурою, бо це йому було вільно робити у той час, як рисувати він міг

лише крадькома: «…мені, ти знаєш, рисуватьзапрещено, а ліпить — ні, то я і ліплю те$

пер…», — писав він С. Гулакові$Артемовському. Про свої перші спроби Шевченко сам

так оповів у листі 15 червня 1853 року до того ж Гулака: «Знайшов я коло форту добру

глину й алябастер, і тепер, нудьги ради, коло скульптури пораюсь. Та, Боже, як мізерно

пораюсь я коло цього нового для мене мистецтва, — в казармах, де ціла рота салдатів

міститься, а про модель і казати нема що. Убога робота!» Оповівши про це приятелеві,

Шевченко далі писав: «Зліпив я невеличкий барельєф,вилляв його з ґіпсу й хотів тобі

один примірник послати, так не знаю, чи довезе пошта таку крихку річ, як ґіпс, — це од$

не; а друге й те, що соромно посилати до столиці таку нікчемну штуку, як мій барельєф$

первак. А ось, дасть Бог, повчуся, то зліплю другий, так той вже стеарином заллю та при$

шлю тобі».

Отже, ми бачимо, що, виліпивши з глини ориґінал, Шевченко сам виливав його

з ґіпсу, а для цього мусів сам перепалювати алябастер та молоти його, щоб мати ґіпсову

муку; мусів також сам робити з ориґіналуґіпсові форми.Усе це доводить, що він не лише

володів технікою ліплення, але був обзнайомлений з фабрикацією матеріялів та знався на

техніці формування способом виливання з ґіпсу. Потверджують це й дальші факти: він

пише одночасно Гулакові про те, що хоче «улаштувати собі невеличкий ґальванопластич$

ний апарат». Апарат цей потрібний був йому для утривалюванняґіпсових форм до вили$

вання: покривання їх верствою міді за поміччю ґальванізації робить їх нечулими на вог$

кість та більше забезпечує від зовнішніх ушкоджень. Не мавши під руками жадної від$

повідної літератури, крім популярного підручника фізики, Шевченко і через Гулака,

і безпосередньо просив свого товариша з Академії К. І. Йоахіма прислати потрібні вка$

зівки, бо той знався на ґальванопластиці, мав ґальванопластичний апарат і вживав його

для тих самих цілей, для яких потрібний він був і Шевченкові. Але ми майже з певністю

припускаємо, що ці просьби до Йоахіма були лише «дипломатією» делікатної людини, —

Шевченко соромився просто попросити, щоб йому прислали все потрібне для змонтуван$

няґальванопластичного апарату та ґальванопластичних праць: він добре знав урядження

апарату, бо бачив його і в Йоахіма, і в Сапожнікова, що займався ґальваноґрафією за ме$

тодою Кобелля (для ґальваноґрафічних спроб Сапожнікова робить навіть рисунок, у ре$
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ченко написав аж 10 повістей, діяльно листувався із своїми друзями і, хоч криючись, ба$

гато малював, бо з того самого часу дійшли до нас десятки його акварелів та сепій, і то

викінчених з надзвичайною майстерністю. Отже, Шевченкові зайняття скульптурою ще

раз показують, яку несамовиту творчу енерґію мав Шевченко і якою безмежною була йо$

го працьовитість.

II.

Які ж відомості дійшли до нас про окремі скульптурні твори Шевченка?

Дані про Шевченкові окремі скульптури ми знаходимо передусім у його власних ли$

стах до С. Гулака$Артемовського та Бр. Залєського. Крім того, капітан Косарєв, коман$

дир роти, у якій служив Шевченко, та оренбурзький приятель поета К. Герн залишили

нам, перший — довші, другий — коротші описи двох Шевченкових барельєфів, та А. Род$

зевич, що описував пробування Шевченка в Закаспійському Краї, подав дані ще про од$

ну його різьбу на кості. О. Ґрім подає звістку про фіґури левів роботи Шевченка.

На підставі цього матеріялу ми й можемо скласти спис тих Шевченкових різьб, згадки

про які до нас дійшли [9].

1. «Барельєф6первак». Шевченко хотів був післати його Гулакові ще в червні

1853 року, але з огляду на те, що на пошті барельєф міг покрушитися та що сам автор не

був ще з нього задоволений, цього не зробив. Але можна припускати, що сюжет цього

твору був той самий, що ми його описуємо під числом 2, себто «Тріо». Пишучи Гулакові:

«А ось, дасть Бог, повчуся, то зліплю другий… та пришлю тобі», Шевченко міг мати на

увазі той самий сюжет, лишеліпше виконаний. Можна теж припускати, що «барельєфом$

перваком» був той, що ми його згадуємо під ч. 3. Проте, ні першого, ні другого припущен$

ня катеґорично підтримувати не можемо, і тому умовно зазначаємо цей «Барельєф$пер$

вак», як окремий твір.

2. «Тріо». О. Новицький гадав, що це окремий твір, який різниться від того, що йо$

го він назвав: «Молодий киргиз, що грає на домрі». Новицький знав лише опис цього тво$

ру, поданий Косарєвим, а Косарєв не подав його назви. Тим часом недруковані листи

Бр. Залєського до А. Венгжиновського недавно помогли нам усталити, що ця скульпту$

ра — скульптурний варіянт Шевченкової сепії «Тріо», а порівнюючи всі наші дані з лис$

тами самого Шевченка, переконуємося, що відповідний образ і скульптуру Шевченко од$

наково називав «Тріо» [10]. Бр. Залєський так описав сепію з цим сюжетом: «Музичне

Тріо в степу, що складається з киргиза, який грає на балалайці (домрі), жінки, що меле

на жорнах, та корови, що ричить». Як побачимо далі, Шевченкова скульптура на цей сю$

жет значно складніша, і на ній більше, ніж три постаті, а проте він у листі до С. Гулака$

Артемовського тою самою назвою охрестив і свій барельєф [11]. Посилаючи цей

барельєф Гулакові, Шевченко писав: «К. І. Йоахімові не показуй мого «Тріо», а то я до$

бре знаю, що він мене вилає». Йоахім не був скульптором, отже Шевченко передбачав,

мабуть, його критику не як скульптора, а як техніка$ливаря. Щоб читачеві легше було
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прислав мені що$небудь, то я б знову заходився коло воску. Нудьга, крий Мати Божа, яка

нудьга — сидіть, склавши руки, і так сидіть дні, місяці і годи… О, Господи, сохрани вся$

кого чоловіка од такої живої смерти!» З листа М. Лазаревського довідуємося, що Шев$

ченко і по своїх поновлених в 1856 році просьбах так і не дістав нічого від Йоахіма.

У 1856 році Бронислав Залєський висловив Шевченкові жаль, що він не прислав йо$

му своїх скульптур «Тріо» та «Спасителя», але Шевченко відповідав йому, що «речі ці

поштою вислати незручно, а оказії тут так рідко трапляються, або, краще сказати, їх

зовсім не буває». Переславши до Оренбурґу К. І. Гернові ще десь у 1854 році форми цих

скульптур, Шевченко, відповідаючи на нарікання Залєського, подавав друзям ради,

як треба з тих форм виливати репродукції: «для обмазування форм вживається олива,

із свиним салом наполовину змішана. Алябастер або ґіпс розводять до гущини звичайної

сметани, і, залишви форму, треба дати їй сохнути три доби в сухому і теплому місці, або

на сонці; потім трохи погріти перед огнем і зараз же обережновідділити від форми тоне$

сеньким ножем. Та й у цьому, як і в усьому, значну ролю грає досвід». Але друзі його то$

го досвіду не мали, та, здається, і спроб вилляти з ґіпсу ті барельєфи не робили. 10 черв$

ня 1855 року Шевченко писав Залєському: «Вам, мабуть, не вдалися мої досвіди за моїми

вказівками». Принаймні К. Герн, якому Шевченко подавав ці вказівки, уже в 1861 році пи$

сав з Киргизької Орди до М. Лазаревського про дві форми Шевченкових барельєфів,

що в нього тоді зберігалися на хуторі під Оренбурґом, і нічого не згадував про якісь ре$

продукції з них. Натомість писав, що з тих форм «можна було б на пам’ять приятелям йо$

го (Шевченка) вилити цих барельєфів скільки завгодно», якби ті форми були під рукою,

додаючи, що «час на це ще не втік».

Почавши займатися скульптурою, мабуть, десь на весні 1853 року, Шевченко ще в

листі з 8 жовтня 1856 року писав до Михайла Лазаревського: «статуетки мені не дуже

потрібні, — обійдусь і без них» [8]. На підставі цих слів можна припускати, що Шевчен$

ко тоді й далі ліпив і виливав свої скульптури. Якщо ті зайняття не тривали до моменту,

коли він дістав конкретного змісту повідомлення від М. Лазаревського про своє звільнен$

ня (7 квітня 1857 року), то в кожному разі він напевне займався скульптурою аж до часу,

коли отримав першу радісну звістку про близьку свободу, а це було в кінці 1856 року.

У всякому разі працював він, як скульптор, коло 4 ох років. Уже цей досить довгий період

може бути доказом того, що на мистецькому шляху Шевченка зайняття скульптурою не

було випадковим епізодом, а коли ми візьмемо під увагу різні факти, що свідчать про ви$

явлену Шевченком у цій справі надзвичайну впертість і то в найтяжчих умовах (брак ча$

су, брак відповідного приміщення та всякі технічні перешкоди — низьку якість потрібних

матеріялів та брак потрібних засобів), то все це потверджує слушність нашого висновку.

Коли ми матимемо на увазі, що лише за один рік служби у форті (1851) Шевченко відбув

67 «караулів», що забрали йому коло пів року часу, то вже це одне свідчить про те, як ма$

ло він мав часу для своїх зайнять скульптурою, бо треба ж було ще ходити й на «мушт$

ру», себто брати участь у всіх військових вправах. Знаємо теж, що за той самий час Шев$

50

Дмитро ГОРДІЄНКО



пою». Можливо, що для одного з варіянтів своєї скульптурної праці з описуваним жан$

ровим сюжетом Шевченко взяв постать киргизки з цієї останньої сепії. Чи киргизка тов$

че просо, чи б’є кумис, — це може ствердити лише знавець киргизького матеріяльного

побуту, але в кожному разі перед нею або примітивна ступа$крупорушка, або ступа$мас$

лобойка. Якщо свідоцтво Косарєва точне, то навіть легко зрозуміти, чому Шевченко

змінив жорна на ступу: на барельєфі половина жорнових колес занадто випукло — зада$

леко виступала з площини в порівнянні з іншими фіґурами, і ліпше було замінити їх мен$

ше випуклою ступою. В кожному разі Шевченко напевне цей сюжет опрацював у від$

мінних композиціях, бо це була, якщо не перша, то одна з перших його різьбарських

праць [12].

Форму цього барельєфу Шевченко ще в кінці 1854 року переслав до Оренбурґу К. І.

Гернові, подарувавши репродукції С. Гулакові$Артемовському та Бр. Залєському. При$

мірник капітана Косарєва, як це оповів він у споминах, «підчас клятого переїзду через

степ, на лихо, в порошок покришився». Примірники, що були власністю Бр. Залєського

та Гулака, теж, мабуть безповоротно, згинули. Форма цього барельєфу, що її разом

із формою «Спасителя» (див. підч. 4) Шевченко переслав до ОренбурґуК. Гернові,

як знаємо, ще зберігалася на хуторі останнього під Оренбурґом у 1861 році. Звісток про

дальшу долю цих форм не маємо жадних.

3. «Бик з киргизом». У січні 1854 р. в листі до Бр. Залєського Шевченко писав:

«З Міхайловим Ти бачився мимохідь і казав він Тобі, про “Бика з киргизом”, — і за це дя$

кую». Бр. Залєський до цього місця Шевченкового листа подав примітку, з якої видно,

що мова тут іде про «bas$relief роботи Шевченка». Крім цієї згадки, більш нічого про цей

твір не знаємо. Знаючи, як довго йшла взимі поштаз Оренбурґу до Новопетровського,

а також і те, як довго треба було звідти їхати до Оренбурґу, можемо з певністю припус$

кати, що згаданий тут Міхайлов був у Новопетровському і бачив цього «Бика з кирги$

зом» ще літом 1853 року. Коли це так, то чи не був це той «барельєф$первак», що його

Шевченко в червні того року хотів вислати Гулакові? Імовірність такого припущення

збільшується другим, а саме, що для першої своєї скульптури Шевченко напевне вибрав

нескладну композицію, а тут і сама назва барельєфу ніби свідчить про те, що на ньому бу$

ли лише дві постаті — киргиза та бика. Проте, все це — лише припущення.

4. Шевченко у своїх листах до Б. Залєського згадує ще барельєф, що його називає

або «Христос», або «Спаситель». Герн, що йому Шевченко післав форму цього ба$

рельєфу, у своїх споминах називає цю річ»Спаситель, що молиться» («Молящийся Спа$

ситель»). У капітана ж Косарєва є опис барельєфу, сюжет якого — сцена знущання над

Христом і бичування його жидами. Чи річ, згадана Шевченком і Герном, — та сама, що її

описав Косарєв, не можемо ствердити. Шевченко в своїх листах називає цей барельєф

«медальйоном». Отже, він мав круглу або овальну форму.

5. «Христос, мордований жидами». Косарєв оповів, що барельєф цей «зображує

Христа, що Його мучать юдеї: спереду перед Христом, що сидить у терновому вінці, ук$
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собі уявити, як виглядав Шевченків барельєф, подаємо тут репродукцію сепії на той са$

мий сюжет, а також описи цього барельєфу, що їх подав капітан Косарєв: «Стоїть

літньою порою відкрита кибітка, а в ній під ґратами задньої стіни лежить молодий кир$

гиз, що, роззявивши рота, з веселою фізіономією грає на домрі (відміна російської бала$

лайки); сам він напівнагий, а на голові в нього повстяний колпак. Проти нього назовні

(себто поза кибиткою. — П. З.) стоїть його жінка і, усміхаючись до нього, товче в де$

рев’яній ступіпросо; вона, як видно, одягнута в сорочку, а на голові в неї чаблук. Коло неї

на землі сидить двоє дітей — хлопчиків, що бавляться; з правого боку кибітки прив’язане

теля, а з лівої — три кози». У нотатках до цього опису останню ґрупуКосарєв описав інак$

ше: «а двойко маленьких голих дітей — хлопчик та дівчинка — бавилися з козеням, сидя$

чи на землі праворуч матері». У записаних із слів Косарєва Н. Д. Новицьким споминах

опис деталів виглядає ще інакше: «Коло ніг киргизки — двойко маленьких киргизят,

що одне з одним бавляться. З правого боку лежить прив’язане до кибітки теля, а з ліво$

го — дві кози». Про постать корови Косарєв, як бачимо, не згадує. Можливо, що її не бу$

ло на барельєфі, що його він мав, а на інших (варіянтах цього самого сюжету) вона могла

й бути: назву «Тріо» Шевченко приклав до барельєфів, висланих Гулакові та Залєському.

Поминаючи те, що в описі Косарєвамоємо аж три варіянтидругорядних ґруп,

що творять другий (симетричний до центрального) pendant, опис цей, одначе, дає нам

важливий матеріял, щоб ствердити, що: 1) Шевченко композицію образу «Тріо» допов$

нив на барельєфі новими мотивами$деталями; 2) надав цій композиції точно симетричний

характер; 3) щоб пристосувати сюжет до іншого матеріялу (глини або воску) та до ба$

рельєфової форми, де треба уникати глибокої перспективи, повернув вісь композиції

так, що всі персонажі її опинилися перед глядачем на одній лінії; дві головні постаті (кир$

гиза й киргизки) утворили центральний симетричний pendant, а другорядні ґрупи —

бічний. Отже, як ми бачимо, Шевченко (може й не буз зусиль і не відразу) прекрасно

розв’язав композиційне завдання, пристосовуючи композицію даного малярського сю$

жету спеціяльно до іншої пластичної (скульптурної) техніки та до іншого матеріялу. Ко$

ли на образі сама композиція (трьохпланова) була зв’язана з завданням розв’язати

проблємусвітлотіні, то в скульптурі вона знайшла зовсім інше розв’язання, тому що

на барельєфі перспективи не можна передавати, бо ввігнуті його частини не можуть бу$

ти глибокі. Шевченко знайшов тут дуже простий вихід — в одноплановому симетрично$

му розміщенні всіх постатей.

Треба тут зазначити, що на сепії бачимо киргизку, що сидить долі і меле щось

у жорнах. Згадуючи про барельєф із цим сюжетом, К. Герн теж оповів, що на ньому «зо$

бражене нутро киргизької кибітки з двома сидячими постатями, чоловіком і жінкою».

Тимчасом Косарєв, як ми вже знаємо, твердив, що киргизка на цьому барельєфі «стоїть

і… товче в дерев’яній ступі просо». Ця розбіжність в описах наводить нас на думку,

що сюжет цей у різьбі існував у двох відмінних композиціях. Маємо навіть Шевченків ри$

сунок$сепію, що його одні називають «Киргизка б’є кумис», а інші — «Киргизка із сту$
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III.

Для своїх різьбарських творів Шевченко, як ми бачили, або брав теми релігійні, або

черпав їх із місцевого киргизького життя. Ми налічили аж сім барельєфів його роботи,

але докладні відомості, що збереглися про деякі з них, дають підстави до того, щоб два

з них ідентифікувати («барельєфом$перваком», як ми припускаємо, могло бути і «Тріо»,

міг бути і «Бик з киргизом»; «Христос» і «Христос, мордований жидами» — можливо,

теж річ ідентична). Отже, максімум тих барельєфів, що про них згадує Шевченко та треті

особи, — сім, мінімум — п’ять. Чи це був увесь Шевченків різьбарський дорібок? Число

Шевченкових різьб могло бути значно більше. Капітан Косарєв запам’ятав сюжети лише

двох барельєфів «из множества фигур и статуэток», що їх «выливализалебастра» Шев$

ченко. З контексту відповідного місця споминів Косарєва виходить, що він має на увазі не

велике число репродукцій, а велике число окремих скульптур, окремих композицій.

Чи справді тих композицій було «множество»? Ледве чи так! Тут треба взяти під увагу

і брак моделів, на що нарікав сам Шевченко, і те, що для своїх зайнятьскульптурою він

не мав відповідних умов. Особливо тяжко було робити з ориґіналів добрі форми, не ма$

ючи потрібного приладдя. Але, раз зробивши форму, Шевченко вже, мабуть, робив із неї

багато репродукцій. Знаємо, наприклад, що репродукції барельєфу «Тріо» мали Ко$

сарєв, С. Гулак$Артемовський, Бр. Залєський і ще кілька Шевченкових приятелів в Орен$

бурзі, як про це свідчить К. Герну своєму листі до М. Лазаревського. Крім Бр. Залєсько$

го, післав Шевченко ще кільком приятелям і свого «Христа». Косарєв написав у своїх

споминах, що Шевченко свої скульптурні твори «раздавал желающим, за что ему плати$

ли деньги», а в записаному з його уст Н. Д. Новицьким оповіданні читаємо: «Алебастро$

вые свои произведения раздавал Шевченко обыкновенно даром»; оповівши це, Косарєв

тут же додав: «Но все мы [14], зная крайне стесненное положение его, под всякими бла$

говидными предлогами всячески старались как$либо отдариться за то, помочь ему и во$

обще не остаться в долгу». Для нас тут важливе не те, чи заробляв щось Шевченко за свої

різьби, а те, що, очевидно, робив чимало репродукцій із них, бо, як довідуємося, дарував

або продавав їх усім, хто бажав.

Усі Шевченкові скульптури, про які збереглися гідні повного довір’я дані, були ба$

рельєфами. Чому це так? На це є дуже проста відповідь: робити форми для барельєфів

і виливати їх із ґіпсу було значно легше, ніж статуетки; техніка формування статуеток —

значно складніша. Чи Шевченко ліпив також статуетки? Напевне першими його скульп$

турними студіями були статуетки. На це натякає й уперте бажання Шевченка отримати

від Йоахіма статуетки його «фабрики» (для вправ і як взірці); це випливає просто із са$

мої істоти справи: перед виконанням складної композиції технікою bas$relief мусів він

спочатку окремі постаті виліпити з натури (принаймні для жанрових ґрупових сцен),

мусів також самої техніки ліплення вчитися на окремих фіґурках. Косарєв теж згадує

про «фіґури» і «статуетки» Шевченкової роботи, але він і тим, і другим терміном називає

також і Шевченкові барельєфи. В кожному разі те, що в одному місці він ужив цих обох
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лякнув жид, що висунув язика і, очевидно, дражнить Його, а позаду стоїть другий, що би$

чує Христа по плечах». До опису Косарєва треба внести певну поправку: ясно, що постаті

двох жидів на барельєфі були вміщені не «спереду» і «позаду» Христа, а ліворуч та пра$

воруч [13]. Якщо опис Косарєва точний щодо числа постатей, то треба підкреслити над$

звичайну простоту й лаконізм цієї композиції: замість двох ґруп — тих, що знущалися

над Христом, і тих, що його бичували, маємо лише дві символічні постаті.

Висловлюємо тут лише припущення, що «Спаситель», або, як цю річ називав Герн,

«Спаситель, що молиться»$ це та сама річ, що її описав Косарєв. Припущення це, якого

ми катеґорично не обстоюємо, робимо на тій підставі, що на наступному барельєфі «Іван

Христитель» (під ч. 6) безперечно, крім постаті Івана Христителя, мусів бути також анту$

раж, отже був той антураж і на медальйоні «Спаситель», бо обидва вони творили pen$

dant. А таким барельєфом, де ми бачимо Христа в антуражі, і був барельєф, що відтворю$

вав сцену знущання над Ним і Його мордування жидами.

6. «Іван Христитель». 10 лютого 1855 року Шевченко писав Бр. Залєському: «Я по$

чав ще ліпити в pendantдо Христа — «Івана Христителя» на текст «Глас вопіющого в пус$

тині», і мені страх як хотілось би ще весною хоч форму Тобі переслати, та жадної можли$

вости не передбачаю». Можливість переслати цей барельєф Залєському надійшла  вже

геть пізніше — десь перед 25 вересня, коли Шевченко пересилав Залєському «Тріо» через

Зєлінського, а «Спасителя» через ґен. Фреймана. Чому ж він не переслав до Оренбурґу та$

кож і «Івана Христителя»? Адже ж йому «страх як хотілося» цей барельєф Залєському

переслати. На це відповіді жадної не маємо. Не знаємо навіть, чи цей медальйон був

викінчений і репродукований, знаємо тільки те, що Шевченко його «почав ліпити».

Обидва сюжети згаданих вище барельєфів реліґійного змісту безперечно були гли$

боко зв’язані з психічними переживаннями самого Шевченка: над ним теж знущалися

і його теж мордували (коли не фізично, то морально), а творчість його на засланні теж

була «гласом вопіющого в пустині».

7. Крім перелічених вище скульптур, є ще дані про те, що Шевченко вирізьбив у Но$

вопетровському на кості «Образок Божої Матері». Він його подарував матері військо$

вого писаря Васільєва. Ця вирізьблена на кості річ зберігалася ще в 1891 році, коли відо$

мості про неї подав у пресі А. Родзевич. Родзевич писав, що в той час ця різьба була

власністю бувшого начальника Закаспійської Области, якому барельєф цей подарувала

Васільєва. Незабаром ґен. Комаров, що був перед тим начальником того краю, спросту$

вав ці, подані Родзевичем, дані. Помилки цієї щодо особи власника цього медальйону

ніхто тоді не з’ясував, і слід по ньому загинув.

8. Є ще ніким не перевірена і не потверджена звістка О. А. Ґрімма про «пару левів

при виході до дому коменданта» (в Новопетровському) нібито роботи Шевченка. Ці ле$

ви, мабуть, були вирізьблені з каменю, і Шевченко міг бути лише автором моделів, з яких

їх різьблено.
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Лист К. І. Герна до М. Лазаревського (1861 р.), опублікований у ч. 12 «РусскогоАрхива» 1899 р., кн. 2.

Н. Д. Н[овицький]. На Сыр$Дарье у ротного командира. «Киевск. Ст.» 1889 р., кн. 3 (записані

зі слів Є. Косарєва спомини про Шевченка).

Е. Косарев. «Извлечениеиздел и памяти: нечто о Тарасе Григорьевиче Шевченко, с 1846 до 1857

года включительно». Надруковані ці записки Є. Косарєва в кн. 2 «Киевской Старины» 1893 р. на стор.

245–257 серед інших «новых материалов для биографии Т. Г. Шевченка», при чому К. Обєручев, що їх

опублікував, додав у примітках і окремі нотатки Косарєва з його чернеток.

Про фіґури левів у О. А. Ґріммі в Трудах Арало$Каспійської експедиції, вип. II, зош. 2. СПб.

1877, стор. 19. А. Родзевич. Тарас Шевченко в Закаспийском Крае, «Русская Старина» 1891 р., кн. 5.

Лист ґен. Комарова в листопадовій книжці «Русской Старины» 1891 р., стор. 506 (спростуван$

ня твердження, що барельєф «Образ Божией Матери» є його власністю, як то подав А. Родзевич).

Про виліплювання малим Шевченком фіґурок із глини знаходимо дані у споминах К. Давиденка

(«Життя і Знання», ч. 3, 1933 р.). К. Давиденко згадує також і про Шевченкові речі, різьблені з кости. 

Про Шевченка, як різьбаря, писали: В. Боцяновський, Шевченко, какскульптор, «Новый жур$

нал для всех», 1911, 2. Микола Голубець. Різьбар Шевченко, «Громадська Думка» (Львів) 1920, ч. 59,

фейл. М. Голубець. Шевченко$різьбар, «Новий Час» (Львів) 1936, ч. 54, фейл., ст. 3$4. К[ость]

Ш[ероцький]. Скульптури Т. Шевченка, «Рада» (Київ) 1914, ч. 48, ст. 3. О[лекса] Н[овицький] у т. III

акад. вид., ст. 583.

1. Мається на увазі XIX ст. — Д. Г.

2. Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 12. Пластична творчість Т. Шевченка. — Варшава; Львів,

1937. — Д. Г.

3. Майстерня проф. бар. Клодта містилася поруч майстерні Шевченкового вчителя К. Брюлова.

4. По повороті з заслання він захопився творчістю Тенерані.

5. У Петербурзі Шевченко був у близьких відносинах з Ф. Пономарьовим, що по скінченні Ака$

демії працював на ґранувальних фабриках у Єкатеринбурзі, як артист$різьбар, спеціяліст в особливій

галузі медальєрського мистецтва — вирізуванні на камені.

6. Що це було весною 1853 р., посередньо потверджує цитований далі лист до Гулака: перед 15.VI

того року Шевченко встиг уже знестися з Астраханню, шукаючи там потрібного для справи приладдя.

7. Див. лист з 30.VI 1856 р. до С. Гулака$Артемовського: «Ще позаторік заходився я був ліпити із

воску…». Треба одначе тут застерегтися, що Шевченко міг називати спочатку «глиною», а потім «вос$

ком» т. зв. «земляний віск» (озокерит), який є в тому краї і надається до ліплення, бо угнітливий.

8. Мова йде тут усе про ті самі статуетки, що їх Шевченко просив у К. Йоахіма.

9. За свідоцтвом Косарєва Шевченко, крім барельєфів, ліпив також і «статуетки», але ні про одну

з них конкретних відомостей Косарєв не подав. Про це буде мова далі.

10. Див. у т. XI [Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 11. — Варшава; Львів, 1935] примітку до ли$

ста 56 на стор. 333.

11. Див. т. XI, стор. 90.

12. Сепії цього сюжету збереглися дві: одна, що була власністю Рейтерна, і друга, що від
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виразів, очевидно для протиставлення, безперечно, свідчить про те, що, крім барельєфів,

він бачив також і статуетки роботи Шевченка. Про те, які були ті статуетки, ми, на жаль,

нічого не знаємо.

Якою ж була мистецька вартість різьбарських творівШевченка? З усіх осіб, що бу$

ли власниками Шевченкових скульптур або їх бачили, висловив про це свою думку лише

один капітан Косарєв. Про «Тріо» та про «Христа, мордованого жидами» він сказав

Н. Д. Новицькому: «Прегарні, знаєте, були обидві ці ґрупи». Чи був він добрим суддею?

Мабуть, так. Був він, як видко з його споминів, людиною, що цікавилася мистецтвом вза$

галі (між іншим, він дуже любив театр і сам виступав, як актор$аматор). Вже знаючи,

як багато експресії в Шевченкових малярських працях, зокрема — в портретах та жанро$

вих сценах його пензля, ми можемо з повною імовірністю припускати, що не бракувало

тої експресії і в його барельєфах та статуетках. З композиційними завданнями Шевчен$

ко теж, мабуть, умів собі дати раду й у своїх скульптурних творах. Зокрема ми бачили це

на прикладі «Тріо», де дані, подані Косарєвим (хоч і не точні, і, може, трохи суперечні),

свідчать про виявлені Шевченком уміння розв’язувати композиційні завдання також і в

різьбарських творах. Що ж до самих чисто технічних осягнень Шевченка в різьбарстві,

то треба гадати, що й вони не були гірші: він добре знав анатомію, а виліпленість мальо$

ваних ним постатей та, особливо, облич у портретах його пензля для нашого припущен$

ня — дуже переконлива підстава; ця прикмета його малярських творів, як також і те,

що Шевченко вийшов із школи класичного напрямку, безперечно полегшили йому за$

своєння різьбарської техніки.

Приймати поважно критичну оцінку Шевченком своїх праць не доводиться: коли

він називав свої різьби «пренечепурним ділом» або «нікчемною штукою», то це — зви$

чайний вияв його звичайної авторської скромности. Фактично сам він, мабуть, був із ви$

конаних барельєфів задоволений, бо інакше не посилав би був їх друзям, що вміли

оцінити їх мистецьку вартість. Пригадаймо, що один із барельєфів («Івана Христителя»)

йому «страх як хотілося» послати Бр. Залєському, а що Бр. Залєський мав розвинений

мистецький смак, у цьому Шевченко був глибоко переконаний. Отже, ми маємо дані, що

посередньо і безпосередньо свідчать про мистецьку вартість Шевченкових скульптур, і це

ще збільшує наш жаль за ними. Незбереження Шевченкових скульптур це великий гріх.

Література:

Листи Шевченка до С. Гулака$Артемовського (15.VI, 8.X.1853 р. та 30.VI.1856 р.) до Бр. Залєсь$

кого (10.II, 10.VIта 25.IX.1855 р.) до М. Лазаревського (8.Х.1856 р.). 

Лист М. Лазаревського до Шевченка з 7.IV.1856 р. (т. IIIак. вид., стор. 270). Використаний

О. Кониським для його «Хроніки життя» Шевченка лист АґатиУскової до О. Кониського, опубліко$

ваний М. Возняком, як «Спогади АґатиУскової про Тараса Шевченка» в «Науковому Збірнику»,

т. XXI, Київ 1926.
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бив маленького Мітю, але хлопчик невдовзі вмер у негостинному форті. Про це вже

30 червня 1853 року поет так писав своєму другові лікареві А. Козачковському: «Мила,

прекрасна дитина, а все, що в природі прекрасне, як вилиця в’ється коло нашого серця.

Я полюбив це прекрасне дитя, а воно, сердешне, так до мене прив’язалось, що й уві сні

до себе «лисого дядю» кликало… І що ж? Воно, сердешне, захворіло, довго нудилось

і вмерло. Жаль мені мого маленького друга, я сумую, іноді приношу квіти на його дуже

ранню могилу та плачу — я, чужий йому, а що ж робить його батько й особливо мати —

бідна, скорбна мати, що втратила свого первістка!..» Шевченкові прийшло на думку при$

красити ранню могилу свого маленького друга пам’ятником. Він запропонував це

невтішним батькам, і вони, очевидно, з вдячністю прийняли зворушливу пропозицію

мистця. Про цей пам’ятник ми знаємо лише те, що оповіла в листі до поетового біоґрафа

О. Кониського пані АґатаУскова: «Сина нашого звали Димитрієм. Ш[евчен]ко був

архітектором його пам’ятника. Був він зроблений прекрасно. Ш[евчен]ко сам стежив

за працею над ним. Зроблений він був у лицарському стилі з білого каменю» [1]. Скупі

і не в усьому ясні ці відомості. З них довідуємося, що Шевченконе тільки був автором

проєкту пам’ятника, а й сам стежив за його виконанням. Але що то був за пам’ятник —

чи надгробна плита, чи обеліск, чи хрест на якомусь постаменті, — про це пані Ускова

нічого не розповіла. Цей невідомої форми пам’ятник був, очевидно, орнаментований яко$

юсь різьбою, але в якому стилі зробив його Шевченко — теж невідомо, бо тяжко вгада$

ти, який це стиль п. Ускова називає «лицарським». Найбільше правдоподібним буде

припущення, що пам’ятник цей був у стилі класичному, по$перше тому, що знання цього

стилю й замилування до нього Шевченко виніс із школи, по$друге, тому, що й у відповід$

них мотивах його малярських композицій ми бачимо пам’ятники в цьому стилі [2].

Чимало людей одвідувало Новопетровський форт із спеціяльною ціллю зібрати там

спогади місцевих людей про Шевченка та оглянути пам’ятки, що могли зостатися по ньо$

му в цьому далекому, «Богом і людьми забутому», закутку, але ніхто не згадав про

пам’ятник на могилі поетового маленького друга. Може ще й досі цей пам’ятник якщо

не зберігся в цілості, то принаймні не остаточно знищений? Зроблений він був із якогось

«білого каменю» — очевидно, з найтривалішогоматеріялу, який Шевченко знайшов

на місці. Християнське кладовище в форті було ще нове. Новопетровський форт лічив

тоді лише рік свого існування, але близько від форту, за огородами, було магометанське

кладовище місцевих киргизів і туркменів, і Шевченко міг використати найкращий і найт$

ривалішийматеріял, з якого будували свої пам’ятники тубільці. Напис на пам’ятнику

та різьбарські оздоби виконували під доглядом Шевченка теж, мабуть, різьбарі$каменярі

з тубільців, що знали властивості місцевого «білого каменю» і мали в цій праці досвід [3].

У цей свій скромний архітектурний твір, зроблений, як свідчить А. Ускова, «пре$

красно», Шевченко напевне вложив багато щирого почуття, і тим прикріше, що ми не мо$

жемо його оглядати.
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Бр. Залєського перейшла до І. Крашевського і тепер є в збірці гр. Ю. Тарновського в Сухій. Ця остан$

ня — точна копія роботи Бр. Залєського.

13. Поправка ця випливає з самої техніки барельєфу.

14. Під словами «мы» треба, очевидно, розуміти старшин Новопетровського форту.

Павло Іванович Зайцев

АРХІТЕКТУРНІ ПРОЄКТИ ШЕВЧЕНКА

Різноманітністю своїх мистецьких талантів і зацікавлень Шевченко пригадує вели$

ких майстрів Відродження, і коли в архітектурі він не залишив по собі значнішої спадщи$

ни, то це хіба тому, що ця конструкційна (а не репродукційна, як малярство та скульпту$

ра) галузь пластичного мистецтва вимагає довгої спеціяльної науки — студіювання цілої

ґрупи математичних, природничих та технічних дисциплін, з якими він не мав ні змоги,

ні нагоди запізнатися. Одночасно треба ствердити, що архітектура була тою галуззю ми$

стецтва, на якій Шевченко після малярства найбільше знався. Уже як рисуваль$

них,спеціяльно замилуваний у зрисовуванні пам’ятників архітектурного мистецтва, Шев$

ченко виявив надзвичайне зрозуміння «душі» архітектурних творів як в інтерпретуванні

їх індивідуальних стилевих прикмет, так і в оцінюванні їх загальної мистецької вартости.

Таке саме розуміння архітектури виявив він також, як мистецький критик.

На тему «Шевченко і архітектура» нема досі спеціяльної розвідки. Значної частини

його рисунків з архітектурними сюжетами і досі не опубліковано. Критичних оцінок

Шевченком різних пам’ятників архітектури ніхто ще не зібрав, не систематизував і не

ілюстрував відповідними репродукціями. Вони розкидані по його листах та прозових тво$

рах, але найбільше їх у «Журналі», до якого й відсилаємо читача. Освітлення цього пи$

тання мало б свою абсолютну вартість для характеристики загального мистецького

світогляду Шевченка, але ті проміння, що при цьому кинули б яскравіше світло на його

мистецьку постать, — тут нам не потрібні: Шевченко залишив по собі лише двіскромні

пам’ятки в галузі архітектури; одної з них ми, мабуть, ніколи не побачимо, друга — план$

проєкт невеличкого поетового дому, проєкт, що залишився на папері, — не вимагає

для своєї оцінки з’ясування складних питань Шевченкової естетики та глибокого вни$

кання в його уподобання щодо архітектурних стилів та їх тонких прикмет. Цей проєкт

у більшій мірі зворушливий життєвий документ, ніж мистецький твір.

1. Проєкт пам’ятника на могилі сина Ускових

Десь весною 1853 року до Новопетровського форту прибув новий комендант

І. О. Усков з родиною. Ускови мали тоді сина «по третім годочку». Шевченко дуже полю$
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над Дніпром (коло Стайок, у Стеблеві, в Забарі, коло Ржищева й інші) не здійснюються.

Але коли один із них видається реальним (на лівому березі Дніпра, в Рудяках), Шевченко

18 лютого 1860 р. рисує той проєкт, що його бачимо на мал. 7 і 8 [4]. До нього (з малими

відмінами) відноситься й план хати, що на мал. 10 [5] вгорі. Але Варфоломей знаходить

новий ґрунт недалеко від першого, що його Шевченко так уподобав, але ближче до Кане$

ва, на канівській міській землі — на схилі Чернечої Гори. У серпні 1860 р. Шевченко змі$

няє первісний план, значно зменшує розміри цілої хати, відмовляючися і від великого

«скляного ґанку» — критої круглої веранди, що виходила вікнами на Дніпро, про яку

мріяв, і заступаючи її маленьким ґанком. На звуження первісного плану впливають ма$

теріяльні обставини. Поет посилає Варфоломеєві гроші на купівлю ґрунту. Коли вже

після того повстають якісь технічні перешкоди (ставляє їх землемір), і Варфоломей вису$

ває ще один проєкт — купити десь теж у тій околиці ґрунт у якогось жида, то Шевченко

з гнівом його відкидає і до кінця життя живе надією одружитися й оселитися власне

під Каневом. Ще 29 січня 1861 р. справа з ґрунтом не була полагоджена, але стояла зовсім

реально, і Шевченко безперечно зробився б власником того чудового куточка, що став

пізніше місцем національного культу, національної прощі. Замість дому там виросла ви$

сока могила над Дніпром — здійснення вже не реальних життєвих намірів, а пророчих

візій поета, його давнього поетичного заповіту.

Збереглися аж 5 зроблених Шевченком планів хати, та два рисунки — проєктизов$

нішнього вигляду дому з фасаду й з причілка. Всі вони зберігаються в музеї б[увшого]

Тарновського в Чернігові. З п’яти планів репродуковані були досі лише два. Подаємо їх

тут разом із обома рисунками дому. План А найбільше відповідає проєктові зовнішнього

вигляду, хоча ґанки в них не однакові.

Розглядаючи архітектурний проєкт Шевченка, ми бачимо на ньому рисунок звичай$
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2. Проєкт власного дому над Дніпром

Другим архітектурним проєктом Шевченка був проєкт його власного дому над

Дніпром. Якби не передчасна смерть поета, то цей невеличкий домочок мав би стати ко$

ло Канева на схилі тої Чернечої гори, де знайшли вічний спочинок тлінні останки поета.

Бажання дожити віку на Україні і то не інакше, як у власній хаті й над самим

Дніпром, поет починає висловлювати вже в перших своїх поезіях, написаних на засланні.

Поетичні візії Дніпра викликають у нього молитву$мрію про те, щоб

Хоч на старість стати

На тих горах окрадених,

У маленькій хаті, —

Хоча серце замучене,

Поточене горем,

Принести і положити

На Дніпрових горах!..

Надія на те, що це таки станеться колись, підтримувала його духові сили. По пово$

роті з заслання вимріяне, виколисане в душі бажання починає наближатися до реалізації.

Бажання це до самої смерти поета тісно зв’язується з бажанням одружитися і з конкрет$

ними в цій справі планами. Влітку 1859 року він знаходить собі чудовий закуток — живу

ілюстрацію своїх поетичних мрій, під Пекарями, недалеко від Канева (урочище Княжа

Гора). Ні набути на власність, ні заорендувати цей ґрунт йому не щастить: ця «благодать

над Дніпром», що стоїть у нього перед очима, що йому «сниться» в холодному й туман$

ному Петербурзі, втікає від нього, як заклятий скарб. Повстають інші проєкти, що їх по$

етові підсуває його свояк і приятель Варфоломей Шевченко. Всі ці проєкти набуття землі
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ваючи смерть, поет переніс свої плани одруження й ідилічного спочинку з берегів Дніпра

на береги… Флєґестону або Стиксу, будуючи там собі символічну хату для себе і для

своєї кралі$музи. Але й останньою передсмертною поезією своєю він іще раз довів, якою

дорогою для нього була та мрія, одним із реальних слідів втілення якої зостався

поспішно накреслений проєкт власної родинної оселі. Мистецькі вади скромного

проєкту при цій думці зникають, і маленький незугарний домочок набирає інших форм

і ліній, бо це — палац, де мав відпочити великий, але вже стомлений дух нації. Цей домо$

чок ми повинні відтворити в усіх деталях на призначеному для нього місці.

Література й завваги:

Про проєкт пам’ятника малому Ускову — у споминах А. Ускової, згаданих вище в літературі до

статті про Шевченкові різьбарські праці.

Про проєкт дому — у «Хроніці» Кониського (т. II, стор. 303–314).

Крім того, див. Шевченкові листи до Варфоломея Шевченка 1859–1861 рр. в т. XI нашого видання

та листи Варфоломея до Шевченка — в т. III акад. вид.творів поета і там же — примітки до згаданих

листів поета.

1. Цитата — в нашому перекладі. О. Кониський переклав це недобре.

2. Між іншим, не зрисований, а скомпонований самим Шевченком  надгробок$плита на одному

з образів серії «Блудний син» — оздоблений класичним орнаментом$меандром (див. т. Х [Шевчен6

ко Т. Повне видання творів. Т. 10. — Варшава; Львів, 1936], стор. 33).

3. Надгробки з цього кладовища Шевченко навіть зрисовував (див. у цьому томі [Шевченко Т. По$

вне видання творів. Т. 12. Пластична творчість Т. Шевченка. — Варшава; Львів, 1937] образ на стр. 241).

А. Ускова свідчить, що він умів розшифровувати символічні знаки на надгробках тубільців.

4. В оригіналі на «ст. 431». — Д. Г.

5. В оригіналі на «ст. 430». — Д. Г.
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ного міщанського дому, що їх так багато, особливо на наших північних землях. Дах

на ньому двохсхильний, а не типово$український чотирьохсхильний. Вікна переважно

ампірові, з восьмома шибами, по дві в лінії поземій і по чотири в лінії прямовісній. Рисун$

ку західньої фасади не маємо, але за планом А відкритий ґанок на ній мав стати на круг$

лих стовпах$колонах, що разом із трикутним щитом його покрівлі теж творило б ампіро$

вийфраґмент. Чому Шевченко не використав для свого проєкту ані типових форм чисто$

українського дерев’яного будівництва, ані створив проєкту в чистому стилі ампір — на це

відповіді ніде не знайдемо. Можливо, що тут переважили не мистецькі, а чисто практичні

міркування. Хотів мати не «панський», а скромний і вигідний домочок. Але тому, що лю$

бив світло і потребував його, — то зробив більш високі (ампірові) вікна. У своєму робо$

чому кабінеті («робоча») зробив розмірно дуже велике вікно, а з чола навіть зовсім не дав

вікна, що мало б дивитися на схід, на Дніпро. Для того, щоб любуватися Дніпром, було

вікно у світлиці і на спеціяльнодля того збудованому шкляному ґанку. В «робочій» хотів

мати рівне, розсіяне світло, не хотів, щоб чудовий вид одривав його від праці і зробив ли$

ше одне вікно на північ, не спиняючись навіть перед тим, що лівий бік фасади буде сліпий.

Розклад кімнат зробив вигідний. Кухня — ізольована від мешкальних кімнат, робоча —

від усіх інших. Вікна спальні виходять на південь і на захід, а вікна веселої світлиці —

на схід і на південь. Усе тут добре пристосоване до функцій кожної окремої кімнати, все

добре продумане для вигоди. Коли розміри будівлі в першій (лютневій) редакції мали бу$

ти досить великі (25 х 15 аршинів [6]), то в другій це вже була значно менша хата з малень$

кими кімнатками (вся площа 20 х 11 аршинів [7]). Один лише «люксусовий» деталь з’явив$

ся в цьому зменшеному проєкті — це коминок у робочій (див. план Б).

Творена поетичною уявою ідилія родинного життя — ідилія добре заслуженого

відпочинку не здійснилася. Не став над Дніпром і той скромний, може й безстилевий, але

вигідний домочок, звідки поет міг досхочу дивитися «на старий Дніпро». Не пощастило

йому й пару собі дібрати. З іронією, типовою для мудреців античного світу, вже передчу$
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Архітектурні об’єкти, де б і коли вони не були зведені, мають властивість
сприйматися навколишнім середовищем або не сприйматися. Як не парадок$
сально, але прикладів, коли новобудова залишилася на усе життя «чужою», до$
статньо багато. Переважно це трапляється з тими спорудами, які не потрапили
у архітектурний простір оточуючого середовища і так і залишилися чужими. 

Архітектори і художники споруди завжди ризикують, коли йдеться про
втілення нового будівництва у вже сформоване середовище, особливо якщо
це сформовані ансамблі минулих століть і періодів. Споконвічна дилема архі$
тектора і художника — хто головний, певне, і до сьогодні не вирішена. Такий
конфлікт присутній практично завжди. Інколи він залишається осторонь голо$
вних подій, інколи ні. 

У даній розвідці ми спробуємо наблизитись до істини у розповіді про два
знакових в історії української архітектури об’єкти, що були зведені на початку
1960$х. Йдеться про Центральний автовокзал та Палац піонерів та юнацтва у
Києві. Це мета дослідження. 

Межа п’ятдесятих і шістдесятих років минулого сторіччя України налічує
доволі багато яскравих імен в галузі монументального мистецтва. Перш за все
це Е. Катко, М. Стороженко, І. Литовченко, В. Прядка, А. Горська, В. Ламах,
О. Заливаха, Л. Семикіна, Г. Севрук, В. Зарецький, Г. Зубченко, Г. Пришедько,
І. Марчук, О. Рапай. Радикальних змін переживає архітектура України після
партійно$урядової постанови «Про усунення надмірностей в проектуванні
та будівництві» (5.11.1955). Насправді, лише зараз з чималої часової відстані
можна зрозуміти авангардність тієї постанови, яку багато критикували упро$
довж останнього часу. Об»єктивні причини — зруйновані війною вулиці, доро$
ги, житло, знищені інфраструктури міських мереж, остаточно не відновлене
водо$ та газопостачання у віддалених київських районах, наявність бараків?
у яких жили люди, дисонувало з розкішшю окремих будинків, що зводилися
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6. Приблизно 18 х 11 м. — Д. Г.

7. Приблизно 14 х 8 м. — Д. Г.

Дм. Гордієнко. Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана.

Анотація. У статті розкривається мистецтвознавча складова життя і творчості відомого українського шевченкоз$

навця діаспори Павла Зайцева. До статті додаються публікації двох статей Зайцева «Різбарська творчість Шевченка»

та «Архітектурні проєкти Шевченка», що вперше були опубліковані у 12$му томі варшавському виданні творів Шевчен$

ка і на сьогодні є мало відомими в Україні. У статті пропонується висновок про актуальність цих праць вченого і для

сучасного українського шевченкознавства.

Ключові слова: Тарас Шевченко, Павло Зайцев, шевченкознавство, скульптура, архітектура.

Дм. Гордиенко. Павел Зайцев и его искусствоведческая Шевченкиана.

Аннотация. В статье раскрывается искусствоведческая составляющая жизни и творчества известного украинско$

го шевченковеда диаспоры Павла Зайцева. К статье прилагаются публикации двух статей Зайцева «Скульптурное

творчество Шевченко» и «Архитектурные проекты Шевченко», которые впервые были опубликованы в 12 м томе вар$

шавского издания сочинений Шевченко и на сегодняшний день являются мало известными в Украине. В статье предла$

гается вывод об актуальности этих работ ученого и для современного украинского шевченковедения.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, Павел Зайцев, шевченковедение, скульптура, архитектура.

Dmytro Gordiyenko, PhD. Pavlo Zaitsevand his the Art Studies Shevchenkiana.

Summary. The article reveals the art studies part of the life and work of the famous Ukrainian researcher of Shevchenko

from diaspora Pavlo Zaitsev. To the article are attachedtwo publishing articles by Zaitsev»Sculptural work by Shevchenko»

and «Architectural projects by Shevchenko», which were first published in the 12th volume of the Warsaw edition

of Shevchenko and today are little known in Ukraine.The article offers a conclusion about the relevance of these works by

scholar for the modern Ukrainian Shevchenko studies.

Keywords: Taras Shevchenko, Pavlo Zaitsev, Shevchenko studies, sculpture, architecture.
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Участь художників



практично ідентичними. Провідною ідеєю став творчий пошук, підтриманий
окремими мистецтвознавчими розвідками і круглими столами, що проходили
переважно на сторінках Московських видань. У Києві такі теми обговорювали
на засіданнях секції мистецтвознавців СХУ і також у пресі. Аспекти таких об$
говорень часто відрізнялися між собою. Практично обов’язковою стала участь
художника$професіонала у споруджені об’єктів громадського призначення,
щоправда його роль була не завжди зрозумілою державній владі і будівельно$
му керівництву. 

Можливо, першим документом — відповіддю на запитання, чи потрібен
художник в архітектурі, — є стаття Ади Рибачук з аналогічною назвою: «Чи
потрібний художник в архітектурі?» — «Є споруди, де художник не потрібний.
Більшість споруд за певного ставлення автора може стати архітектурою. Та ху$
дожник може поцікавитися, якими будуть у закінченому вигляді будівля і при$
міщення, де местиметься його розпис (фреска, мозаїка, рельєф — умовимося
називати це розписом), художник може поцікавитися, які стіни оточуватимуть
його стіну ( з розписом), яка тут буде стеля чи стелі. Якого кольору, якої фак$
тури і матеріалу. Яким буде освітлення. Які меблі стоятимуть у приміщенні.
Не за порядком значення — невід’ємне питання, питання, що ніколи не зніма$
тиметься: хто прийде в це приміщення? Для чого прийде? З яким настроєм?..
І, врешті, може, варто поцікавитися не тільки кольором стін, і й їх, скажімо,
пластикою? Чи це завдання художника$монументаліста? Чи доречно тут гово$
рити взагалі про монументальний живопис, як це прийнято? …Монументаль$
ним буває найтендітніше, невломиме, мінливе, неприступне для побудови —
людське почуття. Та чи завдання все це для художника$монументаліста? Чи не
краще йому, замість виконувати роботу дизайнера, маляра, бетонника, — ро$
бити ескізи й писати фрески? Можливо, — краще. Але що робити, якщо цю ро$
боту треба все$таки зробити? І розв’язувати питання про те, потрібний чи не
потрібний художник в архітектурі, і який художник — і в якій архітектурі». 

Цей блискучий мистецтвознавчий матеріал дає стовідсоткову відповідь
на події, що відбувалися і відбулися більш ніж півстоліття тому. Практично усі
митці, про яких згадували вище, таку доктрину підтримували. І крім високого
професіоналізму на перший план стала виходити громадянська позиція митця. 

Було б нечесно і несправедливо стверджувати, що всі без виключення, хто
працювали в архітектурі, були прихильники такого бачення. Тисячі монумен$
тальних замовлень по усій країні доводять прямо протилежне. Але цей мемо$
рандум, проголошений код честі митця, став творчим кредо Ади Рибачук та Во$
лодимира Мельниченка. Думаємо, що його підтримали й інші київські митці.
Про це свідчать виконані у столиці твори періоду, що досліджується. Е. Катков,
В. Ламах, І. Литовченко — панно в приміщенні Річкового вокзалу (1961), мо$

67

Авангардні об’єкти київських новобудов початку 19606х: Автовокзал і Палац піонерів

протягом 1950$х. Ліпні оздоблення на фасадах престижних будинків, коштовна
у виконанні керамічна плитка, металеве литво як прикраса були явно не тотож$
ними загальному зубожінню мешканців. Перші литі з бетону стіни$конструкції
почали випускати столичні підприємства залізобетонних конструкцій на по$
чатку 1957$го. До цього ж року відносяться і перші новобудови на тодішніх
київських околицях: Відрадне, Дарниця, Чоколівка. Будинки були мало вираз$
ними з мінімальними зручностями, але квартири у переважній більшості става$
ли індивідуальними. Такий настрій панував в архітектурі, і тому, розмірковую$
чи сьогодні про оздоблення громадських споруд досліджуваного періоду, тре$
ба розуміти мистецьку політику держави, яку мусив обов’язково дотримувати$
ся митець. Тобто: художній твір мав бути виразним, лаконічним, зрозумілим. 

Така позиція унеможливлювала розкіш минулого «сталінського ампіру»,
а затратна частина художнього твору мусила бути мінімальною. Лаконізм у об$
разотворчому мистецтві 1960$х простежується у графічних творах, у дизайні
меблів та одягу, побутових приладів та автомобілів, фарфорових і фаянсових
виробах в металопластиці.

Перерва між монументальним мистецтвом знищеної школи М. Бойчука
у 1937$му і початком перших монументальних робіт у 1957$му призвела до від$
сутності профільних спеціалістів$художників, які б мали практику роботи
на стіні будинку в екстер’єрі й інтер’єрі. До класичного монументального мис$
тецтва почали залучатися митці з фаховою освітою живописців, скульпторів,
графіків, плакатистів. Практично одночасно були засновані секція монумен$
тально$декоративного мистецтва у Київській спілці художників та кафедра мо$
нументальyого живопису в Київському державному художньому інституті. 

Ада Рибачук та Володимир Мельниченко щойно (1957 р.) закінчили Ху$
дожній інститут і вже встигли прославитися небаченою раніше дипломною ви$
ставкою в залах КДХІ, що стала наслідком півтора річного проживання на Пів$
ночі на о. Колгуєв, що в Баренцовому морі, серед тамтешнього населення, а та$
кож нищівною статтею «Искусство не терпит шумихи», надрукованою в газеті
«Правда України» у вересні 1959$го. Враховуючи кількісний склад київського
мистецького соціуму, авторство статті у художніх колах одразу стало відоме.
Автором пасквілю виявився київський мистецтвознавець Портнов. Матеріал,
зрозуміло, був замовлений номенклатурою, і переслідував мету знищення во$
лелюбного дуету митців, які працювали зовсім не в руслі тогочасних вимог
до будівника комунізму.

І хоча загальна картина мистецького життя 1960$х було доволі мирна
і навіть поблажлива до художників, неспокій в повітрі уже відчувався. Мис$
тецькі спрямування переважної більшості монументалістів, чи правильніше
сказати, тих митців, які працювали в архітектурі доби, що описується, були
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на стіні викладено потужні будівельні крани. Вони — немов у казці — невпин$
ним рухом зводять будинки, що зображені у рожевих, блакитних, коричневих,
золотавих відтінках, які так влучно і так доречно у змалюванні архітектури ви$
кладені із смальти. «Блакитний автобус» — класичний твір шестидесятників.
Графіка в живопису і навпаки живопис у графіці. Лаконічно, образно. Компо$
зиція бездоганна. Автобус рухається від глядача, легковики на зустріч. Червоні
ліхтарики стоп сигналів міського чуда — автобусу, бажаного і улюбленого, що
кожного дня нас возить на роботу, до школи, на прогулянку, в село і в інше
місто. Це туди — вгору композиції, а звідти донизу жовтогарячі фари авто$
мобілів. З обох боків дороги нові багато поверхові будинки. Життя відродило$
ся, життя прекрасне. Не треба бути мистецтвознавцем, аби відчути справжню,
непідробну радість, що зображена в інтер’єрі Автовокзалу. Радість і гордість
за країну, за її нинішнє і майбутнє. З такого Автовокзалу на такому чудовому
транспорті можна мандрувати з радістю і їздити з міста у місто. Бо країна пе$
ремогла, відбудувалася, дякуючи прекрасним, щирим людям, які живуть в міс$
тах і селах. Такій архітектурі, безумовно, був потрібен художник. Архітектура
заспівала і набула нового звучання.

Твори АРВМ були вдалими і доречними. Вони випередили час, як і усе на$
ступне, що зробить дует. Від дня відкриття автовокзалу і до сьогодні думки
і оцінки стосовно оздоблення (роботи АРВМ) залишаються неоднозначні.

У редакційній статті журналу «Архитектура СССР» (1963, № 1, с. 4) чи$
таємо: «к числу прогрессивных сооружений можно отнести Павильон СССР
на Всемирной выставке в Брюсселе, Волжскую гидроэлектростанцию имени
ХХII съезда КПСС, новый комплекс Артека, Дворец пионеров, гостиницу
«Юность», кинотеатр «Россия» и выставочные здания в Сокольниках в Моск$
ве, Дворец спорта и автовокзал в Киеве, Дом проектных организаций в Вильню$
се…» Як бачимо з переліку, Київський автовокзал одержав високу професійну
оцінку. Тодішня думка Москви, оприлюднена офіційно, для митця всієї імперії
залишалася провідною. В Україні так не думали. Журнал «Мистецтво» (1963,
№1), автори П. Говдя, О. Пащенко: «Модерністські вправи скрізь однакові.
Щоб побачити їх, не обов’язково їхати до Москви — досить розглянути у Києві
внутрішнє оформлення автовокзалу, виконане художниками А. Рибачук
та В. Мельниченком. Навмисне ігнорування законів мистецтва — рисунку, пер$
спективи, кольору, прагнення обов’язково створити щось оригінальне, — при$
звело авторів до творчої поразки».

Неодностайність думок, щодо об’єкту не налякала митців. Були щирі
вітання, було і нерозуміння. Власне, правильний мистецький процес. А. Риба$
чук не переймалася. «Відпрацювали автовокзал. Поїхали на Північ», — напише
у щоденнику. «Північ» розуміла піонерів української образотворчості. Там їм
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заїки нового міжнародного терміналу аеропорту у Борисполі, Н. Клейн, С. Ки$
риченко — панно «Врожай» (1957), «Та не однаково мені» (1961), мозаїка в Му$
зеї Т. Г. Шевченка (1964), Г. Зубченко, Г. Пришедько — мозаїка «Рух», оздоб$
лення зовнішньої стіни басейну.

Центральний автовокзал у Києві. Цю споруду, без сумніву, знають усі
кияни і гості міста. За півстоліття роботи Нового автовокзалу тут побували де$
сятки мільйонів людей. Знакове місце столиці.

Рівно через рік після опублікування горезвісної статті «Искусство не тер$
пит шумихи», у кінці літа 1960$го, друзі А. Рибачук і В. Мельниченка — скульп$
тори В’ячеслав Клоков та Валентин Селібер — знайомлять їх з київським архі$
тектором Авраамом Мілецьким (1918–2004). У цей час А. Мілецький разом
з І. Мельник та Ед. Більським проектують новий київський автовокзал. Праця
з першим колективом художників, які розробили ескізи і навіть виконали кар$
тони декоративного панно «Натюрморт» (2 м2) для буфету автовокзалу
не склалася. Хоча художня рада ескізи затвердила, щоправда грошей митцям
не заплатили. Це були Борис Отрощенко та Галина Зубченко. Але такі подро$
биці з’являться пізніше. На першій зустрічі, яка продовжилася на об’єкті, митці
і архітектор сподобалися одне одному. До здачі будівництва державного рівня
залишалося зовсім мало часу. АРВМ взялися за цю роботу і мусили працювати
у дві зміни без вихідних, аби встигнути вчасно. Аду Рибачук, згідно з довідкою
від 31.06.1962, яку видало СМУ$1 Тресту «Укравтотрансбуд» за підписом на$
чальника М. Львовича для Спілки художників України, зараховують «масте$
ром по облицовочным работам» з місячним заробітком 110 крб. (з податками
на руки: 100 крб. 50 коп.: плата за 14$годинний робочий день). Інша довідка
за підписом того ж М. Львовича від 25.08.1961 свідчить, що «товарищ Рыба$
чук А. Ф. действительно работает в Киевском Строительно$монтажном управ$
лении треста Укравтотрансстрой на строительстве автовокзала, и в связи
с сжатыми сроками ввода его в эксплуатацию работы ведутся в две смены».
Те саме стосувалося і В. Мельниченка. 

За два роки праці на Автовокзалі АРВМ згідно з довідкою про творчу пра$
цю в архітектурі в Інституті КИЇВПРОЕКТ виконали: дизайн, кольорову плас$
тику, декоративно$монументальні твори, ескізи тканин (довідка засвідчена ди$
ректором Інституту КИЇВПРОЕКТ В. Ковалем). За цими скупими канцелярсь$
кими словами стоїть напружена, на межі можливості людських сил, творча
робота нерозлучної пари. Образ автовокзалу, мозаїки від багатометрових пан$
но з зображенням автомобілів у русі до найскладніших мозаїчних панно,
набраних з максимально дрібної смальти. Панно на історичну тему з зобра$
женням Золотих воріт — гостинного в’їзду до столиці у минулі віки, банями
московської та київської старої архітектури. А ось чорною графічною лінією
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мало. Наведемо лише деякі: Басейн «Сонце, зорі та сузір’я» перед головним
фасадом Палацу (рельєф, бетон, мозаїка) площа 713 м2, Головний корпус Па$
лацу, І поверх. «Діти світу», «Нестор Літописець та Іван Федоров», «Хлопчик
з білочкою». Головний корпус Палацу, 2 поверх: «Київ — Місто$Герой», Зал
казок — «Арлекін і Мальвіна», «Народна творчість». Зал Дружби народів:
«Дівчинка дарує квітку Кокорі», «Знамена». У Лабораторному корпусі у холі
відпочинку — триптих на тему народної творчості — «Ой співаночки мої»,
«Вершники на голубому та червоному», «Золоте колосся», «Чапівна скрипоч$
ка» (ця робота присвячується Марії Ксенофонтівні Примаченко — геніальній
майстрині з с. Болотня Київської області). Хол домоводства. Мозаїка «Город$
соняшники», емблема «Танок з масками». Зрозуміло, що це далеко не весь
перелік зробленого. «Показовою рисою Палацу піонерів було й те, що худож$
ники працювали над його оформленням разом з архітекторами, прагнучи
цілісного просторово$декоративного образу. Подібна практика тоді зустріча$
лася не часто і привертала особливу увагу», — напише в п’ятому томі «Історії
українського мистецтва» у розділі «Монументально$декоративне мистецтво»
Галина Скляренко.

Висновок. Період 1960$х в історії українського мистецтва вивчений і до$
сліджений недостатньо. Неоднозначність рішень тодішнього керівництва, неро$
зуміння багатьох аспектів у культурному полі у наступному періоді 1970$х при$
зведуть до фізичного знищення багатьох прогресивних творів вітчизняного ми$
стецтва. Тому слід привертати увагу мистецтвознавців і культурологів до спів$
праці з митцями того покоління, а також з прямими та дотичними документа$
ми тієї пори. 
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жилося і працювалося вільно, незважаючи на надлюдські випробування низь$
кими температурами. «Вільно» — слово, яке потрошку почали забувати у дру$
гій половині 1960$х в Україні. Але ж треба було повертатися на Батьківщину. 

1963$го АРВМ знову в Києві. Стосунки з А. Мілецьким непрості через чис$
ленні сварки при закінченні Автовокзалу, але ще не розірвані. Мілецький про$
понує включатися до роботи над проектом Палацу Піонерів та юнацтва.
Це цілий комплекс, що мусить вирости на уже відведеній міською владою тери$
торії: пагорб проти Парку слави і могили Невідомого воїна. Кращого місця
не знайти. Уже з першого поверху майбутньої будівлі відкриватиметься чудовий
краєвид на Лівий берег. Робота у Палаці розтягнеться на довгі п’ять років. Але
перші два від 1963$го до перерізання стрічки секретарем ЦК КП України П. Ше$
лестом — найвищим українським посадовцем — у травні 1965$го, стануть
каторжними. З довідки КИЇВПРОЕКТа: «Архітектори А. Рибачук, В. Мельни$
ченко у 1960–1981 роки працювали головними спеціалістами в Інституті
КИЇВПРОЕКТ над об’єктами забудови Києва: Палац школярів та юнацтва
1963–1968. Дизайн, елементи благоустрою, монументальні твори. На 1967 рік
архітектурний ансамбль Палацу визнано кращим в СРСР. Директор В. Коваль». 

АРВМ роботу над проектом майбутнього Палацу молоді почали з бажан$
ня відродити народні традиції і оформити частину інтер’єру за мотивами ук$
раїнського народного мистецтва. Сьогодні таке важко сприйняти однозначно,
але для того, щоби попрацювати у Музеї українського народного декоративно$
го мистецтва митці мусили заручитися листом від начальника Управління му$
зеїв та охорони пам’ятників Міністерства культури УРСР.

«Директору Музею українського народного декоративного мистецтва
тов. Нагаю В. Г., Директору Київського державного музею Українського мис$
тецтва тов. Кнюху О. Т. 

Для створення інтер’єру Палацу піонерів та школярів, який будується
в місті Києві, прошу надати можливість групі художників та архітекторів,
що працюють над оформленням Палацу, тт. В. Мельниченко, А. Рибачук,
Л. Кіріченко та архітекторам А. Мілецькому та Е. Більському ознайомитись
з експозиціями і фондами Вашого музею та при необхідності зняти з них копії. 

Начальник Управління Г. Кирилюк»
Ключове слово в цьому документі було «фонди». Саме у фондах музеїв

АРВМ вперше познайомилися з «не рекомендованими» творами Марії Прима$
ченко, Ганни Собачко$Шостак, Параски Власенко та сотнями творів невідомих
майстрів. Рішення АРВМ було прийняте однозначне. Інтер’єр та екстер’єр бу$
де складатися з сучасних сюжетів навколишнього життя й історичних подій.
Велика частина мозаїк стане стилізована у розумінні і бачені традицій ук$
раїнських народних майстрів. А виконано за роки спорудження комплексу чи$
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І. НАВІЩО ПИШУТЬСЯ РЕЦЕНЗІЇ?

Стрімка зміна естетичних парадигм, що відбувалася впродовж
ХХ століття, призвела до перетворення самої сфери мистецтв на розвинений
високотехнологічний бізнес, що спирається на розгалужену інфраструктуру
«мистецького життя». Не останню роль у цьому бізнесі відіграє арт$критика,
переконливим свідченням чого є цикл П’єро Манцоні (1933–1963) «Merda
d’Artista», придбанням якого могли би хизуватися найпотужніші музеї світу.

Одне з найважливіших питань у цьому сюжеті — питання про мистецьку
репутацію: чому, як, ким, навіщо вона створюється, як упливає на подальше
сприйняття творчості митця, а врешті й на сам мистецький процес?

Зрозуміло, в оцінці мистецької вартості цих творів і створенні артистичних
репутацій вирішальну роль відіграла критика, значення якої в різний час і у
різних видах мистецтва істотно відрізнялося; особливо це стосується виконавсь$
ких мистецтв, твори яких не мають привабливості ні для колекціонера, ні для
аукціонера, вони належать до групи продуктів, які «надто швидко псуються».

Проте й у цій сфері здавна існують способи створення мистецьких канонів
і накопичення символічного капіталу, котрі впливають на просування продук$
ту на арт6ринку. До найвпливовіших у цій сфері належить мистецька критика і
головний інструмент її фахової діяльності — рецензія.

Народилася ця форма відносно нещодавно — з моменту перетворення ми$
стецтва на ринковий продукт. В одних видах мистецтва це сталося раніше (об$
разотворче мистецтво), в інших — пізніше (виконавські мистецтва).

Впродовж своєї історії ці сфери накопичили певний інструментарій, яким
не варто нехтувати ні з точки зору історичної (поваги до спадку попередніх по$
колінь), ні з точки зору практичної (можливості використання накопичених
прийомів у сьогоднішній практиці).
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Про зміни у соціальному статусі літератора свідчить скарга І. Котляревсь$
кого полтавському поліцмейстерові: «Содержатель труппы Штейн, непозволи$
тельным образом получивши мою оперу [«Наталка Полтавка»] и играя ее на
театрах без моего позволения, лишает меня тех выгод, кои собственность моя
могла бы доставлять <…> Покорнейше прошу Ваше высокоблагородие <…>
не выпустить его, Штейна, из Полтавы, покуда не разочтется со мною за пред$
ставление в разных городах моей оперы около десяти лет» [39, с. 139].

Свідченням процесу професіоналізації літератури є також репліка М. Гре$
ча: «Есть люди, которые утверждают, что денежное возмездие унижает лите$
ратора. Почему? Этот доход точно такой, как от дома, от деревни, нажитых
собственным трудом. Это жалование, получаемое за беспрерывные досады,
огорчения и даже обиды…» [38, с. 392–393].

Сам процес творення літературних репутацій (отже, й ринкової вартості
творів), нерозривно пов’язаний зі змінами законодавства про авторське право,
у європейській літературі XVI–XVIII ст. подолав низку етапів: від патронаж6
ної системи XVI–XVI ст. (коли статус твору і автора залежав від прізвища па$
трона, якому зазвичай присвячувався твір), до вироків салонів і літературних
кав’ярень XVIІ–XVIII ст., а у ХІХ столітті — від впливу засобів масової інфор6
мації, інтенсивний розвиток яких став урешті причиною становлення «масово6
го суспільства».

В українських джерелах жанр рецензії інколи називався також «розпра$
вою» (польськ. rozprawa, словацьк.,чеськ. rozprava); принаймні саме у такому
значенні від 1877 року цей термін неодноразово вживає Михайло Стариць$
кий — зокрема й у листах до Івана Франка: «критична розправа» [50, с. 636],
«одержав я Вашу ласкаву розправу» [49, с. 643] та ін.

Крім «розправ», були відомі «театральні замітки» [52, с. 97], «рецензії»
(«рецензію представлень народного нашого театру» [48, с. 309], «рецензія теа$
тральна єсть запевно так само найтруднішою задачею часописи нашої» [46,
с. 370], «рецензіях штук і гри» [53, с. 32], «рецензія — обмірковування або роз$
гляд якогось твору, особливо нового, але не так докладно, як це робить крити$
ка» [47, с. 107]).

У цьому лагідному слові — «розправа» — було, мабуть, відзеркалено став$
лення митців до тодішніх критиків та їхніх писань. Видно, немало дошкуляли
рецензенти митцям, якщо вони звертали до них свої репліки вустами героїв
своїх п’єс («я тепер уже рецензентом став» — «Талан» М. Старицького; «а з
вас був би приятний для акторів рецензент», «бездарні рецензенти», «паскудні
рецензенти» — «Житейське море» І. Карпенка$Карого).

Інколи, виносячи свої суворі вироки, авторитетна критика піднімала руку
навіть на твори, котрі згодом будуть визнані класичними взірцями драми:
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Зрозуміти природу багатьох соціальних явищ, у тому числі й арт$критики,
можна краще, знаючи їхнє походження.

Так, у Російській імперії театральна критика була дозволена, а ще краще
сказати — створена — завдяки Фаддеєві Булгаріну.

У Записці «О цензуре в России и о книгопечатании вообще», написаній
ним 1826 року, невдовзі після подій на Сенатській площі, він запропонував уря$
дові оригінальний спосіб, як надалі убезпечити державу не лише від подібних
грудневих інцидентів, а й узагалі — навіть від згадок про них:

«…Истинных литераторов, владеющих языком, начитанных, знающих Рос$

сию и её потребности и способных распространить, изложить, украсить вся6

кую заданную тему — должно сознаться ко стыду, — также мало.

Но как у нас всякий стихотворец и памфлетист пользуется в обществе неко$

торым преимуществом и даже имеет влияние на свой круг общества, то вовсе без$

полезно раздражать этих людей, когда нет ничего легче, как привязать их ласко6

вым обхождением и снятием запрещения писать о безделицах, например, о теа6

тре и т. п. <…> 

Главное дело состоит в том, чтобы дать деятельность их уму и обращать дея$

тельность истинно просвещенных людей на предметы, избранные самим прави$

тельством, а для всех вообще иметь какую$нибудь одну общую маловажную цель,

например, театр, который у нас должен заменить суждение о камерах и министрах.

Весьма замечательно, что с тех пор, как запрещено писать о театре и судить

об игре актеров, молодые люди перестали посещать театры, начали сходиться

вместе толковать вкось и впрямь о политике, жаловаться на правительство <…> 

Искусный писатель, представляя ей [«матушке России»] священный предмет

в тысяче разнообразных видов, как в калейдоскопе, легко покорит умы нижнего

состояния, которое у нас рассуждает более, нежели думает…» [35, с. 240–241].

Керівникам ІІІ Відділення ідея сподобалася, а невдовзі Булгаріну, поки що
єдиному в Імперії, надали право писати рецензії на театральні вистави. Так
у простір інтелектуального дозвілля Російськоїх імперії було здійснено інкуль6
турацію нового, відносно нещодавно витвореного у Франції жанру (28 сiчня
1800 року паризька газета «Journal des Debates» вклала додатковий аркуш —
feuilleton — у свiй номер; на цьому аркушi стали друкувати оголошення, нови$
ни, вiршi, загадки, шаради, моди, театральнi рецензiї).

Невдовзі у Росії з’явилится перші літератори$професіонали, а згодом
і професіональна критика (В. Бєлінський та ін.): «в конце ХVIII — начале XIX в.
в дворянсокй среде (а именно из этой среды вышло подавляющее большинство
литераторов того времени) доминировала установка на литературное творче$
ство как на развлечение в часы отдыха, а не труд, за который можно получить
денежную компенсацию» [45, с. 8]. 
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до небес одну актрису, другая — другую»; «в этой борьбе принимали живое уча$

стие и рецензенты, и закулисный мир, и сами соперницы…» [57, с. 287].

Замислювався над цим питанням й Іван Франко, про що свідчить його реп$
ліка у листі до С. Єфремова: 

«Що Вам за охота лазити по смітнику нашої літератури і підбирати

та віяти всяке сміття, яке, власне, при помочі Вашої критики житиме довше,

ніж би жило без неї?» [55, с. 263].

Гарне запитання.
Однак за ним стоять інші: наприклад, що таке рецензія ХІХ століття, яку

функцію вона виконувала, чим відрізнялася (або не відрізнялася) від сучасної
рецензії…?

І нарешті: навіщо узагалі пишуться рецензії?
Яку роль вони відіграють на артистичному, політичному та інших ринках?
Звісно, аналізуючи рецензії І. Франка, автор не має наміру «розвінчувати»

його у ролі театрального рецензента: він так високо і далеко, що йому вже
ніхто й ніщо не загрожує.

Поставивши на цих сторінках декілька — можливо, риторичних, — запи$
тань, автор не мав наміру давати на них відповіді, адже не переконаний, що ці
відповіді взагалі можливі.

Свої запитання він ставив радше для того, щоб пояснити, проблеми якого
саме характеру його видавалися важливими, коли він обмірковував ідею цієї,
як і більшості інших своїх розвідок останніх років.

Якщо сформулювати суть цієї ідеї дуже просто, без зайвих іноземних слів,
це спроба упіймати рухоме зображення минулого театру у дзеркалах слів, тоб$
то дзеркалах, які віддзеркалюють дзеркала.

Чи можливо реконструювати театральну виставу, спираючись на ре6
цензії ХХ століття?

Щоправда, при цьому мусимо взяти до уваги, що навряд чи Франко саме
в цьому — наданні можливості наступним поколінням реконструювати виста$
ву — бачив завдання критики. 

Вважаючи Аристотеля «першим літературним критиком», Франко писав,
що «задача історика літератури зовсім інша, ніж задача критика біжучої літе$
ратурної продукції» [54, с. 50]; одночасно він обстоював «наукову критику»:
«Страшним прикладом може тут служити власне сучасна французька критика,
або безідейно6суб’єктивна, як у Леметра, або безідейно6догматична, як у Брю$
нетьєра, в усякім разі нібито артистична, т. є. така, що блискучою, ніби артис$
тичною формою маскує свою ненауковість» [54, с. 49]. Так само, критикуючи
принципи М. Добролюбова, Франко писав: «Політичні, соціальні, релігійні ідеї
властиво не належать до літературної критики; дискутувати їх треба з спеці$
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«Всем известное либретто «Наталки», не выдерживающее художественной

критики, при несомненных, впрочем, сценических достоинствах пьесы» [37,

с. 286].

«“Наталка$Полтавка” не може видержати строгої літературної і етно$

графічної критики; але на сцені, коли грається гарними артистами, вона йде жи$

во» [42, с. 367].

І тоді постає питання: ким і чим визначається статус мистецького твору,
хто і чому присвоює йому почесне звання «художнього», «високохудожнього»
або таврує зневажливим «малохудожній»? Услід за цим постають й інші питан$
ня: про вартість усіх тих вимірювальних приладів і соціальну функцію критики.

Від самого початку існування критики доволі чітко окреслилися при$
наймні два основних її напрями: 

– критика «діалогічна», котра прислуховується до митця, прагне розши$
фрувати його твір і орієнтується на порозуміння з мистецтвом свого часу, мит$
цем, твором тощо («діло критики розглянутись в схемі твору, зазначити етапи
творчої думки автора, прокласти стежки і таким чином улегшити можливість
засвоєння заложеної інтуїтивно автором в твір ідеї» [36, с. 169–170]);

– і критика «монологічна», «нормативна», орієнтована на організацію
роз’яснювально$виховної роботи серед митців («наукова критика має для дра$
ми, як і взагалі для штуки, велику вагу, — вона повинна показати, яким мусить
бути нормальний театр чи драма» [51, с. 2]).

Поряд із цим існував, однак, ще й третій тип «критики», про який, можли$
во згадуючи осіб, «способных распространить, изложить, украсить всякую
заданную тему», Марко Кропивницький писав на сторінках своєї п’єси:

«Ми оценщики <…> ми цінителі <…> цінителі іздєшняго театра <…> Нас

шесть человєк: троє єврейчіков і троє рускіх <…> Ми сідаєм у разні міста, так нас

госпадін Турпідралов учіл, і такой ґвалт поднімаєм, і так в долоні плескаєм, што

потом вшя публіка за намі плескаєт <…> Формальне клакерство, на закордонний

лад <…> Перед начало спектаклі ми ідем за куліси і нам он говорить: кому надо

плескать, а кому не надо, кому больше вызывать, а кому меньше… А когда до ніво

прієхал одін артіст, так он сказал нам: “Обсвістивайте його!” І ми обсвістали» [41,

с. 76].

Втім, і самі «критики» інколи ставилися доволі «критично» до своєї «кри$
тичної» функції у суспільстві, адже розуміли, наскільки недосяжна об’єктив$
ність у царині художньої творчості: 

«“Аматеры”, — писав історик театру і театральний критик Микола Чер$

няєв, — судя по рецензиям, играли всегда прекрасно» [57, с. 290], однак, «стоило

появиться на сцене [в Харькове 1840$х] одновременно двум красивым актрисам,

чтобы театралы разделились на партии; одна партия вызывала и превозносила

76

Олександр КЛЕКОВКІН



так і гра артистів з усіх боків заслуговували на визнання» [31, с. 341]; 

«Вперше у Львові ставилась драма з народного українського життя

Карпенка$Карого “Хто винен?”» [31, с. 341]. 

Зазвичай до питання про вибір п’єси він звертається наприкінці рецензії, у
«негативних висновках»:

«Що спонукало «Руську бесіду» порадити дирекції ставити її [п’єсу] на

сцені — не знаємо. Артисти грали добре. Глядачів було дуже мало» [11, 109]; 

«Швидше всього перед нами повинно виникнути питання, що, власне, спо$

нукало дирекцію її [драму] виставити, в той час як стільки інших шедеврів

новішої драматургії, таких як «Ворог народу» Ібсена, його «Гедда Габлер» і т. п.,

не кажучи вже про польські п’єси, не можуть дочекатися постановки. Бо щоб на$

ша сцена належала до того картелю, який зараз існує у німців і має завдання про$

сувати певні речі за допомогою різноманітної реклами, без уваги на їх вартість,

цього, звичайно, ми припустити не можемо. Отже, залишається хіба одне припу$

щення, що або дирекція наосліп пішла на принаду цієї реклами, або хотіла злови$

ти на неї публіку» [12, 204].

ІІ.3. Репутація автора і твору
Мотивуючи своє ставлення до вибору драматичного твору, Франко зазви$

чай посилається на репутацію, отриману автором і твором упродовж літера$
турно$сценічного життя.

Обґрунтовуючи репутацію автора та його твору, Франко зазвичай звер$
тається до різноманітних прийомів підсилення і спирається для цього на досвід
своїх читачів, називає отримані автором нагороди, премії тощо: 

«Вчора на сцені нашого театру вперше було поставлено п’єсу майже цілком

невідомого польській громадськості письменника, який, проте, в сусідній з нами

російській літературі користується величезною популярністю і вважається од6

ним з її найбільших майстрів. Олександр Миколайович Островський народився

в Москві у 1824 р. і там же помер 2 червня 1886 р. На літературну арену він вийшов

майже одночасно з цілою плеядою таких письменників, як Тургенєв, Некрасов,

Писемський, Григорович і Достоєвський, однак вибрав собі виключно драматич$

ну ділянку та окремий світ — московське купецтво. В цьому напрямку він працю$

вав безперервно більш як 40 років і залишив по собі понад 15 томів драматичних

творів. Островського можна б назвати Шекспіром московського купецтва, якому

він заглянув у душу так глибоко, як ніхто інший. Його драми і комедії відзнача6

ються надзвичайно простою будовою, часом вартою якого6небудь дитячого

театру, і браком драматичної дії, великою кількістю сцен і епізодичних поста6

тей, довільно пов’язаних з основною сюжетною лінією; однак всі ці вади ком6

пенсуються правдивою характеристикою образів і справді майстерним малю6

ванням середовища» [22, c. 56];
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альною для кождої науковою підготовкою» [54, с. 53].
«Значить, чим же повинна бути вона [критика]? — ставить питання

Франко і пояснює. — Ми, певно, всі згодимося на те, що вона повинна бути яко$
мога науковою, т. є. основаною на певних тривких законах — не догмах, а уза$
гальненнях, здобутих науковою індукцією, досвідом і аналізом фактів. Ми
згодимося на те, що літературна критика не те caме, що історія літератури, хо$
ча історія літератури може і мусить у великій мірі користуватися здобутками
літературної критики. Значить, літературна критика, по нашій думці, не буде
наукою історичною і історичний метод може мати для неї тільки підрядне зна$
чення» [54, с. 51–52].

І нарешті — загальний висновок: «Літературна критика мусить бути, по
нашій думці, поперед усього естетична, значить, входить в обсяг психології
і мусить послугуватися тими методами наукового досліду, якими послугується
сучасна психологія <…> А в такім разі й основана на ній критика мусить бути
психологічною і, тільки бувши такою, може користуватися й тими науковими
методами досліду, які виробила сучасна психологія, — значить, може зробити$
ся вповні науковою, спосібною до дійсного розвою, а не залежною від капризів
та моди» [54, с. 53–54]. 

Виходячи з цих естетичних принципів, спробуємо проаналізувати тех$
ніку театральної розправи Івана Франка.

ІІ. СТРУКТУРА КЛАСИЧНОЇ РОЗПРАВИ

ІІ.1. Час і місце показу вистави
Структура театральної рецензії в Івана Франка зазвичай складається

з низки функціональних блоків, частина з яких є обов’язковою. До обов’язко$
вих належить інформація про автора, назву твору, час і місце виконання, інко$
ли — трупу (аматорська тощо): 

«Недільна вистава українського театру відбулася як виняток в залі

міського казино. Цим, напевне, слід пояснити більшу, ніж звичайно, при$

сутність польської публіки на виставі» [5, с. 105].

ІІ.2. Вибір драматичного твору
Питання вибору п’єси до постановки Франко лише зрідка обговорює

на початку рецензії: 
«Вибір п’єси для першої вистави був дуже вдалим» [23, с. 103];

«Вибір п’єси для першої вистави у Львові можна назвати досить вда$

лим» [6, с. 228]; 

«На вчорашній, першій, виставі українського театру в залі товариства

“Фрозін” було не дуже багато публіки, незважаючи на те, що як вибір п’єси,
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воро, але яка, незважаючи на цe, є п’єсою з усіх боків досконалою, повною гумо$

ру, дії та дотепних ситуацій. Щоправда, не бракує і тут, як загалом в усіх п’єсах

певного роду деякої неправдоподібності в самій основі, але ця хиба не така ґрун$

товна, велика, щоб вона применшувала вартість твору» [17, с. 232–233]; 

«Була поставлена п’єса Кропивницького “Глитай”, відома вже львівській

публіці з минулих вистав українського театру, тому не будемо її тут ще раз роз$

глядати» [5, с. 105]; 

«Вчорашню виставу прекрасної п’єси Ібсена “Ворог народу” можна віднес$

ти до найбільш вдалих, якщо зважити, що це вперше виставлено нову і в багатьох

відношеннях незвичайну драму, яка вимагає майстерної гри та опрацювання най$

дрібніших деталей, до того ж твір сміливий з погляду змісту, а з сценічного бо$

ку такий, що представляє значні труднощі» [1, с. 211]; 

«Вперше у Львові йшла драма Старицького “Не судилось”, яку критика виз$

нала одним з кращих творів нової української літератури» [23, с. 103]; 

«Незважаючи на те, що повторена вчора опера Лисенка “Різдвяна ніч” вий$

шла якщо не краще, то, мабуть, цілком не гірше, ніж першого разу. Лібретто цієї

опери, написане Старицьким на основі оповідання Гоголя, має досить високу

літературну вартість» [29, с. 110];

«Шедевр Ібсена, знаменита його драма “Ворог народу”, містить в собі май$

же все те, що великий скандінавський поет хотів сказати про суспільні проблеми.

Нарешті, цей твір з’явився на нашій сцені» [2, с. 212];

«Автор належить до молодшої генерації українських письменників, але

твори його зустрілися одностайним осудом української критики. Вчорашня

прем’єра підтвердила думку критики, оскільки драма пана Б[ораковського] дуже

слабка й невдала» [11, с. 109]; 

«Вчора було поставлено “Лимерівну”, драму Мирного. Читачі знають зміст

цієї п’єси, однієї з кращих в репертуарі галицько$руського театру, з минулоріч$

них наших рецензій» [16, с. 253]; 

«Перша вистава руської трупи, якою тепер керує п. Гуляя, делегат “Руської

бесіди”, що відбулася в четвер (19 жовтня 1893 р.) в залі “Фройзін”, зібрала

незначну кількість української публіки, яка заповнила ледве половину залу. При$

чиною цього було, може, те, що для першої вистави обрано п’єсу вже надто

обіграну, з дуже наївною композицією. “Запорожець за Дунаєм” п. Гулака$Арте$

мовського на кожному кроці свідчить про те, що це твір актора, якому більше

йшлося про сценічність та мальовничість, ніж про якусь правдивість, психо6

логізм чи композиційну єдність» [13, с. 87]; 

«Вже минулого року, розглядаючи “Честь” Зудермана, критики виявляли

важливі хиби в композиції цієї п’єси (двоїстість) і в самому розумінні людей і сто$

сунків» [12, с. 204].
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«Вчора ми бачили трагедію Осипа Федьковича “Довбуш”. Десять років тому

ми були на першій виставі цієї п’єси, яку автор кілька разів переробляв, але

завжди з однаковими наслідками. Переробки стосувалися окремих сцен і подро$

биць (наприклад, із давнього єзуїта$інтригана він зробив секретаря$інтригана,

що перебуває під впливом єзуїтів), а не основного розуміння історії і людської

натури, втіленого в цій п’єсі» [9, с. 230];

«Позавчора в українському театрі вперше було поставлено “Дочку Фаб$

ріція”, драму Вільбранта, перекладену з німецької мови. Про саму п’єсу писати

було б зайво: львівська публіка знає її з театру гр[афа] Скарбка» [10, с. 108]; 

«Зудерманові пощастило на нашій сцені. Обидві п’єси, які він досі написав,

у нас поставлено, і навіть з певним успіхом: рік тому “Честь”, а зараз “Загибель

Содома”» [12, с. 204]; 

«Хто знає повісті і вірші Федьковича, які звичайно відзначаються просто6

тою і природністю задуму та виконання, тому важко повірити, що «Довбуш»

міг бути твором того самого автора» [9, с. 230]; 

«Автор, відомий етнограф, автор цінної праці про народне весілля на Поліссі,

а тепер редактор наукового квартальника “Этнографическое обозрение” в Москві,

з замилуванням опрацював саме цей етнографічний бік твору, і в сценах вечорниць,

від’їзду рекрутів, весілля дав нам яскраві і привабливі картини» [26, с. 257]; 

«…Водночас цей актор [який виступає у ролі автора твору] є також ком$

позитором і то дійсно талановитим, який, щоправда, належить до трохи за$

старілої школи і не розуміє лірики, наприклад, без так званого сентименталізму

<…> “Запорожець за Дунаєм” п. Гулака$Артемовського на кожному кроці

свідчить про те, що це твір актора, якому більше йшлося про сценічність та ма6

льовничість, ніж про якусь правдивість, психологізм чи композиційну

єдність» [13, с. 87]; 

«Вже минулого року, розглядаючи “Честь” Зудермана, критики виявляли

важливі хиби в композиції цієї п’єси (двоїстість) і в самому розумінні людей

і стосунків» [12, с. 204].

«Було поставлено драму “Катря Чайківна”, яку на конкурсі Крайового від$

ділу відзначено першою премією. Ця обставина привабила до театру дуже чис$

ленну публіку, як українську, так і польську. Невеликий зал “Фройзін” не міг

вмістити цього натовпу, і багато людей були змушені відійти від каси без квитків.

З касового боку успіх “Катрі Чайківни” можна назвати блискучим» [15, с. 93];

«Будучи відзначена на конкурсі ім. Войцеха Богуславського 1886 р. у Вар$

шаві і неодноразово з успіхом поставлена у варшавських театрах, вона [драма]

визнана компетентною критикою за цінне надбання польської драматургічної

літератури» [34, с. 225]; 

«“Пошилися в дурні” — це п’єса, яку українська критика оцінила дуже су$
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і трохи поляків (особливо багато було учасників віча)…» [17, с. 232]; 

«Вчорашня друга вистава “Натана Мудрого” відбулася майже при порож$

ньому театрі, в тому ж самому складі артистів, що й першого разу» [21, с. 272]; 

«Недільна вистава українського театру відбулася як виняток в залі місько$

го казино. Цим, напевне, слід пояснити більшу, ніж звичайно, присутність поль$

ської публіки на виставі» [5, с. 105];

«На виставу “Ярополка” в українському театрі, що відбулася в четвер,

зібралась дуже нечисленна публіка, незважаючи на рекламу “Діла” у зв’язку

з першим виступом Нестора Яворівського в головній ролі» [33, с. 106]; 

«Глядачів на обох виставах було багато» [14, с. 107]; 

«Глядачів було дуже мало» [10, с. 108]; [11, с. 109];

«Вчорашня прощальна вистава в українському театрі привернула значно

менше публіки до залу “Фройзін”, ніж позавчорашня до залу “Сокола”, незважа$

ючи на те, що повторена вчора опера Лисенка “Різдвяна ніч” вийшла якщо не кра$

ще, то, мабуть, цілком не гірше, ніж першого разу» [29, с. 110]; 

«Чисельна як для поважної драми публіка явно ділилася на дві частини:

одна трималася холодно, інколи навіть неприхильно до автора і тільки часом

піддавалася загальному ентузіазму; друга ж, молодша і гарячіша, не шкодувала

оплесків як після кожного акту, так і під час дії. Особливо після четвертого акту,

що є кульмінаційним пунктом п’єси і зображає бурхливі народні збори, оплески

були дуже довгі і гарячі; артистів, зокрема головного героя (п. Хмелінського),

викликали п’ять разів» [1, с. 211];

«На вчорашній, першій, виставі українського театру в залі товариства

“Фройзін” було не дуже багато публіки» [31, с. 341];

«Перша вистава українського театру відбулася при відносно невеликій

кількості публіки, яка ледве наполовину заповнила невеличкий зал» [18, с. 251]; 

«Публіки було значно більше, ніж на попередніх виставах» [30, с. 256]; 

«Виставу, яка відбулася в четвер, в усіх аспектах можна вважати вдалою,

особливо вдалою з касового погляду. Це була чи не перша вистава, на якій зал був

заповнений» [4, с. 259];

«Перша вистава руської трупи, якою тепер керує п. Гуляя, делегат “Руської

бесіди”, що відбулася в четвер (19 жовтня 1893 р.) в залі “Фройзін”, зібрала не$

значну кількість української публіки, яка заповнила ледве половину залу. Причи$

ною цього було, може, те, що для першої вистави обрано п’єсу вже надто обігра$

ну, з дуже наївною композицією» [13, с. 87]; 

«Публіки на цей раз було дещо більше, ніж на попередніх виставах» [27,

с. 88]; 

«Цю п’єсу поставлено у Львові вперше, тому публіка розкупила всі квитки»

[24, с. 89]; 
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У випадках, коли громадсько$політична актуальність твору видається Фран$
кові малопереконливою, він вдається до відповідних алюзій:

«За постановку цієї п’єси, причому за текстом майже повним і принаймні

дуже мало обрізаним, дирекція заслуговує на особливе відзначення, оскільки во$

на мусила тут здійснити певний акт особистого самозречення; адже злосливий

геній Ібсена примусив його у цій драмі показати деякі постаті журналістів, що не$

мов живцем і з майже пасквільною докладністю вихоплені з львівського бруку, з$

під відомої лампи на Мар’яцькій площі, яка однієї пам’ятної ночі стала невинною

жертвою якогось “розбещеного натовпу”. Але облишмо неприємні спогади, а по$

вернімося, однак, до “Ворога народу”…» [2, с. 212]. 

ІІ.4. Демонстративне ігнорування
Окреслюючи такими засобами репутацію автора, одночасно Франко

не уникає можливості протиставити вдалий, на його думку, вибір — виставі,
котру хоче ущипнути. Найчастіше він використовує для цього фігуру псевдоза$
мовчування або демонстративного ігнорування:

«У вівторок виставлено на українській національній сцені оперетку “Гаспа$

роне”, про яку ми навмисне не згадували, як і надалі не будемо згадувати про

всілякі оперетки, не бажаючи повторювати раз у раз того, що давно всім відомо:

що закордонним опереткам не місце на національній сцені, а особливо у львів$

ському репертуарі» [9, с. 230].

ІІ.5. A pro po
З цією ж метою Франко інколи, ніби a pro po, вдається до порівнянь з інши$

ми виставами:
«Другою і головною частиною вчорашньої вистави була 3$актна комічна на$

родна оперетка “Пошилися в дурні” М. Кропивницького. Наскільки пан Кропив$

ницький не доріс до поважної драми в “Дай серцю волю, заведе в неволю”,

настільки весела комічна оперетка виявилася для нього відповідним і сприятли$

вим полем діяльності» [17, с. 232];

«Наскільки позавчорашня вистава в українському театрі з різних причин

викликала гостру критику (не тільки в нас, а й в українській пресі), настільки вчо$

рашня подвійна вистава була з усіх точок зору вдалою і заслуговує на безумовну

похвалу» [17, с. 232]. 

II.6. Публіка та її поведінка
Надзвичайно багато уваги — на початку і у фіналі рецензії — Франко

приділяє характеристиці якісного і кількісного складу публіки, її реакціям,
розшаруванню тощо: 

«Маленька зала “Фрозін”, де відбувалася перша вистава, була вщерть запов$

нена публікою, переважно українською» [6, с. 228];

«Вистава, на яку, як і на попередню, зійшлося чимало української публіки
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«Численна публіка після кожного акту нагороджувала артистів гучними

і довготривалими оплесками» [34, с. 227];

«Пісні і танці викликали гучні оплески» [26, c. 257];

«Всі вийшли з зали вдоволені» [8, с. 290];

ІІ.7. Компліменти публіці
Наприкінці рецензії Франко інколи ділиться спостереженнями, котрі ма$

ють компліментарний характер стосовно публіки:
«Якщо шановна дирекція і режисура українського театру вважали, що та$

ким трактуванням цієї ролі вони заімпонують львівській публіці публіці, то дуже

помилилися» [9, с. 230–231]; 

«Те, що цій п’єсі так палко аплодували, причому в найбільш сміливих міс$

цях, — це характерний знак часу і духовних напрямів, що з’являються серед на$

шої громадськості, знак того, що і в нас щораз у ширших сферах пробуджується

критична думка й сумління, а це ніколи не може бути поганою прикметою» [2,

с. 212].

ІІ.8. Претензії до публіки
В інших випадках — навпаки, не лише констатує відсутність глядачів, а й

формулює спостереження у формі риторичних запитань, котрі у контексті ре$
цензії відіграють роль зауваження:

«Глядачів і цього разу було мало, а відомих львівських русинів ще менше. Чи

в цьому є якась система?» [16, с. 253]; 

«Незважаючи на те, що прибуток з вистави був призначений на побудову

пам’ятника Барвінському, публіки було надзвичайно мало, так що прибуток, оче$

видно, не покрив навіть видатків, а директор Біберович дав на пам’ятник 10 золо$

тих ринських, мабуть, чи не з власної кишені» [4, с. 258];

«Слід би побажати, щоб українська публіка частішим відвідуванням театру

додала і акторам більше охоти і запалу» [31, с. 343].

ІІ.9. Зміст і структура драми
Переходячи безпосередньо до вистави, Франко інколи розпочинає аналіз

із загальної характеристики драми та її конфлікту: 
«Автор в цій драмі подає нам на тлі польських, хоч досить слабо накресле6

них відносин конфлікт між тим брудом і цинізмом, який панує у найвищих сфе$

рах так званої суспільної ієрархії, і чистою, поетичною жіночою душею» [34,

с. 225]; 

«Можливо, що саме в цій моральній атмосфері автор хотів дошукатись голо$

вного джерела вини і трагічного конфлікту осіб, що діють у його драмі» [31, с. 343].

У разі, коли зміст (сюжет) драми видається Франкові вартим уваги, він пе$
реказує його у доволі розлогій формі, акцентуючи драматичні вузли й ідейні
аспекти драми: 
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«У неділю відбулася вистава при нечисленній публіці “Чорноморців” Куха$

ренка, п’єси старої і невисокої вартості, що, однак, тримається в репертуарі за$

вдяки чудовій музиці Лисенка» [24, с. 89]; 

«Зал був повний» [7, с. 90]; 

«Було поставлено драму “Катря Чайківна”, яку на конкурсі Крайового від$

ділу відзначено першою премією. Ця обставина привабила до театру дуже чис$

ленну публіку, як українську, так і польську. Невеликий зал “Фройзін” не міг

вмістити цього натовпу, і багато людей були змушені відійти від каси без квитків.

З касового боку успіх “Катрі Чайківни” можна назвати блискучим» [15, с. 93]; 

«На жаль, участь публіки у вчорашній виставі, в порівнянні з вартістю п’єси

і грою артистів, була занадто слабою» [32, с. 192–193]; 

«Щоправда, третя вистава цієї п’єси зібрала нечисленну публіку, але з ува$

ги на вартість п’єси ми не повинні цьому дивуватися» [12, с. 204].

Таким чином, виникає враження, що Франко бере на себе роль спостеріга$
ча не так за виставою, як за діалогом — між театром і публікою. Тому рецензії
він зазвичай завершує описом реакції публіки:

«Автора викликала публіка кілька разів, наділивши його грімкими оплеска$

ми. Всі вийшли з зали вдоволені. Гра аматорів подобалась» [8, c. 290]; 

«Публіка також не поскупилася на оплески артистам. Тільки слід би поба$

жати, щоб українська публіка частішим відвідуванням театру додала і акторам

більше охоти і запалу» [31, с. 343];

«Загалом вистава сподобалася, хоча й не викликала особливого захоплення

з боку досить нечисленної публіки. Артистам аплодували після кожного акту.

Заслуговує похвали дирекція за бажання познайомити нашу громадськість з тво$

рами російської літератури, які дають нам змогу пізнати російське суспільство»

[22, с. 57]; 

«Козачок в 4$ій дії викликав, як звичайно, рясні оплески глядачів» [5, с. 105];

«Танці в другій яві викликали бурю оплесків, і їх довелося повторити» [6,

с. 229];

«Що львівська публіка привітала ветерана акторського мистецтва в цій ролі

дуже прихильно і кожний його виступ нагороджувала рясними оплесками —

то само собою зрозуміло» [13, с. 87];

«Всі головніші куплети, виконані останньою, публіка нагороджувала рясни6

ми оплесками, а тріо в другому акті довелося повторити» [20, с. 194];

«Автора викликала публіка кілька разів, наділивши його грімкими оплеска6

ми» [8, с. 290]; 

«Від імені групи поклонників її таланту і краси після третього акту студент

Барвінський вручив їй два гарні букети, а публіка нагороджувала її гру рясними

оплесками» [15, с. 94];
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сподіваючись дістати за нею посаг. Бородкін за старим московським звичаєм

просить у батька руки його дочки. І той йому обіцяє. Натомість дочка, яку бала$

мутить тітка Арина, що сама колись у Москві скоштувала столичного життя, доз$

воляє себе викрасти Вихореву. Та коли дівчина прибула з ним на першу станцію

за містом і оповіла йому, що батько погодиться віддати її за «пана» при умові, що

той візьме її без посагу, Вихорев проганяє дівчину геть. Женя повертається додо$

му, перепрошує батька і погоджується на шлюб з Бородкіним. Не можна сказати,

щоб ця п’єса, написана 20 років тому належала до найкращих творів Островсько$

го: нема в ній тих яскравих і безперечно правдиво зображених постатей купців$

самодурів, як це бачимо в драмах “Гроза”, “Бідність не порок” та ін. В ній висту$

пають постаті звичайні, буденні, накреслені досить блідо. І, незважаючи на це,

п’єса дає непогане уявлення про талант Островського і має бодай одну сцену

(кінцеву) з сильним драматичним звучанням» [22, с. 56–57];

«Зміст драми, багатої на характерні постаті й епізоди, можна викласти так.

Дія відбувається в 1860$х роках, в часи розквіту т. зв. хлопоманії. Двоє молодих

людей з університету — Михайло Ляшенко, син шляхтича, і Павло Чубань, лікар,

його приятель — приїжджають до батьків Михайла на село й енергійно беруться

до праці серед народу: відкривають школу, вчать молодь читати, намагаються

всіляко допомагати селянам. Та швидко виявляється різниця між селянською,

життєвою, загартованою натурою Чубаня і м’якою, нервовою, вразливою, проте

зовсім неглибокою натурою Михайла. Якщо лікар в дійсності серйозно береться

до праці, то Михайло трактує все як забавку, милується гарними фразами про

прогрес та піднесення народу, а закінчує романом з вродливою Катрею Дзво$

нарівною, дочкою бідної вдови з цього ж села. Роман, як і передбачав Чубань,

закінчується трагічно: бідна дівчина, зведена паничем, зневажена в своїх найс$

вятіших почуттях його батьками, висміяна і зганьблена селянами і проклята

рідною матір’ю, отруюється і вмирає, а caмого панича як безвольну дитину його

мати відвозить до Петербурга» [23, с. 103–104];

«“Різдвяна ніч” вийшла якщо не краще, то, мабуть, цілком не гірше, ніж пер$

шого разу. Лібретто цієї опери, написане Старицьким на основі оповідання Гого$

ля, має досить високу літературну вартість. Тлом дії є українське село під час

найбільшого зимового свята — Різдва. По селі ходять окремими групами паруб$

ки і дівчата, співаючи мелодійні стародавні коляди; старші люди забавляються

в товаристві чаркою, і не дивно, коли з волі злого духа на небі зник місяць і наста$

ла хуртовина, а в селі починають коїтися різні чудеса. Чуб зі своїм кумом заблу$

кав у дорозі. Вигнаний з власної хати коханцем дочки, він дістається до вдови Со$

лохи, у якої вже застав свого кума, а згодом застуканий там і дяком; усі троє один

за одним опинилися в мішках. Коваль і маляр Вакула, до смерті закоханий в доч$

ку Чуба вродливу Оксану, відштовхнутий нею, в страшенному розпачі; бажання
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«Зміст мелодрами такий…» [8, с. 289]; 

«Таке содержання мелодрами» [8, с. 290]; 

«Я не хочу оповідати змісту цієї драми, бо це зайняло б більше місця і часу,

ніж вона варта. Досить навести таку, наприклад, обставину, що тут виступає “гу$

цульська княгиня”, жінка воєводи, яка сама має право судити гуцулів і навіть сво$

го чоловіка, що гуцулів спалюють тут у вогненних печах…» [9, с. 231]; 

«Не будемо переказувати змісту цієї веселої п’єски, зазначимо лише одне,

що всі зайняті в ній актори грали з піднесенням і гумором» [17, с. 232]; 

«Перед нами двоє сусід$вдівців, з яких один має п’ять дочок, а другий — сім.

Обидва раді б якнайшвидше видати заміж хоча б по одній, найстаршій ось та де$

що неправдоподібна канва, на якій основана ця п’єса. Але на цій канві автор зумів

мистецькою рукою виткати кілька постатей, живцем вихоплених з життя, старих

батьків Куксу і Дранка, з яких перший — мірошник, а другий — коваль, далі їхніх

підмайстрів Антона і Василя, сільського писаря Скакунця і т. д. На цьому тлі ав$

тор змальовує чарівну і справжню українську любовну ідилію двох молодих

пар — найстарших дочок обох майстрів з їхніми підмайстрами — і прекрасну,

з справжнім сатиричним хистом виведену постать писаря — хабарника і жмикру$

та» [17, с. 233];

«Драма показує, принаймні згідно з наміром автора, один з останніх мо$

ментів боротьби незалежної України з царським деспотизмом і централізмом,

уособленим в постаті Петра В., з хижістю, підлістю та інтригами його ставлеників

на зразок Меншикових і Вельямінових. З історії відомо, що Полуботок, останній

наказний гетьман України, підкорений в цій боротьбі, був покликаний до Петер$

бурга, де був ув’язнений і помер голодною смертю. Незважаючи на багато при$

ємних сторін характеру, ця постать, однак, не надається на героя трагедії, вже

хоча б тому, що Полуботок зовсім не діє, а тільки займає становище гетьмана, а з

точки зору, не кажу вже царя, але простої правди, в цілому не є таким невинним,

як в цьому сам нас пізніше запевнює, коли ж насправді в першому акті і він і ко$

зацька старшина виявляють схильність повторити експеримент Мазепи і зрадити

Петра» [25, с. 195].

Особливо яскравим виклад змісту у стає у випадках, коли Франко перека$
зує сюжет соціальної драми, до якої він завжди мав посилений інтерес:

«Вчорашній спектакль “Широка натура” (який в оригіналі має назву “Не

в свои сани не садись”) належить щодо будови до дуже простих, можна б сказа$

ти, наївних композицій. Її зміст можна переказати кількома словами. Молодий

і добропорядний купець Бородкін хоче сватати дочку багатого купця Русакова.

Дочка Євгенія теж не була проти цього, поки не зустріла Віктора Аркадійовича

Вихорева, колишнього офіцера кавалерії, марнотратника і людину без наймен$

ших засад та людського почуття, який прикидається, що любить купецьку дочку,
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залишився сам як палець і до того ж “Народний вісник” замість його статті дру$

кує облудну статтю бургомістра, він вдається ще до одного засобу: скликає на$

родне зібрання, щоб усно пояснити громадськості своє відкриття. Але і тут вда$

ряється головою об мур. Більшість громадян, неприхильно настроєних проти

доктора статтею його брата бургомістра у “Народному віснику”, приймає його

холодно, обирає головою зборів “поміркованого” Томсена і, нарешті, гучними

окриками приймає і схвалює пропозицію бургомістра: не дозволити докторові

говорити про водолікувальний заклад. Якусь мить здається, що доктор зламаний,

але він рвучко підводить голову і, діставши нарешті слово, виголошує промову

про гнилизну, але не про ту дрібну, що водиться у Водолікувальному закладі,

а про загальну гниль — фальші, брехні й облуди, що панують в усьому

суспільстві. Він кидає в обличчя всім присутнім тяжкі образи, кажучи про “згур$

товану прокляту більшість”, що душить і топче вищий розум і благородні праг$

нення та тримається “старих правд”, які вийшли з ужитку і стали вже брехнею,

про “мотлох дурнів”, які хочуть керувати розумними. До цього мотлоху він

зараховує не тільки звичайних обивателів, а й людей начебто освічених і високо$

поставлених, на зразок свого брата, які керуються обмеженим розумом бюро$

кратичних талмудистів і поза цим тісним кругозором нічого не бачать і бачити

не хочуть. Він закидає також так званий “вільнодумный і ліберальній пресі” те,

що вона свідомо годує народ облудою і брехнею про “всевладдя люду”, про його

право на управління і т. п. Ця промова, переривана безупинними вигуками жаху

й обурення присутніх, була наче великий вулканічний вибух, що зростав після

кожної паузи і закінчився викриком: хай краще загине ціле місто, цілий край, ціле

суспільство, ніж воно має існувати і процвітати на фальші й облуді. Присутні ки$

даються на доктора, наче дикі звірі, і тільки завдяки зусиллям кількох приятелів

його пощастило вирвати з рук юрби. Коли гамір стих, присутні приймають про$

позицію Гаустада, щоб доктора Штокмана визнати “ворогом народу”, приймають

“одноголосно, за винятком голосу одного п’яного”, — іронічно констатує голо$

вуючий Томсен. Так закінчується четвертий акт драми. Але в п’ятому акті драма$

тичне напруження, замість послабитися, наростає далі. Тільки тепер починається

війна між “народом” та його рішучим “ворогом”. Першим атаки починає, зро$

зуміло, народ, причому народ у найширшому значенні цього слова. Вулична бо$

сота вибиває докторові вікна, хазяїн відмовляє йому в помешканні, його дочку,

вчительку, звільняють з роботи, нарешті з’являється бургомістр і оголошує йому

відставку з посади курортного лікаря, рекомендуючи при цьому негайно виїхати

з міста. Доктор і без того ладен це зробити, особливо тоді, коли довідується, що

єдиний приятель, який залишився вірним йому, капітан Голстер, втратив місце че$

рез свою прихильність до проклятого доктора. Але бургомістр пригадав ще про

одну справу. В містечку розійшлася чутка, ніби тесть доктора, гарбар Нельс Вор$
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Оксани, аби він їй приніс черевички від самої цариці, приводить його спочатку

до ополонки, а потім до старого запорожця Павука, що самотньо проживає

на хуторі зі своїми патріотичними почуттями, які не знаходять вже грунту в мо$

лодому поколінні. Запорожець хоче завербувати Вакулу на Січ, але, бачачи його

любов до Оксани і його розпач, усипляє Вакулу зіллям і дає йому черевики, здо$

буті колись в Туреччині, оповідаючи при цьому про посольство запорожців до ца$

риці. Тим часом по селу розійшлася чутка, ніби Вакула повісився. Оксана тільки

тепер збагнула, що кохала його, жалкує і побивається за ним. Вакула повер$

тається з черевиками, оповідає дива про те, як на хребті чорта він літав до сто$

лиці, був на аудієнції в цариці, випросив у неї черевики, і Оксана віддає йому свою

руку» [29, с. 110–111].

Саме у викладі змісту драми Франко розставляє основні тематичні акцен$
ти, що особливо наочно виявляється у рецензії на драму Г. Ібсена «Доктор
Штокман», соціальні мотиви якої Франкові видаються суголосними часові:

«Зміст драми можна коротко розповісти так. Доктор Отто Штокман, ку$

рортний лікар в одному невеличкому містечку південної Норвегії, духовний тво$

рець водолікувального закладу, який має стати для міста золотоносною жилою,

відкриває, що цей заклад, замість оздоровлювати, отруює пацієнтів, тому що во$

допровід, збудований місцевою владою з великою затратою коштів всупереч йо$

го планам, постачає воду, отруєну рештками організмів. Як справжній ідеаліст,

доктор безмірно радіє своєму відкриттю, мріє про вдячність і визнання співгро$

мадян, однак він зустрічає запеклий опір з боку свого рідного брата Яна, бур$

гомістра міста і голови товариства курортних акціонерів. Бургомістр йому пояс$

нює, що перебудова закладу і водопроводів вимагатиме великих коштів і довгого

часу, а саме розголошення його відкриття може підірвати добру славу закладу

і принести місту великі збитки. Однак доктор твердо стоїть на своєму, воліючи,

щоб місто понесло певні втрати, ніж мало б збагачуватись брехнею і обдурюван$

ням довір’я бідних хворих. Спираючись на “вільнодумних” журналістів Гаустада

і Білінга, редактора “Народного вісника”, а також на громадянина Томсена, влас$

ника друкарні і впливової людини серед середнього міщанства, доктор оголошує

братові і його прихильникам війну, зовсім не підозрюючи, що союзники хочуть

використати його тільки знаряддям для повалення бургомістра і міської ради

з тією метою, щоб самим зайняти це місце. Однак коли перед ними розкривається

інша перспектива, тобто коли бургомістр сам приходить до них, вони відразу по$

кидають свого союзника і свою опозицію і найбезсоромнішим способом виступа$

ють проти нього. Мало того, найрадикальніший і найкрикливіший опозиціонер

журналіст Білінг водночас домагається місця секретаря при магістраті і, очевид$

но, завдяки протекції бургомістра з часом отримує цю посаду, — Ібсен у своїй

драмі не довів до кінця історії цієї журналістської погані. Коли доктор Штокман
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«Гнат, гарний, хоч і не дуже сильного характеру сільський парубок, на по$

чатку п’єси довідується, що дівчина Варка, яку він до того часу кохав, зрадила йо$

го з іншим, натомість інша дівчина, Софія, тиха і несміла, на яку він досі не звер$

тав уваги, пристрасно його кохає. Гнат вирішує негайно порвати всякі стосунки

з Варкою і навернути свої почуття до Софії, що й чинить негайно на сільських ве$

чорницях, рішуче і швидко, незважаючи на запевнення і присягу Варки, що чутка

про її зраду була пліткою, що коли вона часом і засміється до іншого парубка або

пожартує з ним, то все ж тільки його кохає більше, ніж життя. Покинута Гнатом,

вона, однак, не мстить йому, виходить заміж за іншого, який через деякий час за$

лишає її вдовою. Тим часом Гнат зійшовся з Софією, яка зі своїм старим батьком,

шевцем, переїхала до містечка. Тут її руки домагається молодий швець Петро,

але Софія йому відмовляє і схиляє батька до того, щоб він продав свою хату, все

своє добро віддав Гнатові та йшов жити до них на село. Старий батько, який ко$

лись 25 років прослужив у війську на Кавказі, бачачи в дочці єдиний скарб, не мо$

же їй ні в чому відмовити, хоча передбачає нещастя, тому що у Гната є мати —

жінка недобра і сварлива. Ці передбачення здійснюються повністю. У третій дії

драми, що є однією з найкращих і глибоко зворушливих в українській літературі

картин з родинного життя простого народу, ми бачимо страшну дійсність, яка

настала після чарівливих любовних мрій Гната і Софії. Безжалісна і невблаганна

свекруха день у день гризеться з невісткою, точить її, як іржа залізо, лає її за ле$

дачкуватість, хоч Софія працює з усіх сил, за “дармоїда” батька, який, зробивши

Гната господарем, купивши йому хату, воли і т. ін., хотів біля зятя і дочки спо$

кійно дожити віку. Одночасно безсердечна мати гризе і мучить сина і з справжнь$

ою диявольською єхидністю глушить в його душі любов до жінки і підбурює його

проти неї. І все це вона робить не заради якоїсь виразної передбаченої мети, а ви$

ходячи з патріархальних традицій, тому що “і з нами так поводились, а вона ж

не ліпша від нас”. Софія, від природи тиха, схильна до мрійливості і зворушли$

вості, незвична до такого ставлення, відповідає на все тільки сльозами, прохання$

ми або мовчанкою; свекруха ж усе це використовує для того, щоб викликати

у Гната огиду до неї. І він незабаром насправді, коли тільки приходить до своєї

хати, відчуває, що там «віє на нього пекельним духом», гнівається на матір, лає

жінку і все неохочіше заглядає до хати, тим більше що молода вдова Барка всяки$

ми способами намагається притягти його до себе. Зрештою, свекруха виганяє

з хати старого батька Софії і доводить чоловіка до того, що він починає бити жін$

ку і в розпачі, проклинаючи світ і себе, кидається в обійми Барки. В останній дії,

значно слабшій від попередньої, загострений таким чином конфлікт призводить

до катастрофи, яка була б значно сильнішою і правдивішою, якби автор тут не за$

стосував непотрібного і випадкового coup de thеatre [франц. театрального ефек6

ту] і не змусив бідну Софію, в додаток до всіх нещасть, осліпнути. Ми тут бачи$
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се, старий багатий скнара, записав чималу суму на ім’я своєї вихованки, жінки

доктора, і її дітей. Доктор незмірно радий, що принаймні його діти матимуть за$

безпечений завтрашній день, але на пояснення брата, що ця справа не зовсім пев$

на, що старий “борсук”, — так звичайно його називали в містечку, ще може свій

заповіт скасувати, доктор з властивим йому запалом відповідає, що той цього

не вчинить саме на зло бургомістрові і його однодумцям; адже ще недавно він так

радів його відкриттям мікробів в купальнях як справою, що принесе багато кло$

поту бургомістрові і раді міста. “Так он воно що, — тріумфуюче вигукує бур$

гомістр, — тепер зрозуміло! Значить ти вигадав усю цю історію з намови «борсу$

ка», щоб добитися його заповіту! Тепер пиши і говори що хочеш, але ми маємо

зброю проти тебе!” І бургомістр виходить, супроводжуваний енергійним плюв$

ком доктора. Однак напади з боку морального багна поновлюються щоразу

сильніше. Входить старий “борсук” і повідомляє, що увесь свій капітал, зокрема

гроші, призначені для Йоанни і докторових дітей, він уклав в акції водолікуваль$

ного закладу. Доктор хапається за голову. Адже тепер ці акції мало чого варті,

а тільки$но він опублікує свою статтю, зовсім втратять вартість. — Це твоя спра$

ва, вона від тебе залежить, — каже старий гарбар. — Відмовся від своїх тверд$

жень, і їхній курс знову підвищиться. — Та ж мої твердження вірні. — Але ж твоя

жінка й діти залишаться без копійки! — І Ворсе виходить, залишивши докторові

кілька годин на роздуми. І це не кінець. Входять представники преси Томсен і Га$

устад. Вони вибачаються за свою вчорашню поведінку щодо нього на зборах і —

віддають в його розпорядження “Народний вісник”. Що? як? для чого? Вияв$

ляється, становище “Народного вісника” дуже погане, а обидва добродії довіда$

лися, що тесть доктора сьогодні вранці, користуючись з величезного падіння кур$

су акцій водолікувального закладу, гарячково їх купував. Добродії тим часом

пронюхали про запис і переконалися, що доктор організував анти курортну кам$

панію, порозумівшись з Ворсе з тією метою, щоб викликати зниження курсу і на$

житися на цій спекуляції; вони певні, що тепер доктор почне гнути в протилеж$

ний бік і викличе нове підвищення цього курсу. Вони не бачать нічого поганого

в цьому — що ж, це звичайна біржова “операція” і лише делікатно дорікають док$

торові за те, що він попередньо не втаємничив їх у свій план. Тут вже обурення

доктора не знає меж, і він києм виганяє цих представників громадської думки

за двері. Тільки тепер він бачить, яке глибоке і смердюче болото, в якому живе

“порядна” громадськість, як багато тут ще треба зробити. І він вирішує не здава$

тися, залишитись в місті і розпочати вперту боротьбу з усією цією гниллю. Такий

у загальних рисах зміст відомої драми» [2, с. 212–216].

Менш пластичними видаються перекази Франком українських сюжетів,
що й не дивно, адже він уважав, що у більшості українських драм не вистачає
дієвості і надзвичайно критично ставився до цієї особливості:
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обліпленого з обох боків справжніми банкнотами. П’єса не належить до архі6

творів, грішить відсутністю дії і різними недоліками в композиції та психо6

логії» [28, с. 254].

«П’єса, незважаючи на старанну гру артистів, не виправдала сподівань.

Просту основу народної пісні (отруєння сільського парубка зрадженою в любові

дівчиною) автори переробили на драму з чорною інтригою, зосередили всі тіні

на постаті саме цього «чорного» інтригана, таким чином позбавляючи героїню

активної ролі і роблячи всі постаті бездумним знаряддям у руках цього інтрига$

на, що дуже негативно відбилося на правдоподібності, психологізмі і простоті

в композиції п’єси» [24, с. 89].

«Зміст драми можна переказати так: сільська поміщиця Варецька, прибув$

ши з міста на село, яке вона хоче якнайшвидше запівдарма продати євреєві, стра$

шенно нудьгує. Для розваги принаджує до себе вродливого парубчака Олексу,

який кохав сільську дівчину Катерину і мав з нею незабаром одружитися. Незва$

жаючи на запевнення Олекси, що пані йому зовсім байдужа, вже в наступній дії

ми бачимо його біля її ніг і чуємо його довгі любовні визнання, переплетені доко$

рами совісті відносно Катерини. Це принаджування Олекси має для пані не$

приємні наслідки. Сільська «проскурниця», що вдає з себе інтелігентну жінку,

хоче її висватати за свого сина, дурнуватого Яшку, а коли пані зі сміхом відкидає

цю пропозицію, то вона накидається на неї з лайкою. Батьки Катерини також

просять її, аби вона забиралася з села і повернула їх дочці нареченого. Пані стор$

гувалася, нарешті, з євреєм і напередодні від’їзду влаштувала ще одну, прощаль$

ну зустріч з Олексою на пасіці, де, однак, Катерина, сховавшись в гущавині,

вдарила її ножем. Зміст цієї п’єси, заяложений в російській літературі, не був ав$

тором розвинутий і вичерпаний, а психологія дійових осіб накреслена дуже

побіжно і поверхово» [19, с. 91].

«Зміст п’єси такий. Катря Чайківна, молода панночка, сирота по смерті не$

багатого поміщика, малоосвічена, живе на селі в неприємному становищі при

матері; великі пани до їх дому не вчащають, навіть син попа, який у них раніше бу$

вав, давав їй читати книжки, говорив про прогрес і про служіння народові, тепер,

ставши доктором, покинув її і оженився на багатій поміщиці. Єдиним товарист$

вом для молодої Катрі стала служниця Марина, молода вдова$солдатка. Ця Ма$

рина має щодо панночки свої особливі плани. Всупереч волі і намірам матері во$

на підштовхує її до товаришування з сільською молоддю і захоплює її уяву врод$

ливим парубком, козаком Олексою Коршуненком, з яким Марина сама колись

була у любовному зв’язку. Катря йде на приманку. Правда, коли молодий козак

під час великодньої гри схоплює її в обійми і цілує, вона з відразою його відштов$

хує, але вже в наступній картині заявляє матері, що хоче вийти заміж за мужика.

Протягом двох картин мати намагається відмовити її від цього наміру, погрожу$
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мо зовсім розладнане господарство Гната. Його мати заводить нескінченні свар$

ки з сусідами, але наскільки сильно працює язиком, настільки виявляється пога$

ною господинею без допомоги осліплої Софії. Гнат потрапив у руки сільського

лихваря, який примусив його працювати на себе майже задарма. Натомість Бар$

ка з усією підступністю і простотою примітивної сили, незв’язаної жодними мо$

ральними принципами, заманює його до себе і єдиний для нього вихід з жахливої

ситуації бачить у тому, щоб він вигнав сліпу жінку з дитиною жебрачити, а її взяв

до себе. Гнат, однак, не може зважитися, але в хвилину фатального пориву уби$

ває свою жінку майже публічно, на вулиці. Ось такий зміст драми пана Карпенка

“Хто винен?” Чи справді тут місце на таке запитання, ми не знаємо. Справжньої,

свідомої вини жодної з дійових осіб ми не бачимо. Натомість ця драма показує

з якоюсь майже відчутною пластичністю душну й темну атмосферу сучасного ук$

раїнського села, де є тисячі причин для того, щоб підірвати у людях все чисте

й здорове, але ніщо тут не збуджує, не підтримує в них почуття обов’ язку і гро$

мадської свідомості. Можливо, що саме в цій моральній атмосфері автор хотів

дошукатись головного джерела вини і трагічного конфлікту осіб, що діють у йо$

го драмі» [31, с. 341–343].

«“Мартин Боруля”, комедія на 5 дій Карпенка$Карого, є твором цілком су$

часним, ніби живцем взятим з дійсності. Боруля, заможний чиншовий шляхтич

на Україні, добивається у властей підтвердження свого шляхетства, він хоче

зрівнятися з паном посесором; свого сина, який закінчив тільки сільську школу,

він посилає працювати чиновником при земському суді, дочку також хоче видати

заміж за людину “в чині”. Звідси велика кількість конфліктів і ситуацій, напів$

смішних і напівтрагічних, аж поки нарешті важкий досвід не вилікував Борулю

з цієї манії. Витіснення чиншової шляхти, показ того, як дрібні сільські багатії

пнуться до панства, ось суспільне тло цієї комедії. В кількох вдалих постатях ав$

тор охарактеризував паразитичне, морально прогниле російське чиновництво

і здорове ядро сільськоrо люду. Наймит Борулі Омелько і старий балакун шлях$

тич Пеньонжка репрезентують гумористичний бік твору, хоча в образі Омелька

автор дав скоріше карикатурне зображення придуркуватого парубка, ніж реаль$

ний тип» [18, с. 251].

«Вперше поставлено комедію Карпенка$Карого “Сто тисяч”. Про саму п’єсу

скажемо, що в її основі — сучасний розвиток економічного життя народу Ук$

раїни, розвиток, який плодить т. зв. куркулів, багатих селян$лихварів, що скупо$

вують землі і визискують своїх співбратів. Одного з таких куркулів і виведено

в п’єсі. Євреї втягують селянина в історію з фальшивими грішми, обіцяючи йому

за 5000 справжніх карбованців 100000 фальшивих папірців, яких ніхто не відріз$

нить від справжніх. Хитрий селянин отримує пакет і вважає, що ошукав єврея,

бо дав йому 3000 замість 5000, але в пакеті він знаходить пачки чистого паперу,
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Власне, з викладу сюжету й починається у Франка хоча й попередня, а все
ж войовнича критика твору — за порушення історичної правди, неправдо$
подібність, надмір етнографічних, музично$танцювальних номерів і т. ін.: 

«Досить навести таку, наприклад, обставину, що тут виступає “гуцульська

княгиня”, жінка воєводи, яка сама має право судити гуцулів і навіть свого чо$

ловіка, що гуцулів спалюють тут у вогненних печах, як колись вавілонських

юнаків, що гуцули ці (у ХУІІІ ст.) визнають якусь поганську релігію і своєрідну

міфологію тощо. Зрештою, пишномовна і гучна дикція позбавляє природної при6

надності навіть гарно задумані сцени (як, наприклад, сцену між старим циганом

Морганом, який вірить у те, що з допомогою чарів і золотого хреста переможе

Тифона і заволодіє Єгиптом — також божевільний свого роду, — і його дочкою

Цорою)» [9, с. 231].

ІІ.10. Критерії оцінки
По всьому видно, що Франко чітко розрізняє принаймні два мистецьких

простори — мистецтво високе і низьке, високо і низькохудожнє, високовар$
тісне і маловартісне. У таких випадках він переадресовує твір, показаний на ко$
ну «справжнього театру», і відсилає його «на своє місце»:

«Вона [вистава] переконливо довела, що народна комедія з співами — ось

найвідповідніша ділянка, на якій може виявити себе український театр, найбільш

підходяща ділянка для виявлення його сил і мистецьких засобів <…> Головною

частиною вчорашньої вистави була 3$актна комічна народна оперетка “Пошилися

в дурні” М. Кропивницького. Наскільки пан Кропивницький не доріс до поважної

драми в “Дай серцю волю, заведе в неволю”, настільки весела комічна оперетка ви$

явилася для нього відповідним і сприятливим полем діяльності» [17, с. 232];

«Цій трагедії, яка, на наш погляд, надається для лялькового театру перед

ярмарковою публікою, не місце на серйозній сцені» [9, с. 231];

«Про саму п’єсу, написану К. Устияновичем, можна сказати небагато. Це

хроніка в діалогах; майже без драматичної дії (за винятком різних убивств) і без

сліду якої$небудь характеристики дійових осіб, а її основа, взята з давнього ми$

нулого, не будить ані психологічного, ані будь$якого іншого інтересу» [33, с. 106].

«“Дай серцю волю, заведе в неволю” — це п’єса переважно етнографічна;

місцевий український колорит, звичаї, пісні, танці, народні приказки — ось голо$

вна окраса цієї п’єси, головна її притягальна сила. Здається, немовби ця п’єса на$

писана в основному для міської і неукраїнської публіки, яка ніколи не бачила ні

села, ні українського селянина, і тому автор старається показати його цій публіці

еn рlеіn air [франц. на пленері, просто неба]» [6, с. 228].

ІІ.11. Техніка драми
Після загальних аспектів Франко зазвичай переходить до питань техніки

драми — передусім особливостей її композиції, а зрідка й характерів: 
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ючи, що не дасть їй благословення. Але Катря повнолітня і про материнське бла$

гословення не дбає. Єдине, що мати може зробити, — це відмовити їй у будь$яко$

му посазі. Насправді ця відмова зовсім не законна і в життєвій практиці немож$

лива, бо з розмови між матір’ю і дочкою ми дізнаємося, що їхній скромний

маєток є, власне, батьківщиною Катрі, а її мати не принесла батькові жодного по$

сагу, бо вийшла за нього заміж всупереч волі своїх батьків, великих панів. Ну, але

це делікатне цивільно$правове питання для авторки не існує. Досить того, що Ка$

тря вирішила вийти заміж за свого коханого і без посагу. Коршуненко, правда,

дуже кривиться, коли довідується про такий поворот справи, але нічого не ро$

бить для того, щоб питання про посаг вияснити, і кінець кінцем бере Катрю. Ре$

зультат цього легко передбачити. В домі свого чоловіка, на тяжкій селянській ро$

боті Катря почуває себе, як на каторзі. Чоловік вимагає від неї роботи, покори

і смиренності; коли вона читає йому Лермонтова і скаржиться, що їй тужно, він

радить їй піти до знахарки. З цього виникає маленька сімейна сцена. Чоловік по$

ривається бити Катрю, але своєчасно стримується і відновлює давні стосунки

з Мариною, яка тепер прийшла до них на службу. Цей доказ невірності чоловіка

ранить Катрю в саме серце, вона падає непритомна. Потім вона вимагає від чо$

ловіка, щоб він відправив Марину. Чоловік готовий це зробити, але не хоче прий$

няти іншої служниці — нехай Катря сама працює за господиню і за служницю.

Це доводить Катрю до краю. Переконавшись, що і в селянській сфері панує, крім

темноти, також деморалізація і цинізм, гідний найаристократичніших верств, во$

на забирає свою дитину, покидає хату чоловіка, залишає в ній панувати Марину

і повертається до матері. На цьому закінчується драма, в якій дехто з членів кон$

курсної комісії хотів бачити пересторогу проти хлопоманії і проти ідеї надто

тісного братання інтелігенції з народом» [15, с. 93–94].

«Змістом п’єси є вибори префекта, або війта, на селі, в якому шляхта і селя$

ни живуть разом. Вже той факт, що одного й того ж начальника громади вибира$

ють і селяни і шляхта, що перші називають його війтом, а другі префектом, вка$

зує на цілковиту ілюзорність цілої цієї загумінкової шляхетчини. Давніше, перед

автономією, бувало інакше — шляхта хоч і була вже позбавлена всіх інших

привілеїв, але принаймні мала той один, що вона становила осібну корпорацію

в громаді, що шляхетський префект і селянський війт були різними особами, хо$

ча фактично влада в громаді знаходилась переважно в руках війта. Але безсилля

шляхетського елементу доповнюють його власні чвари, його упертість, яка дохо$

дить до заперечення власних поглядів, недавно виголошених, а також економічне

безсилля, що разом взяте приводить до того, що “шляхетська братія”, по суті тем$

на, бідна і забобонна, сидить в кишені у “брата «Харкля»”. Поряд з цією політич$

ною інтригою в п’єсі маємо шлюбну історію: всупереч поглядові всієї шляхти Ро$

зумовський видає свою дочку за хлопського сина» [32, с. 192–193].
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рути. Воркування, зустрічі, перешкоди, перемоги — все це якесь неприродне,

нібито взяте з давнього вертепу. Всі дійові особи ставляться тут серйозно лише

до одного — до співів. Співають на вечорницях, на вулиці, в степу під час любов$

них зустрічей, вдома під час роботи і без роботи, співають у хвилини радощів

і смутку, співають при нагоді й без нагоди. Здається, немовби автор просто хотів

продемонструвати перед глядачами якнайбільше народних пісень, а щоб їх сяк$

так пов’язати, доробив кільканадцять більших чи менших діалогів. І справді, му$

зичні партії були, безумовно, найкращою частиною п’єси» [26, с. 257]; 

«Такий у загальних рисах зміст відомої драми Ібсена, п’ятий акт якої з по$

гляду драматичної композиції справді є шедевром» [2, с. 216];

«Зараз ми повинні підкреслити, що, незважаючи на гарну гру акторів,

а особливо п. Підвисоцького, прикро відчувалася принципова вада цієї п’єси, як і

взагалі українських п’єс з народного життя, — відсутність дії» [4, с. 258]; 

«[Вистава] зібрала незначну кількість української публіки, яка заповнила

ледве половину залу. Причиною цього було, може, те, що для першої вистави об$

рано п’єсу вже надто обіграну, з дуже наївною композицією <…> “Запорожець

за Дунаєм” п. Гулака$Артемовського на кожному кроці свідчить про те, що це

твір актора, якому більше йшлося про сценічність та мальовничість, ніж про

якусь правдивість, психологізм чи композиційну єдність <…> Всю п’єсу ряту$

ють два чудові дуети між старим Іваном Карасем і його жінкою Одаркою (у І$му

і З$му актах)» [13, c. 87]; 

«Оригінал мав 12 картин, які доводилось стягати докупи, щоб п’єсу можна

було поставити на сцені. І все$таки залишилося 7 картин, 4 з яких позбавлені вся$

кої драматичної дії і містять в собі тільки розмови, що лише злегка накреслюють

ситуацію, але ніяк не вичерпують психології дійових осіб. Взагалі у фактурі п’єси

відчувається невправна рука і наївний розум, нездатний до глибокого аналізу явищ

людського життя, до змалювання драматичних характерів і конфліктів» [15, с. 93];

«Історичне оповідання про Гальшку Острозьку, яку два рази насильно

видали заміж і яка вмирає у в’язниці свого другого чоловіка, є трагічне, але

не драматичне. Героїня, пасивна жертва, протягом 5 актів невинно терпить муки,

тортури. Інші постаті, як мати Гальшки, Беата, Її дядько Василь Костянтин Ост$

розький, князь Сангушко, перший, і князь Лукаш Гурка, другий чоловік Гальшки,

зображені так, що не можуть заслужити нашої симпатії. Через поетичну довіль$

ність князь Дмитро Вишневецький, тип кондотьєра XVI ст., за те, що був заснов$

ником Січі, виведений як народний герой. Але й цей рицар в нашому драматично$

му творі не розгортає ніякої діяльності. Незважаючи на убозтво дії, брак поглиб6

леної психології характерів, трагедія має багато щасливих моментів, які їй

забезпечують можливість вдержатися на сцені нашого театру довше, ніж держа$

лися деякі її попередниці, як, наприклад, “Настася” Ільницького, або трагедії Ус$
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«На тій хвилі кінчиться другий акт. В 3 акті має послідувати катастрофа» [8,

с. 289]; 

«Така експозиція драми» [34, с. 225]; 

«Настає вирішальна сцена, кульмінаційний момент драми» [34, с. 226];

«Від цього кульмінаційного моменту дія надзвичайно жваво і драматично

наближається до кінця» [34, с. 226];

«Після довгої сцени, що вимучує як глядачів, так і акторів, Микита вмирає,

і п’єса закінчується» [6, с. 229]; 

«Вся ця історія, на мій погляд, надто неправдоподібна і штучна, не кажучи

вже про наскрізь довільну драматичну будову; цілком очевидно, що і село має

свої любовні драми, однак ці драми відбуваються звичайно дуже тихо, без тра$

гічних фраз і гучних афектів. Зрештою, люди села дещо більше загартовані, ніж

у пана Кропивницького; вони ані сльозами так швидко не заливаються, ані

не умирають так раптово, ні з того ні з сього, ані не божеволіють, ані не плавають

в такому соусі вічної, хоча б і приперченої дотепами сентиментальності, як Іван,

Семен і Одарка» [6, с. 229];

«Незалежно від дещо слабкої драматичної будови, ця п’єса має в собі стільки

краси і сили, що, незважаючи на значні викреслення, зроблені цісарсько$ко$

ролівською поліцією, такою чутливою до нервів публіки, вона може до глибини душі

схвилювати кожного слухача, хто тільки має бажання і схильність бачити в людсь$

кому житті і (отже, і в його відтворенні на сцені) щось більше, ніж звичайний калей$

доскоп дотепів, нісенітниць і чисто тваринних життєвих функцій» [31, с. 341]; 

«Вчорашній спектакль “Широка натура” (який в оригіналі має назву “Не в

свои сани не садись”) належить щодо будови до дуже простих, можна б сказати,

наївних композицій» [22, с. 57]; 

«…рихла і позбавлена дії побудова цієї драми відчувалася тепер ще силь$

ніше, ніж першого разу» [5, с. 105];

«Про саму п’єсу, написану К. Устияновичем, можна сказати небагато. Це

хроніка в діалогах; майже без драматичної дії (за винятком різних убивств) і без

сліду якої$небудь характеристики дійових осіб, а її основа, взята з давнього мину$

лого, не будить ані психологічного, ані будь6якого іншого інтересу» [33, с. 106]; 

«П’єса не належить до архітворів, грішить відсутністю дії і різними не6

доліками в композиції та психології, однак постановка її здійснена на високому

рівні» [28, с. 254]; 

«Такої примітивної щодо композиції і сценічної будови п’єси ми ще не ба6

чили. Автор тільки й того досяг, що в 4 діях показав тривогу і неспокій сільсько$

го парубійка, його сім’ї і знайомих перед набором до війська. Про будь$яку дра$

матичну дію тут не може бути й мови. Герой п’єси Пилип Музика (Янович) кохає

одну дівчину, другий парубок кохає другу дівчину, а Пилип власне має йти в рек$
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ІІ.12. Ідейність
Найголовніший критерій, на який спирається Франко у своїх рецензіях —

критерій актуальності, ідейного спрямування твору та його тенденцій, виступа$
ючи, таким чином, більше як громадський діяч, аніж «естет». Тому в багатьох
впипадках він віддає перевагу творам, у яких віддзеркалені колізії сучасності:

«Штука так зі взгляду на тенденцію, як і на прехорошу музику, котру доро$

бив до неї наш звісний композитор Із. Воробкевич, повинна удержатися на сцені»

[8, с. 290]; 

«Автор драми, як і вся, зрештою, драматична й літературна російська шко$

ла, виходить з того пункту, що життя простого народу, так само (а може,

й більше), як і життя привілейованих верств, багате на глибоко драматичні ситу6

ації та колізії, що й під солом’яною сільською стріхою людські серця б’ються

з такою самою силою, людські пристрасті киплять і нуртують з такою самою

бурхливістю, почуття обов’язку змагається з поривами серця з таким же завзят$

тям, як де$небудь інде. Один із таких життєвих моментів Карпенко$Карий заду$

мав відтворити в драмі “Хто винен?”» [31, с. 341]; 

«Натомість ця драма показує з якоюсь майже відчутною пластичністю душ$

ну й темну атмосферу сучасного українського села, де є тисячі причин для того,

щоб підірвати у людях все чисте й здорове, але ніщо тут не збуджує, не підтримує

в них почуття обов’язку і громадської свідомості. Можливо, що саме в цій мо$

ральній атмосфері автор хотів дошукатись головного джерела вини і трагічного

конфлікту осіб, що діють у його драмі» [31, с. 343]; 

«Не будемо обговорювати провідних думок драматичного твору, розвину$

тих з такою силою, проникливістю, але й однобоко. Безперечно, автор і доктор

Штокман мають слушність, коли вимагають для меншості, для духовної аристо$

кратії, керівництва народом; проте, безперечно, він також помиляється, коли

заперечує право громади — юрби подавати голос на захист своїх потреб і дома$

гатися їх задоволення. Спирання доктора на саму теоретичну правду, яка, зреш$

тою, з наукового погляду ще не є незаперечною і певною, без урахування реаль$

них людей і потреб є доктринерством, що, незважаючи на всю благородність

поривань, може привести до найсумніших наслідків. А вже остання фраза з його

промови, що нехай все загине, аби тільки тріумфувала правда, є гучним парадок$

сом, який не має нічого спільного з правдою. Адже абсолютної правди немає, ад$

же ж людина не існує для якоїсь абстрактної правди; навпаки, всяка правда —

це наслідок певних людських стосунків, суспільних і духовних. І незважаючи

на деякі сумнівні думки, драма ця — боротьба благородної і сильної особистості

з брутальним насильством більшості, гнилих суспільних стосунків, і є твором ду$

же імпонуючим» [2, с. 217]; 

«“Наталці” передував пролог, написаний Їв. Франком і з належною вираз$
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тияновича з старокняжих часів. Мова О. Огоновського, за винятком деяких не$

вдалих і весь час повторюваних зворотів, взагалі чиста, хоч у всіх осіб майже од$

накова, що виявляє у автора більше начитаності, ніж живих спостережень» [3,

с. 188–189]; 

«Вже минулого року, розглядаючи “Честь” Зудермана, критики виявляли

важливі хиби в композиції цієї п’єси (двоїстість) і в самому розумінні людей

і стосунків» [12, с. 204];

«Композиція п’єси “Загибель Содома” грішить двоїстістю значно гіршого

ґатунку, ніж композиція “Честі”. Там принаймні ми мали суспільні контрасти —

реальні і дуже захоплюючі; тут автор цілком переніс нас у сферу етичну, і малює

зовсім іншими фарбами: тут поганий світ, там — добрий, тут бека, там ляля,

як в казочці для дітей. Здавалося б, що тепер вже нема наївних, які б повірили,

що така картина відповідає дійсності, а все ж… Німці зараховують Зудермана

до представників свого реалізму. Думаю, що з викладеного нами змісту читач

зуміє оцінити, що це за реалізм. Реалізм Зудермана виявляється тільки в словах,

фразах, декораціях; сучасного життя, його інтересів і потужного пульсу в його

драмі немає ані сліду» [12, с. 207];

«…що дуже негативно відбилося на правдоподібності, психологізмі і про6

стоті в композиції п’єси» [24, с. 89].

Загалом літературоцентристський, ідеологічно й реалістично орієнтова$
ний підхід Франка не заважає, однак, йому інколи віддавати належне прийо$
мам, притаманним театрові:

«З погляду на сценічну техніку, п’єса добра і дає нагоду артистам показати

свою майстерність» [12, с. 207]; «“Полуботок” належить, безперечно, до най$

більш вдалих творів галицької драматичної літератури. За винятком двох пер$

ших актів, зовсім позбавлених дії, повних риторики і не досить добре обдуманих

щодо малюнку характерів, п’єса збудована добре і багата на сцени справді дра6

матичні і ефектні» [25, с. 195].

Щоправда, деякі сценічні прийоми Франко абсолютно не здатен сприйня$
ти. Так, форми низового театру він сприймає і може навіть захоплюватися
ними лише у минулому; до сучасної ж драми він висуває доволі ортодоксальні
вимоги — вона мусить бути реалістичною, ідейною, спиратися на правила ком$
позиції і т. ін; відтак деякі його присуди відзначаються жорсткістю і відсут$
ністю естетичної гнучкості: 

«З технічного погляду драма стоїть на рівні дошекспірівських драматичних

творів або прославлених у німців “Haupt$ und Staatsaktionen”, сповнених громів,

стилетів, отрут, скреготання зубами і гучних, але пустих фраз» [9, с. 230–231]

та ін.
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в такому соусі вічної, хоча б і приперченої дотепами сентиментальності, як Іван,

Семен і Одарка» [6, с. 229]; 

«…Гарні зразки того, як виглядали східні патріархи, режисура могла б

знайти на ставропігійській виставці, а не повинна була фантазувати [21, с. 272]; 

«…що дуже негативно відбилося на правдоподібності, психологізмі і про6

стоті в композиції п’єси» [24, с. 89]; 

«Шляхетська глушина, так прекрасно змальована Міцкевичем в поемі “Пан

Тадеуш”, не є виключною властивістю Литви. Існує вона і в Східній Галичині,

зберігшись аж до наших днів. Але якщо вже в епопеї Міцкевича вона є подекуди

анахронізмом, то чим же вона повинна бути на нашому грунті, в наших консти$

туційних часах! Очевидно, тільки карикатурою, напівсмішною, але ще більш сум$

ною. Ось такий саме світ в живих і правдивих кольорах подав нам Цеглинський

в своїй комедії “Шляхта ходачкова”, яку нещодавно ми бачили на галицько$ук$

раїнській сцені. Це твір, безперечно, найкращий, найглибше продуманий з усіх

дотеперішніх творів цього автора, твір, вірний з етнографічного і психологічного

погляду, місцями написаний із справжнім гумором та сатиричним хистом. До сла$

бих сторін твору слід віднести хіба місцями надмірну карикатурність, що випли$

ває з манери автора, і мілкий дидактичний елемент, уособлений в постаті префек$

та Розумовського. Натомість постаті “шляхетської братії” — Божейка, Рури,

Тромби, Кіцінського і Ремунди схоплені живцем з дійсності і відтворені дуже

влучно» [32, с. 192–193]; 

«Концепція наскрізь неприродна і перекручена, історичне тло зовсім фанта$

стичне. Незважаючи на те, що події відбуваються в середині XVIIІ віку, всі дійові

особи, з першої появи їх на сцені, перебувають в якомусь гарячковому запально$

му стані — вся драма являє собою єдиний заплутаний клубок найпотворніших

інтриг, неправдоподібної плутанини, збігів обставин, убивств і жорстокостей,

а все це, зрештою, нічого не виражає, нічого не характеризує, за винятком хіба

хворобливого настрою автора» [9, с. 230]; 

«“Пошилися в дурні” — це п’єса, яку українська критика оцінила дуже су$

воро, але яка, незважаючи на цe, є п’єсою з усіх боків досконалою, повною гумо$

ру, дії та дотепних ситуацій. Щоправда, не бракує і тут, як загалом в усіх п’єсах

певного роду деякої неправдоподібності в самій основі, але ця хиба не така ґрун$

товна, велика, щоб вона применшувала вартість твору» [17, с. 232–233]; 

«Основне враження, яке робить вся драма в цілому, є враження неправди,

штучного зліпку старих театральних ефектів, а не безпосередніх життєвих

спостережень. Якби ми навіть припустили, що в Берліні існують салони, подібні

до салону Бернсдорфів, то зовсім не можемо припустити існування таких ідеаль$

них, а проте збанкрутованих родин, як родина Янікових. Твердження, що ця ро$

дина розорилася, витрачаючись на виховання Вільгельма, є недоречним, бо ж
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ністю прочитаний Яновичем. Вістря цього прологу, спрямоване проти системи

гніту, що тепер панує в Росії, де на українській землі заборонене українське сло$

во, дещо притупила поліція, яка заявила свій всесильний протест проти того, щоб

“деспотизм” називати його власним іменем. Вистава закінчилася “Вечорницями”

Ніщинського» [20, с. 194]; 

«Але будь$що$будь в “Честі” автор сміливо і зворушливо порушив велике

і важливе питання нашого століття — питання суспільне, порушив з досить

оригінального боку, і це надавало п’єсі своєрідного інтересу. “Загибель Содома”

такого інтересу не викликає. Автор тут обминув всякі загальні питання, а повер$

нувся до старої тематики, — як “Книга про трьох мудреців”, вичерпаної і не ду$

же повчальної, і намірявся в тисячний раз показати нам, як геніальна молода

людина марно пропадає через жінку — чи через жінок, цього напевно вже

не знаємо. В старих сентиментально$романтичних повістях і драмах ми бачили

безліч таких нещасливців. Всі вважали їх за геніїв, хоча в тому, що вони робили

або говорили, публіка могла бачити тільки просту бездарність, неохайність чи

розбещеність. Точнісінько таким самим генієм є і Вільгельм Яніков, герой остан$

ньої п’єси Зудермана» [12, с. 204–205].

При цьому Франко доволі чітко розуміє різницю між творами, народже$
ними політичним натхненням або патріотичними почуттями, з одного боку,
і «мистецькими», — з іншого.

«Ця трагедія з успіхом виставлена на сцені галицько$українського театру,

а тепер, як окремий відбиток з часопису “Зоря”, вийшла книжкою коштом това$

риства “Руська бесіда”. Це одна з тих трагедій, які з’являються у нас досить час$

то. Їх поява викликається не поетичним натхненням, а скоріш потребою розбу6

джувати патріотичні почуття за допомогою сцени» [3, с. 188–189];

«Незважаючи на численні скорочення, яких зазнала сама п’єса, вона спра$

вила вчора на слухачів, що зібралися у великій кількості, глибоке і сильне вражен6

ня, не стільки своїм сюжетом, скільки скоріш, чудовою патріотичною тен6

денцією, текучою і плавною мовою, доброю грою артистів і доброю режисурою»

[25, с. 195]. 

ІІ.13. Правдоподібність
Інший критерій, на який спирається Франко у рецензіях, — правдоподіб$

ність: 
«Вся ця історія, на мій погляд, надто неправдоподібна і штучна, не кажучи

вже про наскрізь довільну драматичну будову; цілком очевидно, що і село має

свої любовні драми, однак ці драми відбуваються звичайно дуже тихо, без тра$

гічних фраз і гучних афектів. Зрештою, люди села дещо більше загартовані, ніж

у пана Кропивницького; вони ані сльозами так швидко не заливаються, ані

не умирають так раптово, ні з того ні з сього, ані не божеволіють, ані не плавають
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було б вважати не зовсім вдалий добір пісень» [4, с. 258].

При цьому Франко виходить з уявлення, що існує якесь правильне
розв’язання сцени і твору в цілому: 

«Слід, однак, закинути виконавцям <…> не зовсім вірно виконану кінцеву

сцену драми» [23, с. 104].

ІІ.15. Діагноз драматичного твору
Розглянувши, таким чином, складові елементи драматичного твору і пе$

ревіривши його на відповідність уявленням соціально орієнтованої, ре$
алістичної драми з розвиненою і композиційно вибудуваною інтригою, гарно
вмотивованою поведінкою і яскравими характеристиками персонажів, Франко
зазвичай робить якийсь узагальнений висновок щодо мистецької вартості об$
раного до постановки твору і самої вистави:

«Лібретто, написане на матеріалі життя українських козаків у Добруджі, не

становить майже ніякої вартості, натомість музика гарна, мелодійна і наскрізь

національна. В неділю йшла оперетка Д. Млаки “Пан мандатор”, яка також від$

значається гарною музикою і за своєю вартістю не поступається перед зарубіж6

ними творами цього жанру» [14, с. 107];

«Деякі її [мелодрами] сцени виведені дуже удачно, язик дуже чистий і звуч$

ний, в декотрих місцях багато здорового гумору. З характерів природно переве$

дені характери реєнтого, Касі, а по часті і Добуша. Любовні сцени змальовані

удачно. Поминувши деякі похибки, котрі можна би легко справити, штука так

зі взгляду на тенденцію, як і на прехорошу музику, котру доробив до неї наш звіс$

ний композитор Із. Воробкевич, повинна удержатися на сцені» [8, c. 290];

«Це неабиякий тріумф, якщо зважимо, що автор висловив у цій п’єсі багато

слів, гірких для звичайних слухачів, багато єресі і навіть парадоксів, що колять

очі тим буденним, звичайним поглядам, якими живе переважна більшість нашого

суспільства» [2, с. 212]; 

«Вистава, влаштована у вівторок для вшанування і на користь заслуженого

артиста української сцени п. Стечинського у зв’язку з 25 річницею його артис$

тичної діяльності, належить до найбільш вдалих у представленому циклі»» [30,

с. 256];

«Було показано одноактовий твір Цеглинського “Тато на заручинах” —

п’єсу надзвичайно слабку й карикатурну, яка до того ж не давала п. Стечинсько$

му змоги проявити себе як актора» [30, с. 256]; 

«Після “Пилипа Музики” ця п’єса означає великий прогрес. Вона є більш

реальною, її дія досить жвава, народ показаний таким, яким він е в дійсності,

в щоденному житті, в праці; діалоги жваві й природні, мова гарна» [4, с. 258]; 

«Ця п’єса дуже слабка, навіть незважаючи на те, що це переробка однієї

з слабких драм російського письменника Островського, і змальовуються в ній
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скільки тисяч поміщиків і навіть далеко менш заможних родин виховують своїх

синів і не банкрутують, а Вільгельм аж до моменту свого тріумфу як художник

був ідеально порядною дитиною, отже і його виховання не могло так дуже бага$

то коштувати. Зрештою, з берлінських романів, з донесень таких спостерігачів,

як Ліндау, Фонтане і інші, знаємо досить докладно, як виглядають берлінські са$

лони, але такого, як в Зудермана, ми ніде не зустрічали» [12, с. 207];

«Невідомо лише, навіщо власне перекладено цю річ українською мовою

і яке значення вона може мати для української публіки, коли не розкриває ніяких

ані існуючих у світі суспільних відносин, ані жодних психологічних проблем,

а лише підносить глядачеві сплетіння неправдоподібних випадків і ситуацій,

розрахованих на шарпання нервів» [10, с. 108]; 

«П’єса дуже слабка, навіть незважаючи на те, що це переробка однієї

з слабких драм російського письменника Островського, і змальовуються в ній

відносини на Україні, — або, як подає автор, на Волині, — зовсім неправдиво»

[19, с. 91]. 

ІІ.14. Логіка і вмотивованість
Інший критерій оцінки «художньої вартості» драматичного твору —

логіка і психологічна вмотивованість поведінки персонажів:
«За винятком цього мелодраматичного і розрахованого на ефект закінчен$

ня, дія драми розгортається логічно. Дещо вражають занадто цинічні і мало вмо6

тивовані зізнання графа Клонському про плани продажу дружини князеві, а та$

кож слабке вмотивування, а точніше, випадковість катастрофи. Незважаючи

на це, драма сповнена справжніми художніми достоїнствами і дійсно захоплю$

ючими сценами» [34, с. 226–227].

Спираючись на ці критерії, Франко визначає помилки, хиби та інші не$
доліки у мистецьких творах:

«Основною хибою цієї сільської драми пана Кропивницького є те, що в ній

ми не бачимо саме того, що становить головний зміст сільського життя, — щоден$

ної праці цього люду. Ми бачимо цей люд тільки в святкові незвичайні моменти,

і навіть не чуємо нічого про ті щоденні клопоти і журбу, з яких складається се$

лянське життя. Тому й усі дійові особи цієї драми роблять враження чогось не6

природного і відірваного від життя, якогось книжного народу або якоїсь етно$

графічної виставки, на якій парубки в святковому убранні на свій лад копіюють

Шекспіра чи Шіллера» [6, с. 229].

У іншому випадку хибою композиції він також вважає неправдоподібність
ситуації і музичне оформлення: 

«Хибою композиції є хіба дещо неприродна любов молодого “вихованця” —

сільського вчителя — до своєї опікунки, вдови Катерини, матері майже дорослих

дітей, з якою цей “вихованець” у кінці п’єси одружується. Другою хибою можна
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ти старих і невідповідних до намірів автора декорацій» [34, с. 227]; 

«Костюми були гарні і етнографічно достовірні» [6, с. 229];

«Танці в другій яві викликали бурю оплесків, і їх довелося повторити. А за$

галом слід підкреслити, що саме етнографічні прикраси викликали найбільше

зацікавлення, і перші дві яви (вибір “берези”, тобто старшого парубка, і вечор$

ниці) найбільше сподобалися» [6, с. 229]; 

«Козачок в 4$ій дії викликав, як звичайно, рясні оплески глядачів» [5, с. 105].

ІІ.16.2. Музичне оформлення
Набагато більше уваги приділяє Франко музичному оформленню вистави: 

«Музика, яку до цього лібретто написав Лисенко, принаймні у своїй во$

кальній частині, наскрізь народна, українська. Прості мотиви колядок, танкових

і гумористичних пісень, ба навіть на диво мелодійні козацькі пісні, як перлини,

вплетені в драматичний речитатив. З особливим замилуванням опрацьована

партія Оксани, сільської дівчини «з перцем», яка може кохати щиро і гаряче, але

може дрочитися і маскувати своє почуття. Гарна також партія запорожця Паву$

ка. Виконана поважно і натхнена високим ліризмом. Нарешті, чільне місце в цій

опері займають хори. Отож похвально, що саме ці три найголовніші партії вико$

нані були в українському театрі якщо й не на найвищому рівні (скромні сили тру$

пи на це не претендують), то в усякому разі добре, так що могли б задовольнити

навіть знавців. Партію Оксани співала Клішевська, і сміливо можна сказати,

що як з боку співу, так і з боку гри вона добре справилася зі своїм завданням. Го$

лос її, як на малу українську сцену, досить сильний, дзвінкий і здатний до широ$

кої модуляції, а разом з тим жива й артистична гра роблять з її Оксани таку роль,

якої не посоромилась би зіграти навіть примадонна столичної сцени. Партію Па$

вука співав колишній артист Львівської опери Борковський, він співав і грав так

гарно, що його викликали багато разів. З особливою похвалою слід відзначити

спів хорів, які під час другої вистави звучали в чоловічих і жіночих партіях май$

же бездоганно» [29, с. 110];

«Штука так зі взгляду на тенденцію, як і на прехорошу музику, котру доро$

бив до неї наш звісний композитор Із. Воробкевич, повинна удержатися на сцені»

[8, с. 290].

ІІ.16.3. Режисура
Обговорюючи подеколи питання режисури, Франко, судячи з його заува$

жень, орієнтувався, головним чином, на театр зразка майнінгенців, в якому ре$
жисура здійснює організацію правдоподібних декорацій, реквізиту, масовки
тощо: 

«Постановку, ще й таку гарну, такої важкої опери, як «Різдвяна ніч», слід

вважати великою заслугою українського театру і доказом того, що трупа та її

керівництво не їдять даремно місцевий хліб» [29, с. 110]; 
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відносини на Україні, — або, як подає автор, на Волині, — зовсім неправдиво»

[19, с. 91]; 

«В усьому творі відчувається відсутність дії; довгі розмови, що не мають

жодного зв’язку з суттю твору, монологи, співи і танці настільки заповнюють ок$

ремі акти, що головний зміст ледве пробивається крізь ці алегорії» [19, с. 91–92];

«Всі вийшли з зали вдоволені. Гра аматорів подобалась. Піднести належить

особливо гру автора мелодрами (Добуша), п. В. (реєнтого), і гру панни К. (Касі).

Стечинський віддавна тішився на руській сцені славою доброго артиста. Грі про$

чих аматорів також майже нічого закинути не можем. Подивляли ми поправність

в виголошуванні руського слова. Взагалі були би ми винесли в представлення сьо$

го якнайлучше враження, коби… коби не одно лиш… Дохід з представлення бyв

призначений на стипендію імені бл[аженної] п[ам’яті] Володимира Барвінсько$

го, — а на представленні, кромі молодежі академічної та гімназіальної, бачили ми

з ширшої інтелігенції нашої лиш дві чи три руські родини, двох чи трьох профе$

сорів вищих шкіл і кількох урядників, мимо того, що вже на кілька днів наперед

звістило «Діло», що представлення відбудеться, а великі плакати руські запрошу$

вали на представлення. З тої причини не можна і говорити о якім чистім доході на

фонд стипендійний імені Вол. Барвінського. Але аматори зробили свое діло

совісно, — честь їм за тоє!» [8, с. 290]; 

«Зате драматична вартість твору дуже невисока. На тлі цих багатих етно$

графічних прикрас мляво і нерівномірно розвивається скупа дія, яку можна б на$

звати драмою зрадженого кохання під сільською стріхою» [6, с. 228];

«Вчорашня вистава [30.Х] в галицько$українському театрі належить до най6

вдаліших вистав як з мистецького, так і касового погляду. Для вшанування

пам’яті 50$річчя з дня смерті Івана Котляревського, батька нової української лі$

тератури, виставлено його ж оперетку “Наталка Полтавка”» [20, с. 194];

«Вчорашня вистава була гарною і старанно підготовленою, якщо не рахува$

ти старих і невідповідних до намірів автора декорацій» [34, с. 227]; 

«Виставу як з погляду на самий твір, так і на гру акторів можна вважати без

сумніву вдалою» [18, с. 251]; 

«Вистава у четвер пройшла надзвичайно успішно» [27, с. 88]. 

ІІ.16. Компоненти вистави
ІІ.16.1. Декорації, костюми, ефекти, танці
Лише після загальних вражень Франко переходить до оцінки окремих

складових вистави, орієнтуючись не так на фіксацію й опис вистави, скільки
знов$таки на рейтингування.

Найменше уваги Франко приділяє декораціям, костюмам і постановочним
ефектам: 

«Вчорашня вистава була гарною і старанно підготовленою, якщо не рахува$
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дирекція наосліп пішла на принаду цієї реклами, або хотіла зловити на неї

публіку» [12, с. 204].

Однак не лише вироки дирекції виносить рецензент, інколи він робить
і компліменти:

«Заслуговує похвали дирекція за бажання познайомити нашу громадськість

з творами російської літератури, які дають нам змогу пізнати російське суспільство.

Однак слід побажати, щоб вона надалі підбирала речі глибші і більш солідні, напри$

клад, “Грозу” Островського або “Владу темряви” Л. Толстого» [22, с. 57].

У цей контекст цілком органічно вписуються не лише оцінки, а й поради
рецензента:

«Драма Старицького “Не судилось” з усякого погляду заслуговувала б на

те, щоб її перенести і на польську сцену» [23, с. 104];

«Слід побажати, щоб драматичний твір Ібсена довше затримався у нашому

репертуарі; такі твори освітлюють духовну і моральну атмосферу» [2, с. 217].

ІІ.16.5. Акторське виконання
Найбільшу увагу серед співавторів вистави Франко приділяє акторам. При

цьому інколи звертає увагу на вдалу, чи не вдалу, з його точки зору, обсаду:
«Ми не вважаємо, що розподіл ролей був зразковим і не міг би бути ліпшим і

що гра та інтерпретація залишили бажати кращого, — в цілому, однак, п’єса була

поставлена добре і добре була прийнята публікою, зокрема молоддю» [2, с. 212].

Інструментарій для аналізу акторського виконання у Франка, як, утім,
і загалом для тогочасного рецензента, а надто того, який друкується на сто$
рінках щоденних видань, доволі бідний: подобалась — не подобалась, природ$
ні — неприродні, грали з піднесенням. Однак за обсягом саме акторському ви$
конанню віддається найбільша (після викладу змісту п’єси) частина рецензії.

«Гра аматорів подобалась. Піднести належить особливо гру автора мело$

драми (Добуша), п. В. (реєнтого), і гру панни К. (Касі). Стечинський віддавна

тішився на руській сцені славою доброго артиста. Грі прочих аматорів також

майже нічого закинути не можем» [8, с. 290]; 

«Роль Лени зі справжньою майстерністю виконала пані Стахович, особли$

во в другому, третьому і четвертому актах. Пан Збоїнський був добрим шляхти$

чем Збродовським і зумів своєю грою захопити глядачів, зокрема у сцені вигнан$

ня доньки з дому. Пан Висоцький і пані Вислобоцька були добірною парою слуг,

симпатичну, але досить бліду роль Янка добре зіграв пан Воленський, а пан Ге$

ровський у ролі графа був на висоті від початку до кінця» [34, с. 227]; 

«Актори грали добре» [6, с. 229]; 

«Артисти грали загалом добре» [10, с. 108];

«Роль Микити грав пан Стечинський, на мій погляд, не дуже вдало: над6

мірним акторським трагізмом неприродне в самому тексті зробив ще непри6
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«Гарні зразки того, як виглядали східні патріархи, режисура могла б знай$

ти на ставропігійській виставці, а не повинна була фантазувати» [21, с. 272];

«П’єса не належить до архітворів, грішить відсутністю дії і різними недолі$

ками в композиції та психології, однак постановка її здійснена на високому

рівні» [28, с. 254]; 

«Незважаючи на численні скорочення, яких зазнала сама п’єса, вона спра$

вила вчора на слухачів, що зібралися у великій кількості, глибоке і сильне вра$

ження, не стільки своїм сюжетом, скільки скоріш, чудовою патріотичною тен$

денцією, текучою і плавною мовою, доброю грою артистів і доброю режисурою»

[25, с. 195];

«За блискуче виконання цього дуже складного акту слід похвалити не тіль$

ки артистів (Хмелінського, Збоїнського, Геровського і Валевського), а також і ре$

жисуру (Валевського), яка домоглася незвичайного досягнення, показавши

на сцені “народ” як справжню сукупність живих постатей, що рухаються, кри$

чать і галасують кожна посвоєму, вільно і природно, а не як колекцію дерев’яних

ляльок» [1, с. 211]; 

«Якщо шановна дирекція і режисура українського театру вважали, що та$

ким трактуванням цієї ролі вони заімпонують львівській публіці публіці, то дуже

помилилися» [9, с. 230–231].

На рахунок режисури Франко цілком справедливо відносив і питання ан$
трактів: 

«Були недоліки в режисурі: з короткими картинами, ледве 10$хвилинними,

чергувались довгі, 15–30$хвилинні антракти, надуживаючи терпінням публіки,

яка задихалася в щільно заповненому — погано провітрюваному залі» [15, с. 94];

«Антракти були дещо довгі» [18, с. 251–252].

ІІ.16.4. Дирекція
Невіддільно від режисури стояли питання оцінки праці дирекції театру:

«Якщо шановна дирекція і режисура українського театру вважали, що та$

ким трактуванням цієї ролі вони заімпонують львівській публіці публіці, то дуже

помилилися» [9, с. 230–231]; 

«Що спонукало “Руську бесіду” порадити дирекції ставити її на сцені —

не знаємо. Артисти грали добре. Глядачів було дуже мало» [11, с. 109];

«Швидше всього перед нами повинно виникнути питання, що, власне, спо$

нукало дирекцію її виставити, в той час як стільки інших шедеврів новішої драма$

тургії, таких як “Ворог народу” Ібсена, його “Гедда Габлер” і т. п., не кажучи вже

про польські п’єси, не можуть дочекатися постановки. Бо щоб наша сцена нале$

жала до того картелю, який зараз існує у німців і має завдання просувати певні

речі за допомогою різноманітної реклами, без уваги на їх вартість, цього, звичай$

но, ми припустити не можемо. Отже, залишається хіба одне припущення, що або
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ветерана української сцени, який довгі роки був одним із стовпів трупи пана Ба$

чинського, тепер же він перейшов до трупи пана Біберовича. Його гра в ролі ста$

рого шевця, батька Софії, заслуговує на повне схвалення і відзначається прав$

дивістю і тим художнім тактом, який ніде не дозволив йому перегравати. Йому

можна б закинути дещо надмірну сентиментальність під час розповіді про при$

годи свого сирітського життя. Роль Гната зіграв, як звичайно, старанно пан Яно$

вич. Головні жіночі ролі, Софії і Барки, виконували пані Біберович і Осипович.

Обидві ці досвідчені артистки зіграли свої ролі дуже гарно. Особливої відзнаки за$

слуговує гра пані Осиповичевої в останньому акті. Публіка також не поскупилася

на оплески артистам. Тільки слід би побажати, щоб українська публіка частішим

відвідуванням театру додала і акторам більше охоти і запалу» [31, с. 343]; 

«Вдячну роль Русакова пан Збоїнський зіграв майже бездоганно. Можливо,

що сцену нездужання після повідомлення про втечу дочки (3$ій акт) варто було б

відтінити дещо старанніше, як і цпену освідчення Вихорева, особливо у кінцево$

му епізоді, де ображений Русаков, за словами самого автора, вкладеними в уста

Вихорева, “заревів, як ведмідь”, — цей епізод внйшов у Збоїнського дещо слабо.

Пан Квецінський у блідій (за винятком останньої сцени) ролі Бородкіна мав мало

можливостей виявити свій талант. Ролі “панів” Вихорева і Боганьчевського

не справляли особливих труднощів і були зіграні пп. Воленським і і Пясецьким

цілком добре. Пані Стахович у ролі Євгенїі, особливо в двох останніх актах, вия$

вила всю силу свого таланту. Також прекрасною Ариною була пані Гостинська.

Загалом вистава сподобалася, хоча й не викликала особливого захоплення з бо$

ку досить нечисленної публіки» [22, с. 57]; 

«Гра артистів і особливо артисток була загалом добра; гра Бі6ерович (Кат$

ря), Осипович (мати Михайла) і Радкевич (покоївка Аннушка) заслуговує цілко$

витого схвалення. Також добре зіграла свою невеличку, але характерну роль

Степаниди, старої зледащілої панської наложниці, пані Ольшанська. Чоловічі

ролі виконували досвідчені артисти: п. п. Клішевський (Михайло), Янович (Дмит$

ро), Гембицький (батько Михайла)» [23, с. 103–104]; 

«Головні ролі виконували артистки Біберович і Осипович, які зіграли їх

з великим талантом і силою. Але не можна сказати цього про п. Гембицького,

який грав роль героя драми, старого “Глитая”, чи людожера. Надзвичайно важку

роль святоші, який дере шкіру з людей, і підтоптаного чоловіка, закоханого в мо$

лоду жінку, Г[ембицький] зрозумів і відтворив, на нашу думку, зовсім не так,

як слід; із селянина зарозумілого, фальшиво$набожного, згідно з давніми теат$

ральними поняттями, він зробив “чорний характер”, якусь потвору, що викликає

огиду, і зовсім нереальну з психологічного боку. Натомість Стечинський, як зви$

чайно, блискуче зіграв свою епізодичну роль селянина Мартина Арандолі, який

розпився і якого систематично обдирає сільський “людожер”. Зображення п’яно$
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роднішим. Інші головні ролі були виконані бездоганно» [6, с. 229]; 

«Гра артистів мала бути пристосованою до тексту, тобто повинна була бу$

ти наскрізь неприродною. Звичайні рухи тут підмінялися метушнею, крик

підміняв мову. Натомість роль секретаря (колишнього єзуїта) була виконана па$

ном Плошевським справді бридко. Людина зовсім зникла в цій ролі. Замість

інтригана, чемного і пристойного, який приховує в серці брудні заміри, викликані

злочинною любов’ю, ми бачимо якусь гутаперчеву карикатуру, якогось повзучо$

го гада, вічно згорбленого і слинявого, у якого з першого вимовленого на сцені

слова видно на чолі напис: я — злодій <…> Роль Олекси Довбуша зіграв пан Бібе$

рович. Ця роль дуже відповідала його натурі і талантові, отже, не дивно, що й ар$

тист відповідав задумові автора. Ефектну роль Цори пані Біберовичева виконува$

ла з старанністю і талантом, гідним ліпшого використання» [9, с. 231]; 

«Не будемо переказувати змісту цієї веселої п’єски, зазначимо лише одне,

що всі зайняті в ній актори грали з піднесенням і гумором. Особливо слід відзна$

чити дуже добру гру панів Яновича і Криницького в ролях парубків, переодягне$

них у виборців і оточених євреями, що купують голоси, далі гру панів Осиповича

і Плошевського в ролях євреїв, панів Парадюка і Клішевського в ролях виборчих

агентів Гемби і Солонинки. Єдину другорядну жіночу роль єврейки в цій п’єсі та$

кож вдало зіграла пані Підвисоцька» [17, с. 232]; 

«Про гру артистів в цій п’єсі ми повинні також висловитися з повним виз$

нанням. Особливо слід підкреслити гарний спів пані Клішевської, куплети якої

викликали бурю оплесків» [17, с. 233]; 

«На жаль, на цей раз гра акторів мало кого задовольнила. З дервіша, який

сумує за тихим життям, сповненим роздумів, п. Шоберт зробив якогось блазня,

який мало що не перекидається на сцені, — постать абсолютно не властиву для

сходу. Монастирського брата, який увесь вік провів у таборах, а на старість посе$

лився у пустині, людину просту, але чемну і щиру, п. Висоцький показав таким,

що впадає у дитячість, ледве$ледве не плаче. Невдало зіграв роль Саладина п. Ге$

ровський; складається враження, що замість енергійного героя, сповненого гор$

дості і окрилених думок, перед нами постає жоноподібний султан сучасності.

Пан Френкель хоч на цей раз добре зіграв патріарха, але був загримований дуже

погано. Єрусалимський патріарх — адже це не кардинал Антонеллі. Гарні зразки

того, як виглядали східні патріархи, режисура могла б знайти на ставропігійській

виставці, а не повинна була фантазувати. У грі п. Збоїнського (Натан), незважа$

ючи на цілий ряд її позитивних рис, відчувалося (особливо на початку) якесь зне$

охочення; розповідь про три персні прозвучала якось мляво і не викликала

відповідного ефекту. Натомість дуже добре виконали свої ролі артистки, а п. Во$

ленський зрозумів і виконав роль Темпларія справді чудово» [21, с. 272]; 

«Щодо гри акторів, то передусім варто відзначити гру пана Гембицького,
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уже своєю першою безкінечною і надзвичайно хаотичною розповіддю викликав

тривалі вибухи веселості. Героєм вечора був п. Гембицький у ролі Борулі. Ця роль

дуже динамічна, вона заповнює майже всі акти принаймні на три чверті. П[ан]

Гембицький з високою майстерністю зумів від початку до кінця утримати знер$

вований, гарячковий тон цієї ролі, вміло нагнітаючи його аж до найвищого сту6

пеня в 4$й дії, щоб нарешті в 5$й дії появитися вже хворим, зламаним від пережи$

тих розчарувань і поразок. Інші, менші ролі були зіграні також добре: виділити

треба пп. Яновича в ролі парубка Миколи, Стечинського в ролі шляхтича Гервазія

та Ольшанського в ролі чиновника Націєвського» [18, с. 251–252]; 

«Скажемо лише кілька слів про гру акторів. Особливо слід відзначити жіночі

ролі, які становлять основу твору. Заглавну роль зіграла пані Біберовичева, як

завжди, дуже добре. На всебічне визнання заслуговує також гра пані Керницької

та Осиповичевої. Особливо перша у свою гру вносить стільки жвавості, щирості

і справжнього натхнення, що вже тепер може бути зарахована до найкращих ар6

тистичних сил української сцени. Зате з жалем належить відзначити, що роль

Шкандибенка, чоловіка Лимерівни, доручено п. Керницькому, талант якого, чудо$

вий у ролях комедійних, зовсім недоречний у ролях серйозних, як трапилося цьо$

го разу. Тому й виходило, що в найбільш трагедійних моментах гра п. Керницько$

го викликала гомеричний сміх, і це псувало враження від п’єси» [16, с. 253]; 

«Особливо слід відзначити гру п. Керницького, який з великим талантом

створив невідомий у нас, але знаний на Україні тип копача, відставного підпору$

чика, звихненого на шуканні скарбів у старих могилах. Поваги заслуговує п. Гем$

бицький за виконання важкої ролі селянина Калитки, Янович за виконання ролі

його сина, далі пп. Стечинський та Ольшанський за роль єврея. Добре зіграла

роль дружини Калитки пані Осиповичева. Інша жіноча роль Мотрі, наймички Ка$

литок, доручена панні Кравчуківні, але маленька та роль не дала можливості ар$

тистці показати себе» [28, с. 254–255];

«Було показано одноактовий твір Цеглинського “Тато на заручинах” —

п’єсу надзвичайно слабку й карикатурну, яка до того ж не давала п. Стечинсько$

му змоги проявити себе як актора. Натомість спів п. Карпинського, тенора, який

щойно вперше виступив перед львівською публікою, справила приємне враження.

Карпинський має голос чистий, дзвінкий і дуже милий; техніки співу оцінювати

я не буду. Він виступив два рази: раз проспівав арію з “Страшного двору” Мо$

нюшка, другий раз з панею Клішевською виконав дует з опери Лисенка “Різдвяна

ніч”. Після постановки п’єси від імені українських артистів п. Стечинського

привітав п. Янович, вручивши йому гарний альбом з фотографіями акторів, а го$

лова “Руської бесіди” д$р Савчак вручив йому від цього товариства срібний вінок.

Виставу розпочав і закінчив хор “Бояна”, проспівавши на початку композицію

Лисенка “Іван Гус”, а вкінці пісню Матюка “Під осінь”. Наскільки перша компо$
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го Мартина в першому акті, де через сумний образ приниженоі і зневаженої

людської істоти проглядає благородна, сильна, запорозька натура Мартина, ми

повинні віднести до найблискучіших ролей Стечинського. Так само старанно

продуманою була і гра пана Яновича. Заслуговує на увагу також гра інших ар$

тистів і артисток в другорядних ролях» [5, с. 105]; 

«Артисти, якби вони хотіли серйозно зрозуміти своє завдання, повинні бу$

ли б перебороти великі труднощі, оскільки ж влити будь$яке індивідуальне,

цільне життя в ці постаті справді неможливо. Тому вони змушені були по можли$

вості обмежитися правильним декламуванням своїх ролей. Чи не єдиний виня$

ток — роль пані Біберович (дружина Ярополка); ця артистка силою свого талан$

ту намагалася створити людську постать, складену з крові й кісток, а не з гучних

фраз, що й пощастило їй, особливо в кінцевих сценах. Про самого дебютанта

п. Яворівського, після вчорашнього виступу ми повинні висловити якнайпохваль$

нішу думку. Хоч п. Яворівському трохи бракує відповідних фізичних даних, зо$

крема досить сильного голосу, проте у своїй грі він виявив стільки культури,

темпераменту і сміливості, що йому можна пророкувати найкраще майбутнє,

особливо в п’єсах з сучасного життя, Як в народних, так і салонних ролях. Інші

артисти, наскільки на це дозволяла п’єса, загалом грали задовільно. В другій дії

хор при повторенні прозвучав не блискуче» [33, с. 106]; 

«В обох виставах артисти грали добре: в “Пані мандаторі” слід відзначити

гру пана Плошевського у головній ролі і пані Осипович в ролі його дружини. Гля$

дачів на обох виставах було багато» [14, с. 107]; 

«За блискуче виконання цього дуже складного акту слід похвалити не тіль$

ки артистів (Хмелінського, Збоїнського, Геровського і Валевського), а також і ре$

жисуру (Валевського), яка домоглася незвичайного досягнення, показавши

на сцені “народ” як справжню сукупність живих постатей, що рухаються, кри$

чать і галасують кожна по$своєму, вільно і природно, а не як колекцію дерев’яних

ляльок. Жіночі ролі, яких у п’єсі лише дві, бездоганно виконували Ціхоцька і Ста$

хович» [1, с. 211]; 

«Щодо самої гри, то ми відзначили б хіба якісь дрібні недоробки. Перший

акт пройшов трохи мляво і безбарвно. Симпатичну роль Петри, дочки доктора,

Стахович інтерпретувала надто м’яко і сентиментально — вона вийшла більше

полькою, ніж скандінавкою, як це уявляв Ібсен. Не можна не зауважити гри

і п. Хмелінського в ролі доктора; так, в четвертому акті йому часом бракувало го$

лосу, який би міг заглушити галас юрби. Однак при всьому тому Хмелінський

створив у цій ролі постать жваву, повну темпераменту і сили. Дуже гарно зіграв

роль Білінга п. Валевський» [2, с. 216–217]; 

«Прекрасно зіграв цю роль п. Керницький, кожна поява якого на сцені вик$

ликала гомеричний сміх слухачів. Так само і п. Підвисоцький у ролі Пеньонжки
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досить бліді і невиразні, були віддані у руки панни Фіцнер і пані Підвисоцькоі»

[27, с. 88]; 

«Гра артистів дуже добра, так що ця п’єса, незважаючи на досить слабку

і нечітку композицію, справила дуже добре враження» [7, с. 90]; 

«Гра артистів не була блискучою, хоча й сама п’єса не давала можливості

нікому з них відзначитися. Найкраще виконала свою роль пані Осиповичева

як мати Катрі. Панна Фіцнерівна в ролі Катрі вперше дебютувала у великій ролі.

Ії дебют можна вважати вдалим; особливо в двох останніх картинах (в хаті чо$

ловіка) її гра була справді мистецькою. Від імені групи поклонників її таланту

і краси після третього акту студент Барвінський вручив їй два гарні букети,

а публіка нагороджувала її гру рясними оплесками. Роль Марини, бліду й епізо$

дичну, незважаючи на те що вона є немов пружиною всієї драми, зіграла також

дуже добре пані Лопатинська. Нарешті, роль козака Коршуненка відтворив та$

кож гарно п. Янович, хоч, властиво, тільки дві останні картини дали йому поле

для розвитку його драматичного хисту» [15, с. 94]; 

«З погляду на сценічну техніку, п’єса добра і дає нагоду артистам показати

свою майстерність. Всі артисти грали злагоджено» [12, с. 207];

«В цілому “Шляхта ходачкова” виконана була добре, хоч і не з такою

живістю та докладністю, як ми її бачили перший раз, два роки тому, коли в грі

брали участь Гриневицький і Стефурак» [32, с. 192–193]; 

«Цей твір, старий, але завжди свіжий, виконано дуже гарно. Особливо слід

відмітити гру Стечинського, Підвисоцького та Яновнча і Осипович та Клішевсь$

кої» [20, с. 194]; 

«Стечинський зіграв чудово і з великим тактом. Менш щасливим був Біберович

в інтерпретації ролі Полуботка: він не зумів ніде загамувати лірично$риторичних по$

ривів ані зрівноважити високого тону, що його ролі надавало певної неприродності.

Також чудово зіграв Плошевський роль Петра Великого, хоча щодо самої характе$

ристики, зрештою, надзвичайно вдалої, слід було побажати, щоб Петро був значно

старшим. В п’єсі є всього три жіночих ролі, з яких найвидатнішу роль Марії, дочки

Полуботка, із звичайним своїм талантом зіграла Біберович» [25, с. 195]; 

«Гра артистів була дуже добра. Особливо пані О. Підвисоцька збирала за$

служені оплески за блискуче виконання ролі спокусниці. Всупереч заголовкові,

головною героїнею драми є не селянка Катерина, яка виступає тільки епізодично,

а пані Варецька. Ії роль виконала пані Осиповичева з великим тактом і без пере$

гравання. З ролі Олекси, блідої і непослідовної, п. Янович не мір створити нічого

виразного. Дуже добре зіграв п. Лопатинський не дуже вдячну роль Яші. Пан

Підвисоцький і пані Стажинська дуже добре показали батьків Катерини, хоч ав$

тор невідомо для чого зробив їх більш комічними, ніж цього вимагає зовсім не$

комічна ситуація, в якій вони виступають у драмі» [19, с. 92]. 
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зиція прекрасна, настільки хор виконав її слабо, тобто правильно, але без натх$

нення і сили, якої вимагає виконання усіх композицій українського майстра.

Композиція о. Матюка нагадує церковну пісню та й то в старому стилі, подібну

до похоронної мелодії, без будь$якого національного характеру. Виконано її до$

бре» [30, с. 256]; 

«Актори грали добре; хор так само виконав своє завдання в основному до$

бре» [26, с. 257]; 

«Слід зауважити, — пісні були виконані не зовсім вдало. За винятком цього

одного зауваження, актори зіграли свої ролі дуже добре. Особливо належить

відзначити справді прекрасну гру п. Керницького в ролі свата, комічної постаті

п’єси. П[ан] Керницький говорив мало, але кожна його поява на сцені, особливо

його міміка, викликали в аудиторії вибухи сміху. Справжній артистичний ди$

намізм і почуття міри, з яким він провів другу дію, заслуговують похвали. Добре

виконала роль Катерини пані Осиповичева, роль дуже важку, в якій почуття,

подібні до почуттів материнських, до останньої хвилини борються з почуттям

іншої любові, що часом то вибухає майже несвідомо, то знову силоміць приглу$

шується. Немало також пожвавив сцену п. Стечинський. В ролі дяка, який тимча$

сово заміщає вчителя. Роль «вихованця» грав п. Янович, роль Олени, вихованки

Катерини, — пані Керницька. Обидві ці ролі були виконані добре. Слід відзначи$

ти також гру п. Ольшанського в ролі добродушного парубійка Семена, заїки,

якого кохає Олена» [4, с. 258–259]; 

«Всю п’єсу рятують два чудові дуети між старим Ішзаком Іваном Карасем

і його жінкою Одаркою (у І$му і З$му актах), і саме ці партії, блискуче зіграні і ви$

конані п. Концевичем і панною Фіцнер, були головною принадою першої вистави,

що відбулася в четвер. Особливо п. Концевич був таким чудовим запорожцем,

якого ми давно не бачили на українській сцені <…> З інших акторських сил, які

в четвер вперше виступили перед публікою, заслуговує на увагу передусім тенор

п. Ольховий, який володіє дійсно прекрасними голосовими даними, хоча й не має

відповідної школи. Як актор, п. Ольховий — насправді є вільховим. Пані Лопа$

тинська в ролі Оксани грала і співала досить пристойно. Взагалі, з погляду

на рівень акторських сил, українська трупа виглядає непогано, але недостатньо

щодо кількості, передусім не вистачає їй хору, який вчора представляли лише

3 чоловіки і стільки ж жінок (крім тих, що виконують головні ролі)» [13, с. 87]; 

«Вистава у четвер пройшла надзвичайно успішно. Особливо добрі були два

сусіди — мельник Кукса (п. К. Підвисоцький) і коваль Дранко (Стечинський),

а також п’яний приблуда Ничипір (п. Підвисоцький$молодший); чудово зіграні,

ці персонажі насмішили аудиторію. Дуже добре зіграв також п. Янович роль

мельникового наймита нібито ворога “бабського роду”, тоді як п. Лопатинський

у ролі ковалевого наймита якось був не в своїй тарілці. Жіночі ролі, в цьому творі
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«Сподіваємось, що «Лена» довго триматиметься в нашому театральному

репертуарі» [34, с. 227];

«Поминувши деякі похибки, котрі можна би легко справити, штука так

зі взгляду на тенденцію, як і на прехорошу музику, котру доробив до неї наш

звісний композитор Із. Воробкевич, повинна удержатися на сцені» [8, с. 290].

ІІ.18. Анонси
Насамкінець декілька разів у Франка зустрічаємо анонси майбутніх вистав:

«Наступна вистава — у вівторок <…> під час антракту п. Борковський

заспіває один український музичний твір» [18, с. 251–252]; 

«Поміж діями п. Мельницький виконає арії з “Страшного двору” і з “Галь$

ки” Монюшка, а п. Яричевський продекламує “Гамалію” Шевченка» [30, с. 256].

ІІІ. ІНСТРУМЕНТИ РОЗПРАВИ

Таким чином, у структурі класичної розправи ми бачимо набір повторю$
ваних елементів:

1. Місце, час дії і виконавці
2. Драматичний твір у театральному контексті:
Вибір драматичного твору

Репутація автора і твору
Демонстративне ігнорування
A pro po

3. Публіка та її поведінка
Компліменти публіці
Зауваження публіці

4. Зміст і структура драми
5. Критерії оцінки:

Техніка драми
Ідейність
Правдоподібність
Логіка і вмотивованість

6. Діагноз
Компоненти вистави:
Декорації, костюми, ефекти, танці

Музичне оформлення
Режисура
Дирекція
Акторське виконання

7. Прогнози
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Лише зрідка Франко висловлює якісь зауваження стосовно акторського
виконання — головним чином, зауваження мовного характеру, що розкриває
його передусім як знавця драматургії і любителя літературного театру:

«Слід, однак, закинути виконавцям неправильне в багатьох місцях акценту$

вання українських слів, зовсім неправильну вимову російських слів, які трапля$

ються в деяких ролях, і не зовсім вірно виконану кінцеву сцену драми»» [23,

с. 104];

«Подивляли ми поправність в виголошуванні руського слова» [8, с. 290]. 

На завершення рецензії Франко зазвичай робить загальний висновок,
асоціюючи його з громадсько$політичними проблемами:

«Цій трагедії, яка, на наш погляд, надається для лялькового театру перед

ярмарковою публікою, не місце на серйозній сцені» [9, с. 230$231]; 

«Як бачимо, у цій п’єсі автор подав ряд цікавих і оригінальних постатей,

а українська трупа знайшла досить сил для того, щоб гарно, справді майстерно

поставити цю п’єсу, яка напевно довгі роки буде окрасою репертуару української

народної сцени» [4, с. 258–259];

«Взагалі були би ми винесли в представлення сього якнайлучше враження,

коби… коби не одно лиш… Дохід з представлення бyв призначений на стипендію

імені бл[аженної] п[ам’яті] Володимира Барвінського, — а на представленні,

кромі молодежі академічної та гімназіальної, бачили ми з ширшої інтелігенції на$

шої лиш дві чи три руські родини, двох чи трьох професорів вищих шкіл і кількох

урядників, мимо того, що вже на кілька днів наперед звістило “Діло”, що пред$

ставлення відбудеться, а великі плакати руські запрошували на представлення.

З тої причини не можна і говорити о якім чистім доході на фонд стипендійний

імені Вол. Барвінського. Але аматори зробили своє діло совісно, — честь їм за

тоє!» [8, с. 290].

Висновки Франка стосовно виконавців ролей, за виїмком декількох окре$
мих зауважень, мають зазвичай оціночно$компліментарний характер і не пре$
тендують ні на фіксацію особливостей виконання, ні на аналіз гри; головним
критерієм, як і в аналізі інших складових, залишається подібність до життя
або неправдоподібність.

ІІ.17. Прогнози
Кінцівкою у Франка зазвичай є репліка про кількість глядачів («Глядачів

на обох виставах було багато» [14, с. 107]), про гру акторів, про громадські
справи або прогнози і сподівання стосовно подальшої долі вистави у реперту6
арі театру:

«Штука так зі взгляду на тенденцію, як і на прехорошу музику, котру доро$

бив до неї наш звісний композитор Із. Воробкевич, повинна удержатися на сцені»

[8, с. 290]; 
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Мова рецензента — дуже добре зрозуміла, коли йдеться про громадські
проблеми, загалом зрозуміла, коли йдеться про літературні чесноти або хиби
драми, так само зрозуміла, коли він пише про поведінку публіки, репутацію
драматурга, касовий успіх вистави і т. ін. Коли ж він переходить безпосередньо
до обговорення вистави, його мова, звична до точності формулювань і пружних
метафор, несподівано стандартизується, втрачає пластичність, а система
оцінок так само несподівано стає спрощеною і шаблонною.

Чому це відбувається?
Можливо, через те, що, як писав М. Нечиталюк у Передмові до збірника

«Іван Франко про театр і драматургію», «всі статті Івана Франка про театр, які
з 1883 р., після рецензії на драматичні твори Кропивницького, почали система$
тично з’являтися на сторінках українських і неукраїнських видань, були спря6
мовані на боротьбу за реалізм і народність драматургії і театру» [43, с. 8],
отже, спрямовувалися проти «антиреалістичних» течій у мистецтві і, таким чи$
ном,… були необ’єктивними?

Всупереч оголошеним принципам, «ідейність» домінувала у Франка над
«естетичним», а саме «естетичне» інколи тяжіло до нормативності. На це звер$
тав увагу ще Дмитро Чижевський, який писав: «На другому боці стоять в часи
поромантичні прибічники соціально$політичного дослідження літературних
творів. З українських дослідників дуже гостро поставив вимогу такої методи
М. Драгоманов ще в 70$х рр. Завершенням дослідження літератури в цьому на$
прямі була відома “Історія української літератури” Сергія Єфремова. Після
большевицької революції соціально$політичний підхід починає опановувати
історію української літератури, все посилюючися після розгрому Української
Академії Наук, а потім після другої світової війни. Старіші дослідники стояли
майже виключно на засадах народництва, радянські — на засадах марксизму.
Але спільне в них — шукання в творах старої й нової літератури рефлексів,
відображення соціального та політичного життя в часи постання творів. Літе$
ратурні твори часто розглядаються лише як джерело для пізнання соціальних
та політичних умов їх часу. Правда, тоді, як народники приходили до своїх вис$
новків унаслідок вільного дослідження, сучасні радянські дослідники стоять
під тиском різних «директив», що часто вже наперед визначають ті висновки,
до яких дослідники мусять прийти. Спільною рисою всіх дослідників соціаль$
но$політичного напряму є оцінка літературних творів з погляду їх корисності
для “народу”, “пролітаріяту”, “революції” і т. д. Сама по собі така оцінка може
і не шкодила б дослідженню пам’яток, але для дослідження здебільшого виби$
рають пам’ятки, що відрізняються “народолюбством” або подібними “позитив$
ними” властивостями, а з другого боку оцінюють старі пам’ятки не з погляду їх
доби, а з погляду сучасних дослідникам політичних програм, що робить суди
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8. Анонси
Структура розправи Франка мало відрізняється від сучасної рецензії і мо$

же скластися враження, що впродовж століття зі значним гаком жанр, при$
наймні у своїй структурі, майже не зазнав змін.

Однак це враження помилкове, адже відмінності слід шукати в іншій пло$
щині — у матеріалах, з яких скроєно це вбрання, в інструментарії, що його ви$
користовує критик.

Вчитавшись у зміст оцінок, якими наповнена структура розправи, ми вия$
вимо цілий ряд спільних ознак.

Передусім кидається в очі, що набір інструментів рецензента надзвичайно
скромний; головним чином, це розмиті епітети, котрі демонструють радше
якісь емоційні стани критика, аніж особливості побаченої ним вистави.

До таких інструментів відносяться постійні повторення і варіації декіль$
кох оцінок:

Гарно: гарна партія Запорожця; гарна вистава; гарна гра акторів; гарна
мова; гарна музика; гарна постановка; гарний альбом; гарний спів; гарні буке$
ти; гарні зразки; гарні костюми; гарні фрази; гарно виконано; гарно відтворив;
гарно вмотивована поведінка; гарно задумані сцени; гарно зіграли; гарно по$
ставити…

Добре: актори грали добре; артисти грали загалом добре; в обох виставах
артисти грали добре; виконана була добре; виконано її добре; гра артистів бу$
ла дуже добра; гра артистів дуже добра; гра артистів і особливо артисток була
загалом добра; добре виконала роль; добре зіграв; добре зіграв; добре зіграла;
добре зіграла роль; добре обдуманих щодо малюнку характерів; п’єса збудова$
на добре; добре показали; добре справилася; доброго артиста; доброю грою;
доброю грою артистів і доброю режисурою; добру гру; дуже добре зіграв; ду$
же добре зіграли; зіграні цілком добре; менші ролі були зіграні також добре;
обидві ці ролі були виконані добре; п’єса була поставлена добре і добре була
прийнята публікою; п’єса добра; п’єса добра; п’єса збудована добре; роль зігра$
ла, як завжди, дуже добре…

Вдало: вдала вистава; вдала п’єса; вдала постать; вдалий вибір; вдалий
твір… (загалом «вдало / невдало» зустрічається понад двадцять разів).

Очевидно, врізноманітнення цих оцінок слід розуміти як «відмінно», «до$
бре» і «задовільно»?

Так само понад десятки разів повторюються варіації одиниць виміру:
«психологічність», «правдоподібність / неправдоподібність», «природ6
ність / неприродність», «блискучий» і т. ін.

Інший інструмент оцінювання у Франка — розмова про високу літератур$
ну, драматичну й у широкому сенсі мистецьку вартість твору.
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Для мистецтвознавства ХХ століття це основне питання було пов’язане
із визначенням меж мистецтв, жанрових систем, естетичних категорій і т. ін.

Однак сьогодні ці проблеми ми вже, здається, подолали і перед нами по$
стали інші: якими принципами і критеріями керуватися, здійснюючи польові
дослідження українського театру.

І чи не змінилося функціональне призначення цих польових досліджень за
час, який минув після написання Іваном Франком своєї останньої рецензії?

Посилання на рецензії І. Франка подаються за виданнями:

Франко І. Зібрання творів: У 50 т. — К., 1980–1981. — Тт. 26–29. Після назви рецензованого твору

подається номер тома, в якому надруковано матеріал.

Франко І. Про театр і драматургію: Вибрані статті, рецензії та висловлювання. — К., 1957. Після

назви рецензованого твору позначено як Зб[ірник].
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дослідників неісторичними та необ’єктивними. І дехто із згаданих вище пред$
ставників філологічної школи не вберігся від поверхових судів соціально$
політичного характеру (напр., Пипін, а іноді й Франко)» [56, с. 10–11]. До такої
ж думки — про соціально$політичний характер праць Франка про театр схи$
ляється й сучасна дослідниця: «Основна ідея, що пронизує всі театрознавчі
й театрально$критичні праці І. Франка і яку він адресує читачам, — це націо$
нальне самоусвідомлення (згідно з традиціями, які вже склалися в українській
культурології)» [40, с. 264]. З іншого боку, важко не погодитися зі спостере$
женням Ростислава Пилипчука, який пише: «Якщо ж зважити ще й на те,
що дослідження зв’язків І. Франка з театром зумовлене не тільки його драма$
тургічною творчістю (що є предметом літературознавства, хоч і театрознавст$
ва теж), а й його не до кінця з’ясованою діяльністю як театрального критика
та історика театру (що є предметом театрознавства), то подальше вивчення цієї
теми справді залишається актуальним» [44, с. 3].

Можна припустити, що театрознавча складова посилилася б у незаверше$
них працях Франка, в яких питанням форми він приділяє більше уваги, ніж
в інших своїх дослідженнях, які сконцентровано переважно на драматургії.
Однак це не більше, ніж припущення.

Звісно, можна поставитися до цього питання зневажливо: яке, мовляв,
значення мають ті давні рецензії?

Насправді — мають, адже визначення «взірцевих» вистав у минулому —
це ще й спосіб визначення пунктів, крізь які проліг маршрут. Адже від того,
на які вершини ми спиратимемося у своїх уявленнях про шлях пройдений, за$
лежать наші уявлення і про сьогоднішні творчі борсання.

Множинність варіантів у трактуванні подій (театральних, політичних, по$
бутових), що розгортаються на наших очах, привчає до думки про неможли$
вість однозначного трактування минулого, його величезних історичних пері$
одів, особливо ж тоді, коли це пов’язано з таким ефемерним явищем, як театр
(саме театр, а не «драматична література»).

Тому, здійснюючи вибір між категоричними висновками, концепціями, те$
оріями і обережними спостереженнями, мусимо віддавати перевагу останнім.
Не вирок а лише анамнез і, можливо, обережний, зі знаком запитання у дужеч$
ках, первинний діагноз, для підтвердження якого не вистачає поки що резуль$
татів лабораторних досліджень. На підставі таких спостережень можна зроби$
ти якісь висновки, але поспішати з ними — не варто, адже теоретичні висновки,
навіть найефектніші — це та частина дослідження, котра найшвидше за$
старіває. Гарне спостереження варте сотні ефектних концепцій.

Перехід у нову кімнату ставить перед подорожнім основне питання — пи$
тання, адекватне місцю і часові.
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ного украинского театрального критика конца XIX в., с точки зрения техники (структуры, инструментария, функцио$
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На вибір учасників було запропоновано чотири ділянки, максимально на$
ближених до активних бойових дій кінця 2013 — початку 2014 рр. Перша межує
з будівлею по вул. Інститутській, 3 («Жовтневий палац») та вільною ділянкою
по вул. Інститутській, 5. Друга — це сквер по вул. Інститутська між будівлею
готелю «Україна» та наземним павільйоном верхнього виходу зі станції метро
«Хрещатик». Третя знаходиться між вул. Михайла Грушевського та Петровсь$
кою алеєю (на місці колишнього пам’ятника Григорію Петровському). Четвер$
та являє собою комплекс інженерних споруд (сходи, підпірні стінки, оглядовий
майданчик) біля будівлі по вул. Інститутській, 3 («Жовтневий палац»). Первіс$
но передбачалися конкретні терміни проведення конкурсу: 14.05–28.08.2014;
підведення підсумків до 15.10.2014; відкриття Меморіалу — лютий 2015 р.
(до першої річниці подій).

У результаті першого етапу публічних обговорень (6.05–29.07.2014), які
відбувалися у київському Будинку архітектора, сталася докорінна зміна уяв$
лень про конкурс та його зміст. Упродовж цього періоду оргкомітет (А. Бон$
дар, О. Васильченко, А. Драженко, О. Малиновська, О. Пустовалова), очолюва$
ний директором Департаменту містобудування та архітектури, головним
архітектором Києва С. Целовальником, здійснив велику роботу з опитування
громади через сайт, соціальні мережі FB та наживо з інформування громадян
про перебіг всіх виконуваних робіт, з підготовки та відкриття підсумкової вис$
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Начерки ситуації. Принципова зміна формату публічних обговорень, про
що йтиметься у цій статті, сталася в Києві впродовж травня–липня 2014 року
й стосувалася історичних подій, які назавжди змінили Україну й українців. На$
прикінці 2013 — на початку 2014 рр. на київський Майдан вийшли тисячі людей:
українці й євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси, яких об’єднала ук$
раїнська земля та бажання жити у вільній європейській країні. Ціна перемоги
в боротьбі за права людини виявилася надзвичайно високою — вбиті, поранені,
зниклі без вісти. З патріотів, що віддали своє життя, сформувалася Небесна
сотня, що поповнила Небесне воїнство. 

Невдовзі після лютневих подій ’2014 Національна спілка архітекторів Ук$
раїни (НСАУ), Київська організація НСАУ і Департамент містобудування
та архітектури КМДА підписали меморандум про увічнення пам’яті загиблих
Небесної сотні й здійснення всіх робіт на засадах публічності, відкритості [1].
У квітні 2014 р. було прийнято спільне рішення Міністерства культури України
та КМДА «Про проведення Всеукраїнського конкурсу на визначення кращої
ідеї меморіального комплексу героям Небесної сотні у м. Києві» з обов’язко$
вим широким громадським обговоренням програми та умов конкурсу [2]. 

На прес$конференції, що відбулася у Києві 23.04.2014, підкреслювалося,
що право на визначення тематики й ідеології конкурсу належить народові
України, тому конкурс, на який можуть подаватися проекти без обмеження
фахового рівня учасників, має бути відкритим. Визначення кращої ідеї місто$
будівного та архітектурного рішення Меморіального комплексу героям Небес$
ної сотні за участі широких верств населення України усвідомлювалося як ме$
та конкурсу, а завданнями — пошук форми художнього відображення
та архітектурно$просторового вирішення щодо увічнення історичних подій,
що мали місце на території Києва упродовж грудня 2013 — лютого 2014 рр.,
та пам’яті про загиблих.
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при цьому, зрозуміло, у населення ніхто не питав, яким воно бажає бачити Хре$
щатик. Сімдесят років тому архітектори отримали чітке, ідеологічно вивірене
завдання, яке повинні були втілити в архітектурних формах. Ситуація 2014 ро$
ку принципово відмінна. В результаті публічних обговорень учасники повинні
спільно опрацювати принципові засади конкурсного завдання.

Зміна формату публічних обговорень. Для розгляду поняття публічних
обговорень скористаємося схематизацією з трьома рівнями (паралельними
площинами): прийняття рішення, виготовлення (проектування та реалізація
будівництвом) і подальше використання (експлуатація). Це необхідно для по$
дальшого розуміння місця, функцій публічних обговорень і принципової зміни
формату, що сталася.

Переважна більшість з тих, хто приходив щовівторка у Будинок архітек$
тора, первісно уявляли собі ситуацію наступним чином. Вочевидь, для прове$
дення конкурсу необхідно мати замовника й фінансування. Замовник форму$
лює конкурсне завдання, над яким працюють учасники конкурсу. У визначений
час творчі доробки виставляються на публічне обговорення, працюють ЗМІ,
Інтернет$ресурси, журі. В результаті обирається краще рішення, щодо якого
здійснюється робоче проектування (з відповідним фінансуванням). Далі дії пе$
реходять на площину виготовлення, і в кінцевому підсумку — на щабель вико$
ристання («споживання», експлуатації).

Більшість має тверде переконання, що йдеться завжди про другий рівень —
виготовлення. Це означає, що має бути конкретне завдання (питання: ким і як
воно формується, навіть не піднімається), котре слід якнайшвидше виконувати.
Представники цього «конкретного», «практичного» підходу акцентують увагу
саме на рівні «виконання», не вважаючи суттєвим рівень «прийняття рішення».
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тавки результатів на Майдані. За три місяці заходи відвідало понад 1200 осіб. [3].
Усі дії здійснювалися відповідно до тези, яка залишалася незмінною: «думка
кожного необхідна і дуже важлива». Під час обговорень були представлені на$
явні громадські ініціативи, пов’язані з новими, народженими Майданом соці$
альними практиками єднання людей, з увічненням пам’яті героїв Революції Гід$
ності, а також доповіді фахівців про археологію, історію містобудівного
розвитку центральної частини Києва, феноменологію символів. Процес пуб$
лічних обговорень презентовано у прес$центрі Майдану, у львівському Будин$
ку архітектора, у вищих навчальних закладах: Київському національному уні$
верситеті будівництва та архітектури, Національному авіаційному універси$
теті, Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Головний сенс ситуації можна виокремити з порівняння двох конкурсних
ситуацій (1944 і 2014 рр.), відмежованих одна від одної сімома десятиліттями. 

Програма конкурсу щодо відбудови повоєнного зруйнованого Хрещати$
ка [4] була підготовлена «згори», з описом технічного стану споруд як пов$
ністю зруйнованих, так і тих, що підлягають відновленню. Зазначалися будівлі,
які слід було розташувати на Хрещатику: Міськрада, Наркомат оборони, Клуб
радянської інтелігенції, Будинок профспілок, два$три будинки промислових
трестів тощо. Тобто, післявоєнний Хрещатик мав бути створений з громадсь$
ких будівель [5]. У такий спосіб було сформульовано «соціальне» замовлення,
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відчуження точки зору (позиції) від її носія, конкретної особистості. Після та$
кого відчуження з точкою зору, позицією можна конструктивно працювати,
тобто виокремлювати змісти, які стоять за кожною з них. Існуючі, проявлені
змісти підлягають аналізу та структуруванню, щоб з ними можна було б руха$
тися далі. 

По$третє, наявність структурованих змістів дозволяла розгортати другий
такт робіт, який відбувався у форматі «круглого столу». Цей формат сприяє
дієвому обговоренню, прийняттю спільних рішень, які стають засадничими при
опрацюванні умов та Програми конкурсу. У цьому ж форматі на засадах ре$
зультатів публічних обговорень, опитувань здійснювалася робота ініціативної
експертної групи (опрацювання ідеологічних засад конкурсу та конкурсного
завдання), до складу якої входили: В. Осьмак, культуролог, викладач НАУК$
МА; С. Мирний, письменник; М. Кальницький, історик, києвознавець; Н. Кон$
дель$Пермінова, архітектурознавець, завідувач відділу архітектури і дизайну
ІПСМ НАМ України. На завершення першого етапу публічних обговорень ек$
спертною групою були вироблені й оприлюднені принципові засади нової ре$
дакції програми та умов конкурсу.

У кінцевому підсумку опрацьовані таким чином умови та програма переда$
ються на рівень виконання. Висловлювалися міркування щодо того, що грома$
да має бути також частиною процесу виконання цих рішень. Тобто, гро$
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Саме такий підхід є джерелом чималих проблем (як наслідок — відлучен$
ня громадян, територіальних громад від рівня прийняття рішень), що зокрема,
віддзеркалюється у «традиційних» громадських слуханнях [6]. Якщо уважно
проаналізувати, виявиться, що громадським слуханням відведено місце на рівні
виконання і саме на перетині між «проектуванням» й «виготовленням». Реаль$
но громадські слухання здійснюються після виконання проектної стадії, коли
на ділянці вже з’являються будівельні паркани. І тоді замовник (інвестор), про$
ектувальники розповідають, що тут будуватиметься, а громадяни мають про це
«слухати». На цьому місці й виникають значні конфлікти, розгортаються бой$
ові дії. Й у такому підході ми жили багато років.

У випадку публічних обговорень програми конкурсу на визначення кра$
щої ідеї Меморіального комплексу героям Небесної сотні у Києві формувався
принципово інший підхід. На засадах публічності, прозорості, вільного досту$
пу до інформації відпрацьовувався новий формат.

По$перше, робота здійснювалася виключно на верхньому щаблі «прийняття
рішення». До «зеленого» столу Будинку архітектора щовівторка приходили лю$
ди, які мають власну громадянську позицію й які у реальному житті є фахівцями,
громадськими активістами, управлінцями, бізнесменами, мешканцями тощо.

По$друге, змісти висловлюваних думок, позицій фіксувалися на «екрані»,
і саме це дозволяло знімати особистісні непорозуміння й конфлікти шляхом
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час протистоянь кінця 2013 — початку 2014 рр. (44%). З часом з’явилася й чет$
верта позиція: «А також загиблим патріотам та військовим під час АТО». Об$
говорення тематичної націленості обумовили необхідність вироблення політи$
ки пам’яті (про що ми пам’ятаємо та в який спосіб). Стало зрозуміло, що треба
додатково проводити тематичні «круглі столи», на яких ці питання обговорю$
вати більш детально. Поступово ядро доповнювалося додатковими змістами:
«шпиталь Майдану», «Будинок профспілок». Ідея музею артефактів поступо$
во трансформувалася у поліфункціональний міждисциплінарний центр, який
можна було б розташувати в «Українському домі».

На межі першого та другого шарів маємо: «порожній» простір, який по$
трібен окремій людині для особистісних переживань; публічні простори для
зібрання великої кількості людей. Під час дебатів йшлося також про місце для
спільної молитви (Храм) [8].

Одним з головних викликів в роботі як публічних зібрань, так і групи екс$
пертів був перехід до більшого масштабу розгляду — до двох наступних шарів.
Територія революційних подій ’2013/2014 не була локальною в масштабах міста
й охоплювала не одну площу і не одну вулицю. Події розгорталися на досить
широкому просторі, який практично охоплював весь центр міста. Майже з са$
мого початку, під час обговорення нижнього шару, зазначалося, що всі дії тут
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мадськість має контролювати і процеси проектування, і процеси будівництва
того, що буде схвалено до реалізації на Майдані.

Конструкція змістів. В результаті проведених робіт було отримано
об’ємну конструкцію змістів, первісно фіксованих на «екрані». Її можна пред$
ставити у вигляді трьох площин, одна з яких (фронтальна) є онтологічною, а дві
перпендикулярні до неї — діяльнісними.

На онтологічній площині зафіксовано тришаровий конструктор тема$
тизмів, які пронизують один одного. Внутрішній, нижній щабель має умовну
назву «меморіал», відповідно до якого обговорюється позиція людини, грома$
дянина. Другий шар — це планшет Майдану — Хрещатик — центр Києва
(спільнота, громада). Третій шар — феномен Майдану в межах: Київ, Україна,
світ (суспільство, народ).

Ядро усіх міркувань становить увічнення пам’яті про загиблих під час ге$
роїчних подій Революції Гідності (рамка «меморіал»). Дебати починалися на$
вколо теми окремого пам’ятника чи низки пам’ятних знаків за наявності чоти$
рьох запропонованих ділянок і певної тематичної націленості (кому має бути
присвячено Меморіал): загиблим Небесної сотні (13%) [7]; загиблим, зниклим
безвісти, постраждалим і живим героям Євромайдану (38%); всім загиблим під
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щаблі), в якому Майдан розглядається у політичній площині як інструмент гро$
мадянського управління державою [9].

Третьою рамкою, яка охоплює дві попередні, є шар феномену Майдану
/Київ, Україна, світ / суспільство. Це третій, особливий вимір, в якому розгля$
дається історичний процес формування нації (націєстворюючий вимір). Ми всі
зараз живемо в історичний момент, переломний для великої громади, членами
якої ми являємося, для народу, для нації. На наших очах відбуваються події, які
формують українську політичну націю і котра до цього часу не має у своїй сто$
лиці адекватного просторового вираження, що притаманне багатьом головним
містам Європи. Протягом останніх двадцяти років з головної вулиці Києва ви$
далялися соціально$культурні функції й у різних форматах насаджувалися ко$
мерційно$торговельні. Все це є об’єктивним виразом того, що відбувалося
в країні, з її народом протягом цього часу. В результаті маємо критичну ситу$
ацію, яку необхідно терміново змінювати. 

Сергій Мирний, один з членів експертної ради, наголошував на тому,
що Україні потрібен центр, який би репрезентував націю як для самої себе, так
і для світу, оскільки в цьому є колосальна потреба. Україна стала цікавою для
всього світу і в найближчі десятиліття буде в центрі уваги. Тому важливо ро$
зуміти, що всі дії треба міряти за міжнародними стандартами і в аспекті відкри$
тості до світу. Ядром, навколо якого можуть розгортатися подальші дії, є куль$
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мають узгоджуватися з історичним середовищем центра Києва, про історію
якого доповідали М. Сагайдак, М. Кальницький, Ю. Лівшиць. Таким чином об$
ґрунтовано отримано другий шар — планшет Майдану — Хрещатик — центр
Києва / спільнота, громада. 

Фахівці$історики особливу увагу акцентували на обмеженнях дій стосов$
но Майдану, які ґрунтуються на законах, правилах охорони пам’яток культур$
ної спадщини й історичного середовища в цілому. Йшлося також про дотри$
мання вимог заповідних зон, архітектурних й археологічних охоронних зон,
зон регулювання забудови. Ці вимоги стосовно збереження старої розплану$
вальної структури, історичної забудови, дотримання висотних регламентів
з урахуванням архітектурної та масштабної ув’язки з існуючими будівлями
і загальним силуетом міста тощо неодмінно повинні бути включені до програ$
ми конкурсу, доведені до відома усіх, хто тут буде працювати. Піднімалося
також питання спадкоємності в забудові Хрещатика, тобто актуалізації й роз$
витку містобудівних засад, покладених в основу повоєнної відбудови зруйно$
ваної під час Другої світової війни головної вулиці Києва, коли у 1950$х на Хре$
щатику було зведено цілісний архітектурний ансамбль.

Одночасно з цими публічними дебатами з квітня 2014 р. розгорнуто пара$
лельний проект НСАУ, міжнародного ініціативного проекту «Fondation for fu$
ture» та громадських об’єднань Майдану «Місто Майдан» (зазначено на цьому
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дигми: від ідеї конкурсу на окремий меморіальний об’єкт до Міжнародного
відкритого конкурсу на Концепцію оновленого громадського простору цент$
рального ядра Києва з меморіалізацією подій революції гідності «Територія Гід$
ності» / «Terra Dignitas», який одночасно був би соціально$культурним артефак$
том світового значення. Поступово формувалося розуміння інтегральної
(цілісної) системи, всі частини якої взаємозв’язані й впливають одна на одну. Це
саме той випадок, коли ціле більше, ніж сума його частин і закони функціонуван$
ня системи не зводяться до суми законів функціонування її підсистем (елементів,
об’єктів). Система якісно відрізняється від своїх елементів та їх сукупності.

На схемі перпендикулярно до фронтальної поверхні додаються дві пло$
щини. На лівій позначаються існуючі громадські ініціативи, на правій — «круглі
столи». За кожною ініціативою, які заслуховувалися («Об’єднана молодь
України», «Бібліотека Майдану», «Музей Майдану», «Конкурс молодих архі$
текторів ім. О. Плеханова», «сайт Революції Гідності», «Культурний центр
в Українському домі», «Відкритий університет Майдану», «Арт$сквер, присвя$
чений дітям героїв Небесної сотні», «Лікарня на Трьохсвятительській, 7»,
«Благодійний фонд «Врятуємо Будинок профспілок») стоять конкретні
енергійні молоді люди з великим бажанням до праці, для яких це є дійсно пер$
спективна діяльність. І це є надзвичайно велике надбання Майдану і дуже важ$
ливий ресурс, який ми маємо.
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тура, яку С. Мирний розуміє в широкому сенсі як всі практики людської діяль$
ності (включаючи здорову українську практику закушувати після того, як ви$
пили). Україна впродовж століть була розрізана між кількома імперіями і зараз
формується як єдина країна. Знаменно, що «батьком» сучасної української
нації у культурному сенсі є Т. Шевченко — не полководець, не державний
чи релігійний діяч, а саме світська людина і діяч культури.

Художник В. Гарбуз зазначав: «Це не просто концепція Майдану, це кон$
цепція державотворення. Народжується нове громадянське суспільство, наро$
джується нація, тому ми маємо творчою думкою випереджати час. Ми повинні
побудувати такий центр Києва, щоб ті, хто приїздитимуть, розуміли, що це є не
Росія, не Україна, а центр світової цивілізації».

Таким чином, поступово формувалося уявлення про необхідність ство$
рення у центрі Києва культурного простору як артефакту світового значення,
який має виконувати кілька функцій: націєпрезентуючу (як для світу, так і для
самої себе), культурно$історичну, меморіальну, рекреаційну тощо. І все це на
тлі того, що оновлений громадський простір має стати активною складовою
життя сучасного динамічного міста.

Наявна конструкція змістів, що дебатувалися, сприяла публічній зміні пара$
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ня того, за що віддали й віддають своє життя кращі представники українського
народу. Ми маємо втілити світлі надії на гідне життя у вільній демократичній
Україні. Головна мета викристалізувалася в результаті опрацювання позицій,
думок людей різних професій, уподобань, соціального статусу. Провідною те$
мою була думка щодо переосмислення ідеї меморіального комплексу як при$
святі надії, світлому майбутньому. Ось деякі приклади: «меморіал має бути
присвячений не просто пам’яті, а й відкриттю нової, світлої сторінки життя Ук$
раїни»; «увічнити не образ трагізму, а образ місії народу, що йшов до своєї ме$
ти»; «не створювати національних монументів некрофілії, що створює образи
меншовартості та поразки»; «символи пам’ятника мають бути радикально но$
вими, не радянськими»; «створити об’єкт, що буде цінним не для окремих
верств, а для суспільства в цілому»; «місце має надихати, має бути передана
легкість майбутнього кращого життя і ідея того, що віднині прості люди мо$
жуть вирішувати долю країни»; «увічнити ідею події Майдану як найбільшого
подарунку його активістів прийдешнім поколінням. Позбавитись трагічного
образу загиблих, утвердження перемоги над смертю».

Об’єктом конкурсного проектування визначено нові соціальні практики,
які втілювалися під час Революції Гідності на різних площинах, а предметом —
створення умов для розгортання та відтворення у просторі і часі нових відно$
син між людьми.
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«Круглі столи» започатковувалися з метою розгляду принципових засад
по кожному з шарів та їх взаємного узгодження. Їх робота починалася з не$
обхідності обговорення політики пам’яті, першою темою була «Меморіалізація
для одужання людини, громади, народу». На сьогодні ми маємо не лише біль
подій Революції Гідності та бойових дій у зоні АТО, який треба ще усвідомити
й пережити. Все це слід розглядати у контексті складної історичної ситуації
в Україні. Тільки у ХХ ст. маємо громадянську війну, голодомор, репресії, Дру$
гу світову війну, знову голодування, Чорнобиль; на початку ХХІ — «помаран$
чеву» революцію, Революцію Гідності, бойові дії в зоні АТО. Всі ці події відлу$
нювалися на кожному щаблі і кожна людина несе в собі ці відчуття в тій чи
іншій формі. Довгий час наш народ перебуває у стресовому стані, і це є наша су$
часна ситуація як українців. На другому круглому столі обговорювався стан
та подальша доля Будинку профспілок, співпраця громади з власниками будівлі.

Красномовною характеристикою публічних дебатів була полярність ду$
мок, точок зору, з якими необхідно було працювати. Наприклад: «Треба як$
найшвидше будувати пам’ятник» / «Майдан — осьова подія історії України,
процес ще триває, тому неможливо зрозуміти форму її відображення». Або:
«Майдан — історичне місце. Тут нічого не можна змінювати» / «Майдан —
це місце для сучасного активного життя, де збиратиметься громадськість».

У кінцевому підсумку було сформовано головну мету конкурсу — втілен$
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ти всі умови для того, щоб окрема людина почувалася гідно й відчувала себе ча$
стиною громади, народу (саме це надає кожному відчуття захищеності, впевне$
ності у майбутньому); а громади й спільноти мали змогу реалізовувати свої
спрямування.

Вся Україна зараз є зоною суцільного болю. В нашому сьогоденні маємо
дуже актуальну проблему, обумовлену як героїчними подіями Майдану, так і
бойовими діями на Сході (пост$травматичний синдром серед широких верств
населення). З кожним днем збільшується кількість людей з інвалідністю, які
потребують реабілітації та повернення у нормальне мирне життя й віднаход$
ження свого дієвого місця в ньому. На найближчі роки найбільш затребувани$
ми будуть соціальні практики «зцілення» (через єднання людей, що продемон$
стрував Майдан).

«Територія Гідності», що стає об’єктом конкурсного проектування, усві$
домлюється як «екран» нової свідомості оновленої України, як «експеримен$
тальний майданчик», де відпрацьовуватимуться й втілюватимуться (у тому числі
засобами архітектури та дизайну) нові соціальні практики єднання людей.

Очікування від другого етапу. Під час оприлюднення результатів першого
етапу, Владислава Осьмак зазначала, що «після трьох місяців ми говоримо про
цінності, а не про вартість. Пам’ятник (з якого все починалося) був би недо$
статньо вартісним, цінним і ціннісним для вшанування тих, хто загинув, хто
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За час революції гідності виокремилися й набули нового змісту чотири
слова: воля, гідність, єдність, громада [10], які є засадничими для подальших
конкурсних процесів. Опрацьовано бачення трьох базових процесів (не
об’єктів!) конкурсного проектування. Перший: створення сучасного євро$
пейського громадського простору («Території Гідності»), який має бути без$
печним; доступним для всіх; сповна задовольняти фізіологічні потреби людей
(харчування, вбиральні тощо); естетичним; передбачати можливість для зруч$
ного розгортання нових соціальних практик єднання людей (народне віче,
спільна молитва, мистецькі акції, особистісні переживання тощо). 

Другий процес — меморіалізація подій, що відбулися на Майдані під час
Революції Гідності. У результаті проведення конкурсу ми маємо отримати сце$
нарії меморіалізації, адже доленосні історичні події треба переживати, а не
ошаблонювати. Меморіалізація розглядається як «фундамент» суспільної
пам’яті про те, що люди змогли об’єднатися й тому перемогли. Тільки в єдності
можливо вирішення проблем, можливий суспільний розвиток. Тому потрібен
пошук нових підходів, використання новітніх засобів, технологій, які будуть
відповідати вимогам майбутнього життя

Третій процес — створення умов для розгортання нових соціальних прак$
тик. Ми не знаємо, які події матимуть місце в майбутньому, як, коли, чому і в
якій кількості люди збиратимуться (на Майдані), але зараз ми повинні створи$
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аспект є принциповим для нашої ситуації, оскільки всі проблеми вирішуються
між людьми, а на площині центрального ядра міста узгоджені рішення вже ви$
конуються. І головне завдання — формування злагодженої комунікації між
усіма дієвцями.

Таким чином, другий етап передбачає залучення бізнесу до публічних об$
говорень як рівноправного партнера. На території, яка буде визначена для кон$
курсного проектування, є певні локації, які мають реальних власників. Не$
обхідно опрацювати такі умови, програму конкурсу, які б гармонізували мету
спільної роботи, потреби громади, нації і законні права людей на власність.
У рамках конкурсу бізнес$ініціативи, узгоджені в результаті публічних обгово$
рень, можуть отримати форму окремих номінацій.

Другий тур публічних обговорень завершується програмою конкурсу,
на засадах якої протягом трьох місяців (1.11.2014–1.02.2015) здійснюється кон$
курсне проектування. Лютий 2015 р. — публічне обговорення поданих кон$
курсних проектів й вибір рішення щодо того, яким має постати головна площа
Києва і прилеглі до неї вулиці, яких функцій вони набудуть, які пропозиції що$
до меморіалізації подій Революції Гідності більш відповідатимуть сподіванням
української спільноти. Очікування дуже великі, адже Майдан — не лише голо$
вна площа Києва, а й всієї країни, тому вона має належати всім і бути територію
Єднання і Гідності.
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віддає зараз своє життя. І тих учасників подій, хто залишився живим і заслуго$
вує на вшанування. Набагато серйознішим є виклик створити у центрі міста,
в його смисловому і просторовому ядрі новий відкритий, доступний абсолютно
для всіх громадян, різних, але однакових в своєму праві на це місто, простір,
в якому було б закладено потенціал на майбутнє краще життя на кілька по$
колінь вперед. Це набагато цікавіше за монумент, який також може бути.
Дев’яносто років тому Осип Мандельштам писав про Київ як про найбільш
життєлюбне місто України. Конкурс «Територія Гідності» є унікальною мож$
ливістю поширити життєлюбність нашого міста на нашу країну. А в який
спосіб — про це нам доведеться обговорювати далі».

Ключовим моментом щодо очікувань від другого етапу (вересень–жовтень
2014 р.) публічних обговорень є потреба в практичності (реалістичності) всіх
подальших дій. Для того, щоб не сталося «хотіли як краще, а вийшло як
завжди», потрібна постійна комунікація (взаємозв’язок, взаємодія) між вла$
дою, бізнесом, громадою та професіоналами. На першому етапі вперше
співпрацювали влада, громада та фахівці (професіонали), було заслухано
низку громадських ініціатив. У всіх, хто долучився до цієї роботи, відбувався
перегляд первісних уявлень, уподобань, навіть зміна світогляду. Для того, щоб
надалі ця робота отримала конкретні реальні впровадження, а не залишалася
«на папері», обов’язково необхідна участь четвертого партнера — бізнесу. Цей
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чущих міських просторів, які не лише нагадуватимуть про буремні події Євромайдану, а й збережуть

середовище центральної функціонально насиченої частини міста. Такий план має в себе включати:

– створення громадської ради, яка визначить ідеологію проекту;

– подальше обговорення виробленої ідеології проекту з народом України;

– організацію та проведення загальноукраїнського архітектурного конкурсу з подальшим

всебічним обговоренням;

– забезпечення адміністративно$організаційного супроводу ухвалених рішень на загальнодер$

жавному та муніципальному рівнях.

Київська міська державна адміністрація, Департамент містобудування та архітектури сумісно

з представниками громадськості готові витупити координатором заявлених вище заходів».

(http://nebesna.kga.gov.ua/novini/7$novini/29$memorandum$shchodo$vshanuvannya$pam$yati$gerojiv$

nebesnoji$sotni).

2. Спільне рішення з боку Міністерства культури України підписано міністром Є. Нищуком, з бо$

ку КМДА — її головою В. Бондаренком.

3. Детальні відомості находяться на ресурсі: http://nebesna.kga.gov.ua.

4. Постановление СНК УССР о проектировании застройки центральной улицы г. Киева Крещати$

ка от 24 июня 1944 г. // Киевщина в годы Великой Отечественной войны. 1941–1945: Сб. докумен$

тов. — К., 1963. — С. 618–619.

5. Кілессо С. К. Конкурс на проект повоєнної відбудови Хрещатика — пошуки національної

своєрідності // Архітектурна спадщина України / НДІТІАМ. — К., 1995. — Вип. 2. — С. 161–184.
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1. Меморандум щодо вшанування пам’яті Небесної сотні підписано головним архітектором Києва

С. Целовальником, президентом Національної спілки архітекторів України (НСАУ) В. Гусаковим,

президентом Київської організації НСАУ В. Жежеріним. У тексті зазначено:

«Події останніх місяців показали, що українці — не просто мешканці території, а високо свідома,

патріотично налаштована політична нація. Народ України готовий відстоювати свої права. Українці

довели всьому світові, що готові віддати найдорожче — своє життя за гідне майбутнє свого народу,

своєї країни. Цей подвиг має бути вшанований на найвищому рівні. У Києві має бути створений

пам’ятний меморіал. І його буде створено. Однак до цієї роботи мають бути залучені найширші верст$

ви населення. Створення такого меморіалу є копіткою роботою і поспішність у її здійсненні може

призвести до знецінення подвигу героїв Євромайдану. 

Вшанування пам’яті народних героїв має здійснити вся Україна — своєю владою, своїми силами,

своїм духом та розумом. Саме так може реалізуватися народовладдя, за яке гинули бійці Небесної

сотні. Знайти форму загальнолюдського відношення до трагічних подій на вулицях Києва є грома$

дянською позицією та професійним обов’язком людей творчих спеціальностей.

Цілком зрозуміло бажання громадян створити пам’ятник або меморіал загиблим героям Майдану.

Однак ідеологічне та художнє рішення майбутнього меморіалу, як і пошук місця його встановлення

вимагає комплексного осмислення усього простору революційних подій (Майдан Незалежності,

Європейська площа, вулиці Грушевського та Інститутська тощо).

Тільки такий свідомий підхід може забезпечити безпомилкове соціальне архітектурно$просторо$

ве рішення середовища головної площі столиці нашої держави. Площі, яка стала символом боротьби

українців за свої права. Необхідно виробити загальнонародний сценарій зі створення громадсько зна$
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6. У статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» зазначено, що «гро$

мадським слуханням підлягають розроблені в установленому порядку проекти містобудівної доку$

ментації на місцевому рівні: генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні

плани територій. Затвердження на місцевому рівні містобудівної документації <…> без проведення

громадських слухань щодо проектів такої документації забороняється».

7. За даними опитування на 22.07.2014.

8. До речі, ані на Майдані, ані на Хрещатику ніколи не було Храму, тобто не було місця, де б люди

збиралися за цією потребою.

9. Режим доступу: http://nsau.org/.

10. Із залу представником сотні Майдану було додано слово «честь», яке звучало з самого почат$

ку революційних подій.

Наталія Кондель6Пермінова. Конкурс «Майдан ’2014 / Територія Гідності»: Новий формат публічних обговорень

Анотація. У статті підсумовано перший етап публічних обговорень програми та умов конкурсу на визначення кра$

щої ідеї Меморіального комплексу Небесної сотні у Києві. Здійснено аналіз нового формату обговорень (від «слу$

хань» до дієвої участі громадян у прийнятті рішення), трьохшарової конструкції змістів, які дебатувалися (Меморі$

ал — Майдан /центр міста — феномен Майдану). Висвітлено принципові засади нового бачення цілей і завдань конкур$

су: від окремого монументу — до оновленого громадського простору з меморіалізацією подій Революції Гідності.

Ключові слова: конкурс, меморіал, Небесна сотня, містобудівне та архітектурне рішення, публічні обговорення,

громада, професіонали, влада, бізнес.

Н. Кондель6Перминова. Конкурс «Майдан ’2014 / Территория Достоинства»: Новый формат публичных обсуждений

Аннотация. В статье подведены итоги первого этапа публичных обсуждений программы и условий конкурса

на лучшую идею Мемориального комплекса Небесной сотни в Киеве. Осуществлен анализ нового формата обсужде$

ний (от «слушаний» к действенному участию граждан в принятии решения), трехслойной конструкции смыслов, кото$

рые дебатировались (Мемориал — Майдан / центр города — феномен Майдана). Освещены принципиальные основы

нового видения целей и задач конкурса: от отдельного монумента к обновленному общественному пространству с ме$

мориализации событий Революции Достоинства. 

Ключевые слова: конкурс, мемориал, Небесная сотня, градостроительное и архитектурное решение, публичные

обсуждения, граждане, профессионалы, власть, бизнес.

Natalia Kondel6Perminova, PhD. «Maidan ’2014» contest/ Dignity territory»: New form of the public discussions

Summary. The article performs a summary of the first round of the public discussion regarding contest program on the

best idea of the Memorial complex to Heavenly Hundred in Kyiv. The author analyzes the new discussion form (from «pre$

sentations» to the real decision making by the community), three layer sense construction, which were discussed (Memorial —

Maidan / city center — Maidan phenomenon). The new foundations of the aims and tasks of the contest are enlightened: from

the separate monument to the renovated public space alongside with the Memorial of the Dignity revolution.

Key words: contest, memorial, Heavenly Hundred, constructive and architectural solution, public discussions, communi$

ty, professionals, authorities, business. 
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Унікальність регіональної культури та архітектури українців як спад$
коємниці традицій протягом попередніх тисячоліть, сформувалась під впливом
географічного поділу та природно$кліматичних умов.

Постановка проблеми. Географічний та пов’язаний з ним кліматичний
чинники відіграють велику роль у формуванні національного характеру,
оскільки визначають напрями розвитку різних галузей життєдіяльності (релі$
гія, будівництво, напрямки землеробства та виробництва, що впливає на спосіб
життя, звички, характер харчування, виховання дітей, ставлення до тварин то$
що). Показати унікальність регіональної архітектури — основна проблема су$
часної культури української нації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями особливостей
та винятковостей національних характерів цікавились Арістотель, Ш. Мон$
теск’є, Ґ. Ґердер, Х. Штейнталь, О. Бауер, М. Бердяєв, Ю. Бромлей, І. Вирост,
Н. Даждамиров, Н. Джандільдін, Р. Емерсон, О. Киричук, М. Москалець,
В. Нарівська, Х. Когут, А. Маслоу, К. Роджерс. До питання унікальності ук$
раїнської культури, аналізу проблем української духовності звертались В. Ан$
тонович, М. Грушевський, М. Костомаров, І. Нечуй$Левицький, Г. Сковорода,
Д. Яворницький, П. Гнатенко, В. Євтух, Г. Лозко, М. Непадковська, М. Шульга,
О. Бандура, Н. Волошина, Р. Мовчан, Г. Семенюк, Б. Степанишин, П. Хропко,
М. Балагутрак, О. Стражний, Я. Гарасим, В. Куєвода, Я. Ярема, І. Гончаренко
та багато інших.

Постановка завдання. Згідно з дослідженнями істориків, українці народ
автохтонний. Помірний клімат та чорнозем сприяли розвиткові землеробства,
а там, де є землеробство є скотарство. Землеробство супроводжують такі про$
мисли як гончарство, ковальство, столярство, теслярство, бондарство. Отже,
клімат і земля визначили розвиток промислів та архітектури українців. Сільські
поселення України, які складалися з будівель, пристосованих для житла, різно$
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гато прісних озер, особливо на північному заході, велику площу займають ліси
з переважанням сосни. Клімат м’який, помірно континентальний. Про людей,
що проживають в такому географічному середовищі О. Кульчицький пише,
що менша в лісовій смузі дія сонячного світла, більша хмарність і більша кіль$
кість опадів сприяють зменшенню життєрадісності, що часом межує з сумо$
витістю. У сполученні лісової гущі із трясовиною концентрується відчуття «за$
грозливої обмежености». «Вчування в темну зелень лісу та його шум викликає
настрій, якщо не суму, то принаймні поваги. Вчування в статичну форму лісу,
в його «вкоріненість» і непорушність, що стримує око гущавиною й таємничою
похмурістю прогалин, створює в своїх процесах переживання типу «стриманої
рухової форми», почуття обачности, обережности й підозрілости, стриманого
вичікування, терпеливости. Як реакція на вчування в загрозливу таємність лісу
можуть інколи постати почуття «панічної» (Пан — божок лісу) лякливости.
Вчування в гущавину лісу як в життьовий процес — це вчування в нещадне зма$
гання за життьовий простір, у постійну жорстоку боротьбу за існування без
виразного завершення в остаточній перемозі, із схильністю до лінії «пристосу$
вання» (особливо виразного в формі таких дерев, як сосна, береза, верба), інко$
ли «резиґнації» [3, с. 711]. 

Поліська архітектура, як і само Полісся, навіює сум і тугу. Почорнілий
зруб поліських хат на фоні осінніх боліт та озер зафіксував на світлинах Сте$
фан Таранушенко [5]. Поодинокі хати прикрашені скупою побілкою або скупо
підведені контури вікон свідчать про естетичну невибагливість жителів ук$
раїнського полісся. Федір Вовк, описуючи поліську хату зазначає, що де$
рев’яний острів хати на Поліссі є оголений і тільки де$не$де білі плями кругом
вікон вказують на незгасну традицію. Темно$сірі, з прокопченими низькими
стелями з дранки хати поліщуків нагадували найбідніші гуцульські житла [1,
с. 515]. Такі невеликі лісові поселення зливались з чагарниковою хащею лісу
та його природними барвами і були непомітними для чужинців. Не дивлячись
на значне поповнення поліського населення за рахунок втікачів з лісостепової
зони, які залишали свої домівки через напади кочівників та своїх рідних фео$
далів, архітектура та традиції українського полісся не змінилися. Таке явище
можна пояснити розумінням місцевим населенням переваг природного камуф$
ляжу у боротьбі за виживання. Проте не можна вважати, що способи
будівництва на Поліссі були примітивними. Як пише у С. Таранушенко, «обра$
ботка дерева в виде замковых и монументалиных сооружений, жилищ и раз$
личных хозяйственных построек достигла здесь уже в глубокой древности вы$
сокого уровня» [5, с. 4].

Про поліське житло чи не вперше писав київський губернатор Іван Фун$
дуклей [6]. Дослідник виділяє чотири типи житла в українському поліссі, яке
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манітних підсобних занять, утримання свійських тварин та зберігання про$
дуктів, сягають глибини віків. Різноманіття форм таких поселень зумовлюва$
лось як природно$кліматичними умовами так і специфікою освоєння степових,
лісостепових та лісових територій в залежності від географічного положення.

Творче осмислення, пропагування, збереження своєї індивідуальності
та унікальності, регіональних особливостей архітектури основне завдання пе$
ріоду відродження культури та духовності України.

Виклад основного матеріалу. У своєму підручнику «Етнопсихологія»
О. Савицька дає екскурс у минуле і описує бачення Геродота та Гіппократа
на вплив географічного та кліматичного чинників у формуванні характеру
нації. Геродот, якого вважають засновником історії, етнографії та етнопсихо$
логії, багато подорожував і розповідав про дивовижні особливості народів,
з якими зустрічався, їх вірування, релігію, мистецтво, побут. У праці «Історія»
Геродот вперше здійснив порівняльний аналіз особливостей життя і характерів
різних народів за допомогою навколишнього середовища. За результатами
власних спостережень він подав етнографічний опис Скіфії, до якого ввійшли
розповіді про богів, звичаї скіфів, міфи про їх походження. Геродот звернув
увагу на такі характерні якості скіфів: жорстокість, неприступність, суворість.
Наявність цих якостей, на його думку, зумовлюється особливостями навко$
лишнього середовища (рівнина з багатьма ріками та травами) і способом жит$
тя скіфів (кочовий) [4]. 

Іншими дослідниками давньої Греції також було помічено вплив навколиш$
нього середовища на формування психічних особливостей різних народів. Так,
Гіппократ вважав, що провідними об’єктивними чинниками всіх відмінностей
між народами, їх поведінки, звичаїв, виступають природа та клімат території
проживання народу. Констатуючи відмінності в культурі, традиціях, зовнішньо$
му вигляді народів і племен, давні мислителі прагнули виділити чинники цих
відмінностей. О. Кульчицький, підтримуючи думки Геродота та Геґеля, зазначає,
що клімат сам по собі уже впливає на характер людини та нації: «Відомо, що га$
рячий і вогкий клімат ослаблює “біотонус”, життьову енерґію, з усіма характеро$
логічними наслідками такого ослаблення, а також, що гарячий і вітряний клімат
подразнює нервову систему. Відомо, що більше чи менше сонячне освітлення
викликає або життєрадісність, або пригніченість настрою» [3, с. 710].

Оскільки українська нація складається з етнографічних територій,
що сформувалися під впливом багатьох чинників, в тому числі й географічного,
то сьогодні ми можемо обґрунтувати причини особливостей етнографічних
районів, що базуються саме на географічному факторі.

Етнографічна група поліщуків розташовується в основному в Поліській
низовині (лісова смуга). Низовина заболочена, заторфована. Трапляється ба$
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Вплив кліматичного та географічного факторів внесли корективи у спе$
цифіку архітектури української хати, не заперечуючи її цілісності образу, яка
формою і конструкцією підкреслювала єдність української спільноти. Борис
Крижановський — завідувач відділу Російського музею в Ленінграді —
1927 року писав: «Коли розглядаємо українську домівку в різних місцевостях
України, нас вражає її одноманітність. Скрізь ми знайдемо той самий основний
план з його звичайними відмінами, що мають свої економічні причини <…>.
Природні умовини позначаються здебільшого на матеріалі, з якого побудовано
хату — дерев’яну на півночі і в горах, а мішаного матеріялу — в середній Ук$
раїні та глиняну на півдні; є місцевості багаті на камінь, де будують муровані
хати, в инших місцях, будуючи з мішаного матеріялу, вживають замість хмизу
очерет» [2, с. 119].

Висновки. Ментальність кожного народу формується під впливом кон$
кретних чинників, які систематизував і обґрунтував у праці «Риси характеро$
логії українського народу» Олександр Кульчицький. Головними чинниками,
що формували національні психіки, отже і психіку української людини, є чин$
ники: расові, географічні (геопсихічні), історичні, соціопсихічні (суспільні),
культуроморфічні; окремого розгляду вимагає людина у глибинно$несвідомо$
му національному психічному житті (глибинно$психічний чинник) [3, с. 708]. 

З усіх видів мистецтв архітектура найбільш тісно пов’язана з суспільством,
географічним поділом держави, культурою, соціально$економічним устроєм,
природо$кліматичними умовами. Географічний поділ та природно$кліматичні
умови є основним чинником унікальності культури та архітектури українців. 

Проблема унікальності, національної неповторності, своєрідності, спад$
коємності та творче осмислення і опрацювання регіональних традицій має ве$
лике практичне значення для розвитку сучасної української культури та архі$
тектури. Сьогодні ми є свідками відродження національної культури та ар$
хітектури, тому дуже важливо не забувати, що вивчення, збереження та поши$
рення народної культури є сьогодні першочерговим завданням країн євро$
пейської культурної традиції, однією з яких є Україна. 
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відповідає скоріше соціальному становищу його власників, а ніж якимось
архітектурним особливостям. 

Смуга лісостепових височин своїм теплішим і сухішим підсонням впливає
на самопочуття й життєвий настрій в напрямі життєрадісності й оптимізму.
«Вчування в процеси природи для хліборобської людности чорнозему є вчу$
ванням у плодючість землі, в її лагідність, щедрість і добрість у подвійному зна$
ченні “доброї землі”: у розумінні хліборобської видайности і морально$містич$
ному розумінні “обдаровуючої любови”, що з нею немов співдіють інші прояви
природи: сонце, дощі, вітри. Таким станам відповідають як людські реакції —
почуття довірливости, вдячности. Споглядання м’яких форм рельєфу
як вислідів і виразів формотворчих сил, що діють на землю, — це вчування
в м’якість та лагідність, але і в постійність діяння сил води, вітру, сонця, що ра$
зом становлять “дію ерозії”» [3, с. 712]. Лісостепова зона займає територію,
на якій переважають височини: із заходу на схід змінюють одна одну Розточчя,
Подільська, Волинська, Придніпровська та Середньоруська височини. А це
Подільські етнографічні землі, Слобожанщина, частина Запоріжжя та При$
чорномор’я, північ Таврії та Донеччина. На південь від Українського Полісся
лежить лісостепова зона, або Лісостеп. 

На Поділлі, як і на всій Україні, займалися землеробством. Вирощували
тут кукурудзу, жито, гречку, садили картоплю, буряк, капусту, огірки, гарбу$
зи, дині. По Дністрі вирощували виноград та робили з нього вино. Споживали
також багато сушених слив. Відповідно до тереторії сформувався і тип житла,
що найбільш відповідає природньо$географічним умовам.

Подільська хата традиційна — тридільна, переділена сіньми. Подільські
хати були глиняними, дерево використовувалося тільки як основа, в яку закла$
дали глиняні вальки. Подільські хати білили, лицьові вікна обводили кольоро$
вою глиною, а вікно ззаду білою. Призьбу обмащували червоною глиною. Вікна
і двері оздоблювалися гирляндами, між вікнами розписували вінками або буке$
тами. Усередині хата була також розписана. Особливо піч, комин, груба запов$
нювалися розписною мозаїкою. У геометричних візерунках були основними
хрест, зірка, серед рослинних: хміль, барвінок, виноград. Найулюбленішими
сюжетами були візерунки з дуба, клена, барвінку, хмелю і особливо винограду.
Виноград широко використовувався в мотивах церкви. Села були великими,
кожна садиба обкопувалась глиняним валом 2–3 м.

Степова зона розташована південніше Лісостепу. Тут використання лісу
різко обмежене. Основним матеріалом є глина у сполученні з очеретом, хми$
зом, соломою, а в пониззях Дністра, Південного Бугу і на Донбасі часто засто$
совується камінь. В умовах спеки, вітрів будівлі тут віддавна споруджували
з товстими стінами, глибокими амбразурами у прорізах вікон і дверей. 
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Термін еко6район (тобто екологічний район або квартал) є на сьогодні ду$
же популярним у Франції: як серед архітекторів і урбаністів, так і серед медіа
структур. Часто його вживають як синонім району сталого розвитку1. Але
обидва поняття базуються на основних засадах сталого розвитку: взаємодії
та врівноваженості між соціальним, економічним та екологічним аспектами
життя. Чому ж тоді перший термін став більш популярним у Франції? Більшість
урбаністичних проектів міського житла називаються сьогодні еко6районами
(фр. еcoquartier), породжуючи таким чином плутанину у його вживанні.

Термін еко6район є неологізмом, що складається з іменника район і пре$
фікса еко$ (давньогрецькою oіkos — будинок) і складової частини слова еко6
логія (друга частина слова також походить з давньогрецької: logos — наука).
Тобто екологія — це наука, що вивчає взаємовідношення між живими істотами
та їх оточенням [2, с. 392].

Насправді не існує дослівного перекладу терміну еко6район (еcoquartier)
з французької на інші мови, тому що подібні терміни належать до контексту
окремо взятих країн. Взагалі феномен еко6району прийнято вважати привілеєм
країн економічно розвинених. Тому у даному тексті ми не будемо торкатися
прикладів країн Латинської Америки або Азії.

У німецькомовному світі прийнято використовувати звичайний термін
район (нім. Nachbarschaft) навіть для визначення екологічних районів. Щоправ$
да, іноді додається прикметник екологічний, аби виділити конкретний приклад.
Навіть район Вобан (нім. Vauban) у Фрайбурзі (Німеччина) (рис. 1), вважається
першим екологічним районом Європи і називається еко6районом лише у Фран$
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розвитку. Далі, Agendas ’211 була розроблена навмисно для органів місцевого
самоврядування з метою розвинути останні з «еко$управління» (сортування
відходів, громадський транспорт, зелені насадження, переробка санітарних
відходів…) до «еко$будування». Органи місцевого самоврядування, що най$
більш зацікавлені у просуванні сталого розвитка, зобов’язані звернутися до те$
ми реабілітації існуючих районів, які не відповідають новим екологічним стан$
дартам. Однак, термін еко6район не був застосований з початку процесу еко$
рекваліфакації міст. Наприклад, Анже — одне з перших французьких міст, що
розпочало працювати над проектами урбаністичного відновлення 2002 року —
віддало перевагу терміну сталий район, на відміну від еко6району.

На думку двох архітекторів$дослідників Паризької Архітектурної Школи
Ля Вілет, П’єра Лефевра і Мішеля Сабарда, термін еко6район використовується
здебільшого медіа$структурами: «він привертає увагу і дає можливість уникну$
ти іншої дискусії університетського типу, тобто суто лінгвістичної, яка сто$
сується терміну сталого розвитку2, що, на думку багатьох, має бути замінений
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ції. За словами німецького архітектора з Фрайбурга Микаєля Гієса, який брав
участь у побудові цього району, терміну еко6район не існує в німецькому кон$
тексті. Існують лише райони, що відповідають більш$менш критеріям сталого
розвитку.

Англосаксонський світ має декілька різних варіантів для визначення влас$
них еко6районів. Це може бути eco6neighborhoods, green neighbourhood, eco6
friendly area / district або green city / district / area. Однак, ці поняття не зав$
жди стосуються новозбудованих районів. Частіше вони використовуються для
визначення здійснених модифікацій на вже існуючому урбаністичному полотні.

Для кращого розуміння терміну еко6район ми пропонуємо зазирнути тро$
хи у минуле. Перш ніж зануритися у дискусії навколо цього терміну, спро$
буємо зрозуміти інше поняття — сталий розвиток. Згідно з Національним
інститутом статистики й економічних досліджень у Парижі, сталий розвиток
є «розвитком, що відповідає вимогам сьогодення без потенціальної шкоди для
наступних поколінь, щоб задовольняти свої потреби»1. Після Всесвітнього
саміту в Ріо$де$Жанейро 1992 року, під егідою Організації Об’єднаних Націй,
було офіційно затверджено термін сталого розвитку. Традиційно він базується
на трьох основних засадах: економіці, соціальному факторі та захисті навко$
лишнього середовища. Тобто, у результаті ми маємо отримати ефективний еко$
номічний розвиток, соціально врівноважене суспільство та екологічно здорове
середовище (рис. 2).

Сьогодні бажання реалізовувати якісні урбаністичні проекти, які приділя$
ють увагу екологічному аспекту, щодалі зростає. Нові райони, зорієнтовані на
сталий розвиток, базуються a priori на трьох вище названих засадах. Вони про$
понують нове бачення урбанізму, орієнтуючись на наступні пріоритети:
соціальне врівноваження, економіка, управління водними ресурсами, розвиток
зеленої зони міста та повага до навколишнього середовища. Такі нові райони
називають сьогодні у Франції еко6районами. Які ж насправді цілі переслідують
розробники еко6районів? Чи існує норма, що точно визначає термін еко6район?
Які дебати він породжує?

Після Ольборзької Хартії2, підписаної 1994 року, більшість французьких
міст почала застосовувати екологічні програми у контексті урбаністичного
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1 Цитування мадам Гро Харлем Брюндтланд, Прем’єр$міністра Норвегії (1987) ; http://www.insee.fr.

2 Ольборзька Хартія була підписана підчас першої Європейської конференції щодо сталого роз$

витку міст 1994 року в Ольборзі, Данія. Міста, які підписали цю Хартію, морально зобов’язалися

створити місцеві Аgenda ’21. Слідування цій політиці є добровільним актом з боку кожної громади.

Це важлива ініціатива для сталого розвитку в Європі. У лютому 2007 року більше 2550 міст підписали

Хартію (http://cms.unige.ch).

1. Екологічний район Вобан. Фрайбург. Німеччина. Фото: Ірина Мазніченко 

1 Програма у вигляді переліку дій щодо поліпшення екологічного стану міста та порядок їх вико$

нання органами місцевого самоврядування.

2 dеveloppement durable (прим. авт.).



них зон, самоуправління за участю мешканців міста, зважений енерго$вибір,
альтернативні методи водовідведення та каналізації, боротьба проти шуму, пе$
редбачення різних типів риску.

6. Ущільнення, що контролюється введенням нових урбаністичних форм.
7. Еко$конструкція або еко$реконструкція, що бере до уваги урбаністичні,

соціальні, експлуатаційні, довкільні, санітарні та економічні особливості.
8. Партнерське управління та керування довкіллям.
9. Федеративне керування проектом для побудови еко6району.
10. Сприятлива для проекту законодавча база (закони і документи щодо

урбаністичного розвитку) [3, с. 11].
Сьогодні на сайті Міністерства екології, енергоресурсів, сталого та тери$

торіального розвитку Франції маємо наступне визначення терміну еко6район:
«Еко6район — це зразкова операція сталого розвитку. Визначна міра міністер$
ського плану “Екологічно розвиненого міста” покликана покращити якість
життя, пристосовуючись до майбутніх потреб: захищати наші ресурси і пей$
зажі, готуючи умови створення пропозицій нового житла, що відповідає суча$
сним вимогам»1.

Міністерство також додає, що еко6район має одночасно опікуватись еко$
номічним використанням енергії та матеріалів, зваженим використанням вод$
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на стабільний розвиток1» [3, с. 10]. У книзі «Еко$райони» [3] вони пропонують
декілька варіантів визначення терміну. Перший варіант — університетський.
Він використовується у колах Міністерства екології, енергоресурсів, сталого
та територіального розвитку (MEEDDAT)2. Другий варіант було визначено Об$
ласною адміністрацією Лілля (LMCU)3 під час здійснення програми урбаніс$
тичного відновлення із використанням концепту еко$району.

2008 року Міністерство запропонувало основні елементи, що визначають
термін еко6район:

1. Глобальний та інтерактивний спосіб мислення.
2. Контроль урбаністичного зросту (зведення еко$району на занедбаних

індустріальних теренах або пустирях аби запобігти урбаністичному розширенню).
3. Реорганізація пересувань (перемішане урбаністичне полотно4 знижує

потреби у транспортних пересуваннях та сприяє розвитку екологічних типів
транспорту, таких як велосипед, трамвай, тощо).

4. Побудова еко6району як продовження існуючої міської забудови.
5. Концепція, що включає дев’ять головних параметрів: створення робочих

місць, альтернативні види транспорту, еко$будування будівель, захист природ$
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2. Схема концепту сталого розвитку 

3. План еко6району Бонн у Греноблі. Джерело: http://observatoire.pcet6ademe.fr/

1 dеveloppement soutenable (прим. авт.).

2 Сьогодні Міністерство екології, сталого розвитку та енергоресурсів (le ministеre de l’Ecologie,

du Dеveloppement Durable et de l’Energie).

3 Lille Mеtropole Communautе urbaine.

4 Тобто наявність різних типів міського середовища як то: житло, комерційна зона, підприємниць$

ка зона тощо (прим. авт.). 1 Див.: http://www.developpement$durable.gouv.fr.



3. Очищення ґрунту від індустріального бруду (якщо такий має місце).
4. Перевага альтернативних видів транспорту перед автомобілем; мінімі$

зація паркувальних місць й автомобільного руху у громадських місцях.
5. Альтернативне використання дощової води на пішохідних зонах, що

включає, між іншим максимізацію абсорбуючої поверхні та збір дощової води.
6. Створення або поліпшення зелених зон, що допомагають у боротьбі

із забрудненням повітря. Створення біологічних коридорів, що сприяють
різноманіттю видів.

7. Застосування не шкідливих для навколишнього середовища матеріалів
у громадських місцях.

8. Керування відходами: збір, сортування, а також створення окремих зон
для собачих екскрементів.

9. Зменшення кліматичного дискомфорту та шуму, як у середині примі$
щень, так і зовні.

10. Енерго$економне міське освітлення, що живиться за рахунок альтер$
нативних видів енергії, вироблених на місці.

11. Міське теплопостачання, що використовує систему теплофікації.
На відміну від міністерства, лілльська адміністрація є більш точною сто$

совно кожного елементу свого варіанту визначення. Ми ясно відчуваємо у ньо$
му більшу близькість до території. Лілльський список, який презентує параме$
три зразкового еко6району складається із конкретних побажань: урбаністична
щільність (точно зазначена у кількості 40 квартир на один гектар), альтернатив$
не використання дощової води,  застосування не шкідливих для навколишнього
середовища матеріалів у громадських місцях, очищення ґрунту, застосування
альтернативної інженерії для міського економного освітлення, використання
міської теплотраси для опалення за допомогою теплофікації і т. ін. Це визна$
чення говорить про краще знання проблем, пов’язаних з реальними реалізова$
ними проектами.

Але головна ідея залишається незмінною у двох визначеннях. Між усіма
елементами ми часто натикаємось на той самий принцип «внутрішнього ур$
баністичного зросту», що передбачає побудову міста на території існуючого
міста. Обидва визначення наголошують на стратегічній важливості різно$
маніття видів пересування та безпосередній близькості громадського транс$
порту. Щільність забудови є одним з найголовніших параметрів сталого роз$
витку. Він посідає головні позиції у кожному з визначень.

Однак, якщо ми озирнемося навколо, то побачимо ціле різноманіття
інших поглядів, які намагаються визначити термін еко6району. Таким чином,
постає питання: яке з визначень є найправильнішим? Наприклад, чи може вва$
жатися справжнім еко6районом новий район, зведений на аграрній території
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них ресурсів, різноманіттям видів альтернативного пересування, високою якіс$
тю життя, ставлячи акцент на природних зонах міста. Інакше кажучи, новий
екологічний район має представляти простір комфортного життя, поважаючи
власне оточення. Цей життєвий простір має стати місцем соціалізації та об$
міну, а також має бути органічно інтегрованим на своїй території. Він має спро$
вокувати виникнення та популяризацію екологічного способу життя.

Таким чином, Міністерство демонструє класичні елементи, базовані на тео$
ретичних засадах, що стосуються еко$районів, часто присутніх на рекламних
плакатах. Однак, даний список ідеальних характеристик не визначає міру їх$
нього застосування. Ми не можемо сказати, що використання альтернативних
видів транспорту важливіше за врівноважене управління енергоносіями або
за соціальну змішаність. Список тільки пропонує загальні цілі, які Міністерст$
во хотіло б бачити в екологічному районі.

Таким чином, виникає питання: чи мають бути застосовані одразу всі вище на$
звані параметри, або ж буде достатньо лише одного, щоб називатися еко6районом?

Оскільки, від початку ця ситуація не була достатньо чітко роз’яснена,
різноманіття нових екологічних районів спровокувало певну плутанину навко$
ло власного визначення. Відсутність законодавчої бази сприяло створенню
перших еко6районів, зорієнтованих на той чи інший з вище означених пара$
метрів. Наприклад, еко6район Бонн у Греноблі (рис. 3) віддав перевагу фактору
урбаністичного ущільнення, розмістившись біля центральної частини міста
(на території старих військових казарм). Таким чином, місцева влада вирішила
одразу транспортну проблему, використавши існуючий громадський транс$
порт. На території нового еко6району Бонн віддана перевага альтернативним
і легким видам транспорту. В іншому проекті еко$району, що знаходиться
у Дюнкерку, на півночі Франції, розробники сфокусувались на відновлюваних
типах енергії за допомогою сонячних панелей, інтегрованих у будівлі та при$
родній вентиляції, що працює за допомогою змін температур і без використан$
ня електроенергії (завдяки вдалому використанню вітряної місцевості).

Існує також інше визначення терміну еко6район, яке наводять П. Лефевр
і М. Сабард. Воно з’явилося 2006 року у надрах Лілльської метрополії. Пропо$
нуючи це визначення, сформульоване обласною радою, дослідники хотіли ви$
світлити різницю у трактуванні тієї ж теми. Звичайно, міністерство й обласна
рада мають різні за масштабом позиції. Вони підходять до теми згідно власних
інтересів. Отже, Лілльська метрополія акцентує увагу на одинадцяти основних
параметрах:

1. Вибір місця, за можливістю в існуючому міському просторі.
2. Урбаністична щільність та змішаність: якнайменше 40 квартир на гектар

+ комерція та сектор обслуговування.
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ризикує втратити більшу частину своєї простоти» [1]. Автор передбачає, що у
найближчому майбутньому всі райони можливо стануть «еко». Тому що рай$
он — це є вдала «порція» поділу міського простору. Ми завжди живемо у екс$
периментальний період, тому всі сьогоднішні еко$райони можуть згодом
відповідати вимогам звичайних районів. Як то доводить історичний досвід,
можемо вже котрий раз стати свідками переходу інновації у норму. Б. Буто
вважає, що термін еко6район все більш використовується засобами медіа$мов$
лення та місцевою владою, тому що він є досить новим, промовистим і спокус$
ливим. До того ж, термін «сталий район» (фр. quartier durable) французькою є
менш привабливим. Щодо еко6району, все менше людей потребує «перекладу»
цього терміну.

Отже, ми бачимо, що визначення еко6району є настільки комплексним
і багатогранним, що не дивно виявити багато різних тлумачень, дебатів і дис$
кусій. Кожен має тенденцію трактувати термін у манері, яка більше підходить
до певної місцевості або певних персональних упободобань. Іноді цей процес
здається настільки складним, що здається, що «еко$район не визначається тим,
чим він має бути, але тим, чим він категорично бути не має» [1].

Однак бажання створення районів, близьких до екологічних засад,
що поліпшують якість життя і поважають добробут кожного індивіду, приво$
дить нас до концепту зразкового майбутнього житла. Як це було виявлено
на початку даної статті, вибір рекламних агентів, а також французької держа$
ви був зорієнтований у бік «екологічного» терміну через його краще звучання
та більш «пряме» значення у порівнянні з терміном «сталий». Насправді, існу$
ючи проекти еко6районів намагаються відповісти потребам трьох напрямів
сталого розвитку: соціальному, економічному і напрямку навколишнього сере$
довища. Але термін «екологічний» претендує на розгляд лише питання навко$
лишнього середовища. Соціальний і економічний фактори відходять, таким чи$
ном, на задній план.

На практиці проекти еко6районів доводять, що цей тип житла ще зали$
шається досить коштовним і недоступним для більшої частини населення.
Це так зване інноваційне житло, орієнтоване на екологічний спосіб життя (зе$
лені насадження, тощо), економію у споживанні, що сприяє здоров’ю та добро$
буту мешканців. Це житло, яке отримало великі інвестиції, але не врахувало
достатню кількість соціальних квартир1, щоб утворити справжню соціальну
змішаність. У такому житлі цікаво випробовувати нововведення, пов’язані
з екологією або екологічним способом життя. Оскільки проекти еко6районів
ще досить нові, навіть у контексті досвіду Західної Європи, важко передбачити
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за містом і який потребує з’єднання з існуючою урбаністичною інфраструкту$
рою? Чи може бути названий «екологічним» район, побудований на території
колишньої індустріальної зони, з прямим виходом до громадського транспор$
ту, але який не приділив достатньо уваги застосуванню відновлюваних видів
енергії? Подібні питання часто пов’язані з політичним рішенням місцевих ор$
ганів управління. Якщо у межах міської забудови немає у достатній кількості
занедбаних індустріальних зон або пустирів, що потребують реабілітації, місто
може виправдати територіальне розширення. Розробка проекту еко$району є
настільки довгим і складним процесом, що ми можемо спостерігати всі можливі
ситуації, пов’язані із вибором місця. Часто, щоб уникнути складних політичних
дискусій і прискорити адміністративні строки, місцева влада обирає місце
будівництва нового еко6району згідно з власними інтересами. У такому випад$
ку еко6район може притримуватись багатьох екологічних параметрів (як засто$
сування альтернативної енергії, вибір екологічних матеріалів, врахування
довкілля тощо), уникаючи при цьому складнощів, пов’язаних із вибором місця.
Настільки вільні та широкі трактування терміну еко6району сприяли розробці
дуже різних проектів. Це створило плутанину і спровокувало безліч дебатів на$
вколо даного концепту.

З одного боку, відсутність одного домінуючого визначення терміну еко6
район спровокувала певну плутанину в урбаністичних і політичних колах,
з іншого — вона посприяла сміливим експериментам у даній сфері, які б були
неможливі за інших обставин. Точно сформульований офіційний термін обме$
жував би архітекторів і урбаністів під час створення нових екологічних районів.
Сфера, яка залишається завжди «недовивченою» пропонує більший простір
для реалізації нових ідей.

Проте французьке наукове та громадське суспільство, схильне до пер$
фекціонізму, віддає перевагу довгим, багатолітнім дебатам перш, ніж видати
матеріал, придатний до вживання. Під час пошуків точного формулювання
терміну місцева влада має змогу грати у політичному сенсі з проектами еко6
районів. Термін, що став дуже популярним останнім часом, перетворився
на своєрідний рекламний щит. Додаток «екологічний» ніби ставить проекти
нового житла на вищій рівень, підвищуючи таким чином їх вартість. Тому до$
сить важко об’єктивно оцінити певний проект еко6району: відокремити марке$
тингову частину від справжніх екологічних засад.

Беручи до уваги таку ситуацію, перед нами постає питання: який подаль$
ший розвиток матиме термін еко6район у Франції та його майбутнє застосуван$
ня на практиці? Бенуа Буто, дослідник з Європейского інституту енергетичних
досліджень, доходить висновку, що «якщо через 20 років еко$район видавати$
ме реалізовані проекти кінця ХХ століття за нові райони, значення цього слова
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1 Квартири, що орендуються або продаються по нижчій ціні соціально уразливій верстві населення.



Вступ. Потреба у будівництві будинку Верховної Ради виникла 1934 року,
після переїзду Уряду УРСР до Києва. 

Проектування нового будинку для Верховної Ради УРСР було частиною
активних процесів трансформації історичного центру Києва. У зв’язку з нови$
ми «соціалістичними» потребами столиця УРСР переживала масштабний про$
цес реконструкції та створення нового «Державного центру». Структура Киє$
ва та характер його розпланувальної системи не дозволяла використання вже
готового розпланувального вузла для створення повноцінного громадського
центру з великою площею та адміністративними будівлями. 

Спочатку наради та засідання відбувалися у Маріїнському палаці, який мав
досить невелику залу, що не була пристосована до багатолюдних пленарних
засідань, зокрема для засідань сесій ЦВК УРСР. Переробити будівлю також не
виявлялося можливим. За словами В. Козинського, «ані етажність, ані розміри,
ані сама конструкція нинішнього будинку ЦВК УРСР не дозволяють збудувати
такий зал за допомогою внутрішньої корінної реконструкції будинку. Через
те й виникла думка про добудову поруч із старим палацом нового будинку,
де можна було б створити зал засідань за останнім словом будівельної техніки,
з усім необхідним у даному разі устаткуванням і пристосуванням і де завдання
архітекторів не було б зв’язане і звужене рамками наявного будинку» [1, с. 8].

Проектування і будівництво споруди Верховної Ради 1936–1939 рр.
1936 року було проведено закритий конкурс. Завданням і головною вимогою
конкурсу на складання проекту будинку Сесійного залу ЦВК УРСР (з 1938 р. —
Верховної Ради УРСР) було «збудування нового будинку на визначеній для
цього ділянці — на розі вулиці Кірова і майдану ЦВК УРСР з виходом фасадів
на обидві ці вулиці… створення тут стрункого, архітектурно витриманого ан$
самблю площі» [5, с. 10].

У закритому конкурсі на проект будинку Верховної Ради взяли участь чо$
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результати їх реальної експлуатації через багато років. Але наявність останніх
дає широке поле для їхнього обговорення і вивчення.

Новий досвід створення еко6районів у Франції може послужити прекра$
сним прикладом для інших країн, зокрема України. Беручи до уваги слабкі
та сильні сторони даного феномену, майбутнє українського урбанізму може
відкритися зовсім з іншого, не очікуваного до сьогодні боку. Мова йде не про
копіювання концепту як такого, а про застосування його наробок в ук$
раїнському пострадянському контексті.
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Анотація. Дана стаття має за мету ознайомити читача з новим в українському контексті терміном еко$район. За$

вдяки активній полеміці у французьких урбаністичних колах стає зрозумілим народження та розвиток проектів жит$

ла нового покоління: еко$районів.

Ключові слова: еко$район, урбанізм

Аннотация. Данная статья преследует цель ознакомить читателя с новым в украинском контексте термином эко$

район. Благодаря активной полемике во французских урбанистических кругах становится понятным рождение и раз$

витие проектов жилья нового поколения: эко$районов.

Ключевые слова: эко$район, урбанизм

Summary. This article aims to help the reader to get familiar with a new terms in the Ukrainian context: eco$district,

recently appeared thanks to active debate in the French urban circles. Birth and development of a whole new concept, a new

generation of housing projects, became evident, ans was given the name of eco$district.
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ФЕНОМЕН БУДИНКУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ

У ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Н. Б. ЧМУТІНОЇ

ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ



го найкращим, таким, що найбільше відповідає вимогам часу і потребам замов$
лення.

В. Г. Заболотний був на той час відомим київським архітектором, голов$
ним інженером проектної організації Цивільпроектбуд, викладачем Київсько$
го художнього та Київського інженерно$будівельного інститутів. Одним з го$
ловних його принципів як педагога було впровадження більш тісного зв’язку
процесу навчання із проектною і будівельною практикою. Серед студентів
старших курсів, яких він залучав до реальних проектів, була Наталія Борисівна
Чмутіна (1912–2005).
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Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної…

тири київські архітектори: Сергій Вікторович Григор’єв, Валеріан Микитович
Риков, Яків Аронович Штейнберг і Володимир Гнатович Заболотний. 

Перед учасниками конкурсу стояло, перш за все, завдання майстерно впи$
сати споруду у навколишнє архітектурне середовище, так, аби вона не супере$
чила бароковому ансамблю Маріїнського палацу й іншим спорудам: «Навкру$
ги цієї ділянки розташовується цілий ряд будинків, що виділяються в архітек$
турному відношенні, як от — <…> будинок управління міліції в стилі епохи
Відродження, будинок посольського консульства в новогрецькому стилі, трохи
нижче монументальний колос — будинок НКВД (нині Кабінет Міністрів. —
О. М.), а ще далі історичний музей» [5, с. 10]. Новий будинок Сесійної зали мав
розміщуватись у центральній частині колишнього Царського саду, і разом
з Маріїнським палацом відокремлювати Хрещатий парк (Першотравневий)
від Маріїнського парку. 

Треба нагадати, що 23 квітня 1932 р. було оприлюднено постанову ЦК
ВКП(б) «Про перебудову літературно$художніх організацій». Постанова обме$
жувала право на самостійну працю, змушуючи об’єднуватись у «регламентовані»
творчі колективи. Архітектори мали працювати у певних визначених партією ме$
жах. У такий спосіб влада ліквідувала існуючі творчі групи та об’єднала митців у
єдину Спілку радянських архітекторів СРСР, що давало можливість повного
стилістично$ідейного контролю над архітектурним проектуванням. 

Один з творчих колективів, який очолював В. Г. Заболотний, здобув
на конкурсі перемогу. Спеціальна комісія визнала проект команди Заболотно$
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Будинок Верховної Ради України, загальний вигляд, фото 2012 р.

Н. Чмутіна. Ескіз по закінченню фасадів будівлі

на конкурсі Верховної Ради УРСР, 1936 р., олівець



Спорудження нового будинку Верховної Ради здійснювалося відносно
швидко. Будинок зводили упродовж 1937–1939 рр. У січні 1938$го основні ро$
боти було закінчено. До 1$го травня планувалося завершити внутрішні роботи
і опорядження фасадів. Історична довідка УкрДНІпроектреставрації від
2001 р. повідомляє, що у команді разом із Заболотним над проектом працюва$
ли архітектори: Н. Чмутіна, П. Красицький, Г. Граужіс, А. Кіріндас, Є. Сар$
навський; інженер Ю. Каннабіх: «Вони займаються розробкою робочих ри$
сунків по внутрішньому оформленню і устаткуванню будинку» [4, арк. 7]. 

Авторський нагляд за будівництвом здійснював Заболотний, нагляд
від президії Верховної Ради здійснював голова ЦВК УРСР Г. І. Петровський.

На сьогодні існує декілька технічних описів споруди. Найбільш точну й де$
тальну інформацію сконцентровано в історичних довідках УкрДНІпроектрес$
таврації, які, у свою чергу, у більшості випадків спираються на публікації Пав$
ла Федотовича Альошина у періодичних виданнях.

Однак, цікавим і найбільш повним здається опис будинку Верховної Ради,
що дає один з учнів Заболотного, знаний український архітектурознавець
Віктор Васильович Чепелик (1927–1999): «Цей будинок розташований на Пе$
черську поряд з пишним парком і поблизу величезної і загрозливо величної
споруди урядового і, вражаючого своєю бароковою витонченістю, Маріїнсько$
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За словами Чмутіної, після закінчення інституту 1936 року вона «стала
співавтором його [Заболотного] творчіх задумів» [6, с. 13], серед яких був
і проект будівлі Верховної Ради.

Про її безпосередню участь у проекті можуть свідчити кресленики і ма$
люнки, присвячені окремим частинам будівлі. З особистого архіву архітектора
нам відомий малюнок головного та західного фасадів майбутнього будинку
Верховної Ради, намальований безпосередньо Чмутіною. Про це свідчить на$
пис на звороті, зроблений авторкою: «Февраль месяц 1936 г. Мое предложение
по завершению фасадов здания» і нижче: «1936 год. Мой эскиз на конкурсе
Верховного Совета» (з особистого архіву Н. Б. Чмутіної).

На ескізі ми ще не бачимо купол, але інші архітектурні деталі майже
повністю відповідають образу актуальної споруди. Тож можемо припустити,
що саме ескіз Чмутіної було взято до уваги та реалізовано робочою командою
під проводом Заболотного. Важливо підкреслити, що прізвище Чмутіної
завжди фігурує другим після Заболотного у списках виконавців проекту.

У довідці УкрДНІпроектреставрації відзначається, що проект Верховної
Ради мав схожі риси з іншим конкурсним проектом команди Заболотного —
будинком ЦК КП(б)У та ЦК ЛКСМУ на урядовій площі в Києві [4, арк. 7]. 

Тобто ідеї, що були втілені у проекті Верховної Ради, не виникли раптово,
а мали вагоме підґрунтя у вигляді наробків з попередніх робіт, які нарешті вда$
лося застосувати. 

162

Олена МАЗНІЧЕНКО

Н. Чмутіна. Проект площі Верховної Ради УРСР, головна брама,

лютий 1936 р. (з архіву Н. Б. Чмутіної)

Плани Верховної Ради УРСР у Києві, після добудови та реконструкції 1944–1949 рр.

План першого поверху (кресленик  з архіву УкрДНІпроектреставрації)



Стелі прикрашають мальовничі плафони, і при всьому цьому інтер’єри бу$
динку світлі, радісні і разом з тим позбавлені претензійної пишноти чи
офіційної засушеності. <…> Класичні традиції вплинули на деякі форми
зовнішніх колонад. Так, капітелі колон нагадують капітелі з афінської Башти
Вітрів, але разом з тим ордер являє взірець вільного перетрактування традицій,
особливо в частині антаблементу, де досить вдало поєднано архітрав, карниз,
що має незначний винос і парапет. 

Завдяки цьому вдалому розвитку класичних і народних традицій, по$ново$
му розроблених і модернізованих, адміністративний будинок відзначається ве$
личністю, шляхетністю і народністю» [1, с. 5].

Далі В. В. Чепелик додає знакову, на його думку, деталь, що може вивести
споруду на рівень міжнародного значення. Він згадує, що Альберт Шпеєр, один
із провідних архітекторів націонал$соціалістичної Німеччини, на той час гене$
ральний інспектор з будівництва, у мемуарах ділиться спогадами про свої візи$
ти на окуповану територію України: 

«Свои прилеты в ставку в Виннице я использовал для того, чтобы в сво$
бодное время поездить по стране. Однажды я доехал даже до Киева. Если сра$
зу после Октябрьской революции русское зодчество испытало влияние таких
авангардистов как Ле Корбюзье, Май или Эль Лисицкий, то при Сталине, с кон$
ца двадцатых годов произошел поворот к консервативно$классическому сти$
лю. Здание Верховного Совета республики могло бы выйти из$под руки усерд$
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го палацу, створеного у XVIII–XIX ст. Зодчий з великою тактовністю вписує
триповерховий корпус в таке оточення. 

План будинку є близьким до прямокутника розміром 75,5 х 47,0 м з висту$
паючими вперед ризалітами сходових кліток, між якими на всіх чотирьох фаса$
дах протяглися чудово намальовані і виліплені колонади модернізованого
корінфського ордеру. Композиційна цілісність всіх фасадів визначена цент$
ричністю плану, середину котрого займає восьмикутної форми. 

Сесійна зала засідань, перекрита великим скляним куполом. Її оточують
кулуари, холи і вестибюлі, простори яких вільно перетікають з однієї частини
в іншу. Там вже вдало вкомпоновані необхідні робочі приміщення. Зовні буди$
нок сяє традиційною для більшості українських будов білизною стін, котру
підкреслюють глибокі тіні під портиками. 

Темний лабрадоритовий цоколь, що має в собі відгуки античних стило$
батів і разом з тим віддалено нагадує про поліпшені форми призьб українських
мальовничих хат, які так любив Володимир Гнатович і неодноразово їх малю$
вав. Ця любов до великих мистецьких традицій нашого народу виявилась і в за$
повненні вікон сходових кліток скляними блоками, малюнок яких нагадував
і про поширені в Україні візерунки кахлів, що чимось споріднювались із дівочи$
ми плахтами. А в оформленні зали майстер застосував ліплення із плодів,
листків і квіток, які мали в собі відгуки пишних ліплень київського бароко
XVIII ст. (на жаль, нині вони не збереглися). 
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Плани Верховної Ради УРСР у Києві, після добудови та реконструкції 1944–1949 рр.

План другого поверху (кресленик  з архіву УкрДНІпроектреставрації)

Плани Верховної Ради УРСР у Києві, після добудови та реконструкції 1944–1949 рр.

План третього поверху (кресленик  з архіву УкрДНІпроектреставрації)



До реставраційних робіт було додано завдання на розробку добудови
до головного будинку, перетворюючи таким чином Сесійну залу на повноцінну
будівлю Верховної Ради УРСР.

Роботи з відновлення та прибудови адміністративного корпусу тривали
з 1944 по 1949 рік. При цьому добудову необхідно було органічно пов’язати
зі старою спорудою. На стадії розробки проекту реконструкції інтер’єру
до роботи були залучені молоді архітектори, серед яких В. В. Козюлін, В. І. Ла$
заренко, Д. Н. Яблонський та ін. [6].

Підковоподібна у плані добудова мала забезпечити інститут Верховної
Ради додатковими кабінетами, яких бракувало для адміністративної роботи.
Також з’явилася можливість організації внутрішнього господарського по$
двір’я та парадного приватного дворика з фонтаном у центрі.

Наталія Борисівна на той час брала активну участь у реставраційних робо$
тах та працювала як старший науковий співробітник Інституту архітектури
споруд Академії архітектури УРСР (з 1956 — Академії будівництва і архітекту$
ри УРСР).

За словами Л. Г. Дмитрієва, Чмутіна мала ідею перекрити новостворений
внутрішній дворик Верховної Ради: «з одного боку непомітно і разом з тим, аби
було комфортно. Там були різні варіанти перекриття, а потім змінилась влада,
і вже ніхто про це не згадує».

Н. Б. Чмутіна працювала над проектом будинку Верховної Ради з самого
початку: від конкурсу 1936 року, від ескізів, які розроблялись разом із В. Г. За$
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ного ученика парижской Школы изящных искусств. Я поиграл мыслью разыс$
кать архитектора и привлечь его к постройкам в Германии» [7, с. 152].

У червні 1939 р. будівництво було остаточно завершено, будинок ук$
раїнського парламенту був прийнятий державною комісією з оцінкою «від$
мінно». Заболотного було переведено в Управління головного архітектора
Києва на посаду головного архітектора. У травні 1940$го йому присуджено
звання професора, через рік обрано членом$кореспондентом Академії архітек$
тури СРСР.

15 березня 1941 року за розробку проекту та його реалізацію Володимиру
Гнатовичу була присуджена Сталінська (з 1961 р. — Державна) премія першо$
го ступеня — найвища в галузі архітектури. Чепелик назвав це «тріумфом, яко$
го ще не зазнавав жоден з українських архітекторів» [1, с. 6]. Чмутіна ж додає,
що «архітектура споруди в основному реалізована у будівництві такою, якою
її передбачав і розробив автор, що на той період було подією надзвичайною»
[6, с. 14].

Добудова та реконструкції споруди Верховної Ради у 1944–1949 рр.
Із довідок УкрДНІпроектреставрації відомо, що внаслідок бойових дій буди$
нок Верховної Ради зазнав суттєвих пошкоджень, але не був зруйнований,
як це планувалось. Під час відступу радянське військо залишило замінованими
найбільш значні стратегічні будівлі Києва, які потім дистанційно підірвали
радіокерованими пристроями 24 вересня. Але німці, після того як 19 вересня
зайняли Київ, за п’ять днів встигли «виявити і знешкодити близько 670 мін. Зо$
крема, в Оперному театрі вилучили одну тонну вибухівки, в будинку Централь$
ної Ради три тонни, в Будинку Червоної армії, Держбанку та в будинках ЦК
Компартії та НКВС ще дев’ять тонн» [2, с. 42]. 

Після війни будівля Верховної Ради була у досить жахливому стані —
1943 р. основна триповерхова будівля із великою сесійною залою зазнала по$
жежі. Усі столярні вироби — вікна, двері та двірні короби — повністю відсутні.
Так само із скляними поверхнями та сантехнікою. Також постраждали конст$
руктивні елементи будівлі: пошкодження арматури внаслідок пожежі, тріщини
у пілонах. Внутрішнє оздоблення було знищене майже повністю. Однак, згідно
з висновками технічної комісії проведення реставраційних робіт було визнано
доцільним [4, арк. 16].

Із матеріалів про відбудову споруди Верховної Ради відомо, що роботи бу$
ли розпочаті за постановою Ради Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У від 06.05.1946
№ 826 «О восстановлении здания Президиума Верховного Совета Украинской
ССР». Будівництво виконував трест «Крещатикстрой». Стоимость восстанови$
тельных работ определена составленной сметой в 18 млн. руб. (без оборудова$
ния), а с оборудованием — 24 млн. руб. [3, арк. 16].
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План даху, кресленик  з архіву УкрДНІпроектреставрації
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болотним, брала активну участь у реконструкції та добудові триповерхової
північно$західної частини (1947–1949 рр.), керувала усіма подальшими рекон$
струкціями до 2001 року.

Чмутіна «супроводжувала» долю будівлі Верховної Ради шістдесят п’ять
років поспіль, тобто працювала над цією спорудою упродовж всього архітек$
турного життя. Це, без сумніву, є явищем у професійній відданості.

Будинок Верховної Ради у контексті доби. З огляду на добу, в яку було зве$
дено будівлю Верховної Ради, слід звернути увагу, що на той час вираз «ідей
епохи» був конкретизований засобами образотворчого мистецтва у синтезі
з архітектурою. Тобто те, що викликало захват талановитого німецького
архітектора, спиралося на ідеологічний ґрунт критеріїв якості, які були вироб$
лені в царині образотворчого мистецтва, а не лише архітектури як специфічної
форми суспільного (людського) буття (А. П. Мардер). «Реалістичність» архітек$
тури, «правдивість» (критерій, який сходить до моралізуючої естетики другої
половини XIX ст., до Дж. Рескіна) почали пов’язувати з вірністю (точніше,
схожістю) відтворення зовнішніх ознак «класичної» архітектури минулого, ос$
новні принципи організації якої були віддзеркаленням сталінських і сталініс$
тських уявлень про «естетику міського довкілля» (І. Л. Маца, М. П. Цапенко [8]).
У той час почали робитися спроби пов’язати «реалістичність» архітектурних
форм не з тим, як вони задовільняють життєві потреби, а з символізацією ідей,
причому засобами скоріше ілюстративними, нім виразними. Вважалося,
що будь$який об’єкт, який заслуговує на класифікацію як твір архітектури,
повинен бути віддзеркаленням головних ідей епохи, і поза цією претензією він
теоретично лишався у категорії «звичайного будівництва».  Це, за влучним вис$
ловом А. В. Іконнікова, примушувало архітектора насичувати символічними
засобами, включаючи алегорії та зображення, форму кожного об’єкту [9,
с. 51], і це відбувалося тим частіше, чим більш значущим у міському довкіллі був
проектований об’єкт. «Таким чином, будь$яка споруда обрастала суто декора$
тивними і “знаковими” доповненнями, які не стосувалися безпосереднього
призначення будівлі» [9, с. 51].

З одного боку, ці спостереження мають об’єктивний характер, оскільки
дійсно узагальнюють явище перетворення матеріального конгломерату ар$
хітектурної форми на мистецький твір, котрий можна розглядати у розділі
«образотворче мистецтво» (буквально: творення образу споруди засобами мо$
нументального мистецтва, що перетинається — більш або менш органічно,
більш або менш вдало — із засобами архітектурного вираження).

З іншого боку, слід зауважити, що «знакове» існування будь$якої архітек$
турної форми у контексті культури, у контексті конкретної доби і часу
не завжди передбачає жорстке виокремлення художньої форми всередині
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а — головний фасад; б — розріз; в — генплан; г — план другого поверху

(Нариси історії архітектури Української РСР: Радянський період. —

К., 1962. — С. 103)



ків народної творчості. Розробка питань національної форми і становлення ра$
дянського архітектурного стилю соціалістичного реалізму вимагають вирішен$
ня питань архітектури нового типу великопанельних і великоблочних житло$
вих будинків» [10, с. 433–434].

Слід вважати важливим, що саме такими настановами керувався Заболот$
ний та його команда, працюючи над проектом і реалізацією будівлі Верховної
Ради наприкінці 1930$х і далі. Зараз ця споруда, котра безперечно має усі риси
не тільки «архітектури УРСР» зразка 1930$х,  а й «репрезентативної радянсь$
кої архітектури», тим не менше існує у свідомості суспільства як об’єкт саме
української архітектури доби сталінізму. Втім, породжений ідеологією
«соціалістичного реалізму», цей об’єкт не перетворився на пам’ятник сталін$
ської епохи, як, наприклад, сусідня будівля Ради Міністрів України (колишній
будинок НКВС УРСР, архіт. І. О. Фомін, П. В. Абросімов [11; 12]), але орга$
нічно вписаний у контекст будь$якої епохи, і через те може сприйматися
як певна модель, що уособлює поняття народу про владу та її уособлення
в архітектурній формі: демократичну, здатну на видозмінення.
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архітектурної форми, оскільки остання становить цілісний матеріальний
об’єкт, котрий має усі риси, що притаманні будь$якій художній формі як такій.
Споруда Верховної Ради не була виключенням у цьому ряду.

Цікаво відзначити, що історія архітектури об’єктивно не знає простого
повернення до якої б не було спадщини незалежно від найщиріших прагнень
це повернення здійснити. Не вдавалося цього досягти на практиці, навіть при
наполегливих теоретичних спробах обґрунтувати таку необхідність. Щоразу
так зване повернення насправді, при уважному погляді на нього в історичній
ретроспективі, видається явищем принципово новим.

Значно схематизуючи цей процес, можна виокремити два великі етапи
«класицизації» архітектури України 1930$х. Перший, відносно короткий,
що охопив середину 1930$х, був спробою малокритичного «освоєння» класики
(Греція, Рим, ренесансна архітектура Італії), не пориваючи остаточно пупови$
ну, яка зв’язувала радянську архітектуру з конструктивистским або «фор$
малістичним» минулим, з 1920$ми. Класика розумілася або спрощено, схема$
тично, або, навпаки, як зовнішня, точно змальована декорація. Другий етап
освоєння — кінець 1930$х — початок 1940$х, те, що називають «розквітом ста$
лінського ампіру». Цей час знаменує собою остаточний розрив з «країнами
конструктивізму» і перехід до свідомого, активного і через те стриманого
сприйняття принципів і прийомів роботи над античністю або російським класи$
цизмом XVIII–XIX ст. У цей час відкрився невичерпний арсенал композицій$
них прийомів Греції та Риму, італійського та іспанського Ренесансу, російсь$
кого і французького класицизму, давньоруської архітектури. Цей матеріал ак$
тивно засвоювався в бібліотеках та приватних зібраннях. Результатом такого
засвоєння стала значна кількість репрезентативних будівель, які, віддзеркалю$
ючи ідею, віддзеркалювали не стільки саме ідею сталінізму (як прийнято вва$
жати), скільки були можливістю вільного подиху у часі, котрий волі для поди$
ху не передбачав узагалі. І якщо сьогодні ми намагаємося осмислити твори
архітектури значних українських зодчих 1930$х, не слід одразу підозрювати їх
у нещирості ставлення до своєї роботи, у пристосуванстві до влади, у лукавому
виконанні соціального замовлення.

В. Г. Заболотний у повоєнний час, у статті «Житлове будівництво в Ук$
раїні та завдання архітектурно$будівельної науки» (часопис «Архітектура
і будівництво», 1953, № 4), писав як на той час досить сміливо: «Український
народ пред’являє нам справедливі вимоги — освоїти і розвивати в архітектур$
них творах досягнення українського національного мистецтва, відобразити
ідею дружби народів. Національна форма нових архітектурних творів не може
розвиватися по шляху сліпого копіювання архітектурних зразків минулих епох
і чисто декоративного застосування орнаментів і деталей, запозичених із зраз$
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Олена МАЗНІЧЕНКО

Постановка проблеми. Освіта завжди була показником цивілізованості
людства й однією з рушійних сил розвитку суспільства. Без освіти і знань жод$
на нація не має перспективи. Національна стратегія розвитку освіти в Україні
спрямована на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти та інтегра$
цію її в європейський і світовий освітній простір.

Досвід історії дає можливість зрозуміти процеси, які відбуваються в те$
перішні часи, та через їх усвідомлення визначити напрямки та шляхи реформу$
вання освіти сьогодення. Тенденція закриття шкіл продовжується, особливо
в сільській місцевості. Через те земський досвід створення та функціонування
мережі початкових шкіл, середніх навчальних закладів і фахових шкіл є ваго$
мим у процесі модернізації національної освіти в Україні на сучасному етапі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різними аспектами теми займа$
лись А. М. Гуз, П. Г. Лузан, С. Кікто, М. Сахній, Ш. Шумілова, М. О. Мінц
та інші науковці. Заслуговує на увагу творчий доробок архітекторів П. Ф. Альо$
шина, К. М. Жукова, О. М. Бекетова, Д. М. Дяченка, В. Г. Кричевського у царині
проектування загальноосвітніх шкіл (у тому числі земських). Вагомий внесок
у дослідження архітектури земських шкіл у XIX — на початку XX століття зро$
били О. Г. Сластіон, В. В. Чепелик, В. М. Ханко та інші.

Мета статті. Виявити передумови виникнення земських шкіл, їх регіо$
нальне розповсюдження по території України та особливості об’ємно$розпла$
нувального вирішення у XIX — початку XX століть.

Основна частина. У другій половині XIX ст. територія України знаходи$
лася у складі двох імперій: Російської та Австро$Угорської; територіальне уп$
равління в Україні було поділене на губернії та генерал$губернаторства. Криза
кріпосницької системи в Російській імперії спричинила до проведення низки
соціально$політичних реформ: селянської, судової, земської, міської, військо$
вої. Серед усіх реформ однією з найбільш послідовних і повних стала земська
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які семирічне навчання. У програму земських шкіл входили: релігія, читання,
письмо, рахунки, а подекуди й співи [8]. Тип трирічної земської школи, де один
вчитель займався одночасно з учнями трьох класів в одній кімнаті, розробив
земський діяч Олександрівського повіту на Катеринославщині барон М. Корф.
Він також уклав програму, підготував на спеціальних курсах вчителів, склав
і видав низку підручників для учнів і вчителів. 

На прикладі Полтавської губернії, можна прослідкувати об’єми будів$
ництва земських шкіл. Перші більш повні дані про земські навчальні заклади гу$
бернії ми маємо за 1871 рік. Їх на той час було лише 48.  1887 року кількість зем$
ських шкіл зросла у тринадцять разів. 1895 року їх налічувалося 736, а 1916$го —
1773. Значно зросла і кількість учнів земських шкіл. Якщо 1887 р. у цих закла$
дах навчалось 45 657 дітей, то 1895 р. — 60 970, у 1908 — 82 320 дітей. При цьо$
му слід зауважити, що 124 тисячі дітей губернії шкільного віку не навчалися.
Особливі складнощі із навчанням були у дівчаток, оскільки селяни вважали
освіту для них непотрібною і зайвою [1]. 

Будівництво земських шкіл потребувало розроблення об’єктів шкільної
архітектури і створення типових проектів. У другій половині XIX ст. стан
шкільних будівель далеко не завжди відповідав не тільки санітарно$гігієнічним
вимогам, а й нормам елементарної безпеки. Чимало сільських шкіл вимушені
були ділити приміщення із арештантськими кімнатами, волосними правління$
ми, а це негативно впливало на організацію навчального процесу.

Наприкінці 1880$х земськими лікарями Харківщини виробляються реко$
мендації щодо проектування навчальних приміщень. Ці настанови було взято
за основу при укладанні Правил шкільного будівництва, затвердженого Хар$
ківськими губернськими земськими зборами 1898 року. Ними встановлювались
санітарні норми, пропорції співвідношення площі вікон до площі підлоги, міні$
мальний об’єм повітря, що мав приходитись на одного учня. У шкільному при$
міщенні передбачалось облаштування теплої роздягальні і аптечної шафки [2].
Це були перші спроби щодо визначення нормативів і технічних умов будів$
ництва шкіл. Праці Ф. Ф. Ерісмана та його учнів поклали основу шкільної
гігієни, вимоги якої були сформульовані вченими на першому конгресі з цієї
проблеми у Нюрнберзі 1904 року. 

Будівництво початкових шкіл і народних училищ в Україні здійснювалося,
головним чином, за індивідуальними проектами архітекторів, земських інже$
нерів і техніків. Аналіз низки проектів і будівель дозволяє виділити два основ$
них типи їх об’ємно$розпланувального вирішення: з компактним розплануван$
ням (коли план будівлі наближається до квадрату) і розчленований, з односто$
роннім розташуванням класних приміщень вздовж рекреаційного коридору
і складною конфігурацією плану. 
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реформа або введення земств. Земські установи були введені «Положенням
про земські, губернські і повітові установи» від 01.01.1864 в шести з дев’яти ук$
раїнських губерній. Одним з головних напрямів діяльності земств стала про$
світницько$виховна робота [3]. Наскільки слабко розвивалася в першій поло$
вині XIX ст. шкільна освіта, можна бачити з наведених урядових даних за
1856 рік.

Таблиця 1

Розвиток шкільної освіти в Україні в першій половині XIX століття

Губернії Шкіл усіх типів Кількість Учнів на 100 душ 

(вищих, середніх і нижчих) слухачів та учнів населення

Волинська 76 3558 0,23

Подільська 143 4432 0,25

Київська 142 9114 0,50

Херсонська 168 8704 0,80

Катеринославська 161 9652 0,92

Таврійська 169 8867 1,34

Харківська 128 7227 0,45

Полтавська 160 7866 0,44

Чернігівська 173 8867 0,34

Земства поставили завданням повністю охопити навчанням дітей та мо$
лодь. Вони організовували початкові школи, гімназії, професійні та технічні
курси для підвищення освіти вчителів, курси українознавства. Найбільшу ува$
гу земства приділяли розвитку початкової освіти, надаючи значні асигнування
для поширення мережі земських початкових шкіл та їх функціонування.

Земські школи — початкові, а згодом і середні та професійні школи в цар$
ській Росії й в Україні, що були організовані й утримувані земствами. За стату$
том земських установ з 1864 р., вони мали право засновувати початкові школи
і дбати про їх матеріальне забезпечення. Проте земства не могли впливати
на навчальний процес і навчальну програму та призначення вчителів. Земства
мали своїх представників у повітових і губернських шкільних радах, які займа$
лися управлінням початковими школами. Земські школи будувалися не по всій
території України. Вони діяли у Полтавській, Харківській, Київській, Херсон$
ській, Катеринославській та Чернігівській губерніях. Це було обумовлено ство$
ренням земських установ не по всій території України. На західноукраїнських
землях діяли церковно$парафіяльні школи.

Земські школи засновувалися переважно в селах. Вони мали спочатку
трирічне навчання, з 1890$х — чотирирічне, під кінець існування земств — де$

174

Олена МАКУХА



ливо, початкової освіти в сільській місцевості. Земські школи зростали кіль$
кісно і якісно. Наприкінці XIX — на початку XX ст. були вироблені нормативні
документи, які регулювали санітарно$гігієнічні умови шкільного будівництва.
Були створені типові проекти шкіл з різним об’ємно$розпланувальним
вирішенням. Можна виділити два основних типи об’ємно$планувального
вирішення шкіл: центричний і розчленований. До другого типу об’ємно$розпла$
нувального вирішення можна віднести і земські школи, створені О. Г. Сластіо$
ном для Полтавської губернії. Вони мали чітке функціональне зонування
на класні і службові приміщення, які розмежовувалися між собою за принци$
пом традиційної української хати на дві половини.
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Перший тип при малій кількості класів був найбільш раціональним. При$
кладами є одноповерхові школи в с. Дергачівка (1897 р., архіт. О. М. Бекетов),
а також земська школа у Вовчанську (1913 р., архіт. К. М. Жуков) Харківської
губернії. В останній рекреаційна зала розташована в центрі, навколо неї розмі$
щені класні приміщення, сходи знаходяться в кутах будівлі. До недоліків цього
типу слід віднести різну орієнтацію класів, що безперечно призводило до погір$
шення умов освітленості. 

Більш прогресивним типом були школи з одностороннім розташуванням
класів. Цей тип був запропонований архітектором П. Ф. Альошиним 1906 р.
у конкурсних проектах зразкових 6$класних шкіл для різних міст Росії. У про$
ектах цих шкіл врахована оптимальна орієнтація класних приміщень. Так,
у проекті 4$класного міського училища всі класи зорієнтовані на один бік,
а квартири, кабінети, учительське приміщення і санвузли — на інший.

Оригінальні будівлі початкових земських шкіл були побудовані в Пол$
тавській та Київській губерніях. Вони мали об’ємно$просторове вирішення
з високими черепичними дахами, входами$ґанками і баштами в українському
стилі та відрізнялися виразністю образу. 

У 1912–1913 рр. О. Г. Сластіон створює кілька варіантів проектів земських
шкіл для Полтавщини, які було експоновано на Всеросійській виставці 1913 р.
в Києві. Опанас Сластіон збагачує композицію шкільного будинку, застосову$
ючи розкладні дерев’яні перегородки, які дозволяли у разі потреби об’єднува$
ти класи між собою в одну велику залу. Проекти Сластіона мали асиметричну
композицію плану для одно$ і двокомплектних земських шкіл і симетричну ком$
позицію для три$ і чотирикомплектних шкіл. У функціональному відношенні
будівлі мали чітке зонування учбових і допоміжних приміщень і являли собою
традиційну схему української хати на дві половини (клас і квартира вчителя)
або схему П$подібного типу.

Основною конструкцією будинку був дерев’яний зруб або каркас, обкла$
дений ззовні цеглою, завдяки чому будинки шкіл були досить міцними й еко$
номічними. У зовнішній композиції головний об’єм створював учбовий блок,
накритий високим чотирисхилим дахом, до якого приєднувалися один чи два
блоки, де були розташовані житлові й інші приміщення, а між ними здіймалася
вежа, вкрита наметовим дахом зі шпилем, що підкреслював головний вхід. В од$
но$ і двокласних школах башта акцентувала асиметричність загальної компо$
зиції, а в три$ та чотирикласних школах, у вирішенні яких панувала симетрія,
башт було дві. 

Під впливом проектів земських шкіл О. Г. Сластіона починають розробля$
тися проекти шкіл для Роменщини та Херсонщини.

Висновки. Створення земств призвело до розвитку народної освіти, особ$
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Створення 1817 р. на території Слобідсько$Української губернії військо$
вого поселення кавалерії залишило яскравий відюиток в архітектурних обри$
сах міст і слобід, перетворення яких на військове поселення супроводжувалося
зведенням нових адміністративних, громадських та житлових будівель, деякі
з них збереглися дотепер в містах і селищах сучасних Харківської та Лугансь$
кої областей, зокрема в забудові міста Чугуїв. Дослідження численних архітек$
турних пам’яток міста, що було центром восьми округів Слобідсько$Ук$
раїнського військового поселення кавалерії, дозволяє реконструювати різні
аспекти функціонування військово$поселеної системи та дізнатися про особ$
ливості повсякденного життя, побуту військових поселян, офіцерів і солдат по$
селених військ. Серед зразків цивільної та промислової архітектури Чугуєва
особливо вирізняється шляховий палац, зведений для зупинок імператора та
його пошту під час оглядів поселених кавалерійських військ, а також числен$
них подорожей, маршрут яких пролягав через Чугуїв.

Будинок є унікальною пам’яткою доби військових поселень, оскільки
знайомство з історією існування споруди дозволяє прослідкувати політику
російського самодержавства по відношенню до військово$поселеної системи.
Окрім того, винятковість шляхового палацу в Чугуєві зумовлена тим, що
до сьогодні у російських та українських містах збереглася досить мала кіль$
кість подібних будівель, кожна з яких має власні архітектурні особливості
та була зведена у певному історичному контексті, а через те відбиває різні
сторінки історії Російської імперії.

Архітектурні пам’ятки періоду військових поселень, які збереглися доте$
пер в ансамблі Чугуєва, як і проблема функціонування військово$поселеної си$
стеми в цілому, привертають значну увагу з боку дослідників. Зокрема, Г. К.
Лукомський [17] в контексті розгляду старовинних будівель, що залишилися
в провінційних містах Російської імперії, називає деякі споруди Чугуєва,
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цизм [17, с. 146]. Будинки для зупинок імператора будували також у містах
та селищах Новоросійського військового поселення кавалерії, зокрема у м. Воз$
несенськ — двоповерховий кам’яний шляховий палац зі службовими споруда$
ми [1, с. 15], у с. Лиса Гора — палац із флігелем [1, с. 18], а також в інших насе$
лених пунктах, що буди перетворені на військові поселення, проте переважна
більшість з них не збереглася. Отже, будівництво шляхових палаців в провін$
ційних містах та селищах було досить характерним явищем для архітектури
Російської імперії, однак у першій половині ХІХ ст. ансамблі міських садиб пе$
рейняли основну функцію шляхового палацу як окремого виду дорожніх спо$
руд: місце зупинки імператора та його пошту під час подорожей і будівництво
палаців продовжилося здебільшого в округах військових поселень.

Один зі шляхових палаців періоду військових поселень зберігся дотепер
в забудові Чугуєва і виступає пам’яткою історії місцевого значення [8]. Сьогодні
в будівлі шляхового палацу розташовується один з відділів Художньо$меморіаль$
ного музею ім. І. Ю. Рєпіна, постійна експозиція якого знайомить відвідувачів як
з історією споруди, так і з державними діячами, що в ній зупинялися.

Шляховий палац у Чугуєві розташовується на схилі р. Сіверський Донець,
ліворуч від будинку штабів військового поселення, та разом з іншими споруда$
ми періоду військових поселень утворює ансамбль центральної площі міста.
Роботи з будівництва шляхового палацу були розпочаті 1818 р. [10, с. 688]
та тривали до 1820 р. Зокрема, О. Нікітенко, що зупинявся у Чугуєві в травні
1821 р., відзначав масштабні будівельні роботи, що охопили місто, але єдиною
цілком побудованою спорудою називав лише шляховий палац [9, с. 138]. Таким
чином, будинок палацу є однією з перших будівель, зведених у Чугуєві після пе$
ретворення його на військове поселення. 
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що датуються першою половиною ХІХ ст. Архітектурним особливостям буді$
вель доби військових поселень присвячена також стаття Б. А. Бондаренка [16].
Проте у зазначених працях автори лише побічно згадують споруду шляхового
палацу. Стислий опис будинку міститься у роботі Г. Б. Андрусенка [14], однак
у статті подані відомості лише про особливості розпланування та внутрішньо$
го оздоблення палацу і не приділяється увага історії будівництва й існування
споруди. Тому мета статті — на основі аналізу сучасного стану будинку
шляхового палацу виявити особливості архітектурного вирішення споруди,
а також розглянути історію будівництва й існування палацу.

Зведення шляхових палаців в Російській імперії як окремого виду дорож$
ніх споруд, призначених для зупинки монарших осіб під час перебування поза
столицею, упродовж ХVІІІ ст. набуло значних масштабів: якщо шляхові пала$
ци, побудовані під час численних подорожей Петра І, становили невеликі де$
рев’яні будівлі, що мали назву світлиць [18, с. 94], то зодчі при будівництві па$
лаців для зупинок Катерини ІІ рівнялися на взірці палацової архітектури
Санкт$Петербургу і Москви [18, с. 95]. Так, 1782 р. імператрицею було підписа$
но указ, відповідно до якого мало припинитися будівництво дерев’яних па$
лаців, натомість подібні будівлі мали зводити лише кам’яними [11, с. 567].

Розвиток міст та розповсюдження в російській архітектурі ідей класициз$
му в першій чверті ХІХ ст. привело до значного перерозпланування населених
пунктів. Зокрема центральне місце у містобудівній системі відводилось тепер
ансамблю з громадських і палацових будівель [15, с. 166]. Такими центральни$
ми спорудами виступали будинки намісників, генерал$губернаторів і губерна$
торів, які цілком могли виступати місцем відпочинку імператора та його пошту,
через що до початку ХІХ ст. будівництво шляхових палаців було припинено [18,
с. 96]. Існуючі палаци в період правління Олександра І були перетворені на по$
штові будинки з готелями, оскільки утримання цих споруд як саме шляхових
палаців визнавалося недоцільним з причини їх невикористовуваності [12,
с. 865]. Таким чином, виключення складали лише палаци, зведені в округах вій$
ськових поселень, призначені для зупинок Олександра І, а згодом і Миколи І,
під час інспектування поселених військ.

Забудова військових поселень відбувалася відповідно до взірцевих про$
ектів, які визначали місцерозташування та призначення кожної споруди, кіль$
кість житлових будівель визначалася у відповідності до адміністративного ста$
тусу населених пунктів [13, с. 545–546]. Тому для приїзду імператора, графа
О. А. Аракчеєва, інспектора поселених військ й узагалі військового начальства
зводили окремі будинки. Наприклад, у м. Стара Русса Новгородської губернії,
що виступало центром округів військового поселення 2$ї та 3$ї гренадерських
дивізій, було зведено шляховий палац з флігелями та службами в стилі класи$
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селення шляховий палац був оточений парканом [3, с. 118]. Проте, на жаль,
до сьогодні тераси та садок, як і паркан, не збереглися.

Шляховий палац становить собою прямокутну в плані одноповерхову де$
рев’яну будівлю, зовнішня площина стін якої отинькована. Слід зазначити,
що архітектурне вирішення споруди є досить простим, зокрема єдиною при$
красою палацу слугує карниз, декорований дентикулами, — рядом невеликих
прямокутних виступів. На полишеній архітектурного декору площині стін го$
ловного фасаду будівлі розміщується ряд вікон, симетрично розташованих
відносно критого ґанку, що виступає єдиним входом до шляхового палацу. Бо$
кові фасади прикрашають трикутні фронтони, обрамлені карнизом, на яких
розташовуються прямокутні слухові вікна. Слід зазначити, що архітектурне
вирішення будівлі шляхового палацу збереглося майже без змін, проте його
інтер’єр був втрачений, не збереглося дотепер і вмеблювання палацу. Так, бу$
динок складається з шести кімнат площина стін та стелі яких була вкрита роз$
писами, однак, як відзначають дослідники, оригінальні орнаменти періоду вій$
ськових поселень у 1880$х були закриті іншими розписами. Окрім того, ще на
початку ХХ ст. в палаці зберігалися зразки старовинних меблів з червоного де$
рева та дубу, деякі з них мали позолоту та різьблення, а також люстри та кан$
делябри [14, с. 50]. Таким чином, шляховий палац у Чугуєві мав досить просте
архітектурне вирішення, яке, втім, цілком відповідало вимогам пануючого
в російській архітектурі початку ХІХ ст. стилю класицизм, відповідно до якого
були зведені й інші споруди доби військових поселень. 

Таким чином, шляховий палац у Чугуєві є досить цікавою пам’яткою доби,
оскільки будівля була місцем зупинки російських імператорів, причому зберег$
ла первісне призначення і після ліквідації військово$поселеної системи. Окрім
того, в ХІХ ст. зведення шляхових палаців як окремого виду дорожніх споруд
збереглося, головним чином, у військово$поселених округах. Побудований
в перші роки існування Слобідсько$Українського військового поселення кава$
лерії задля зупинки Олександра І 1820 р., будинок палацу має просту архітек$
туру, яка відповідала канонам класичного стилю. 

Перспективи подальшого дослідження теми пов’язані з подальшим вив$
ченням історії шляхового палацу, а саме після ліквідації Слобідсько$Ук$
раїнського військового поселення кавалерії, зокрема встановлення особистос$
тей, що зупинялися у будівлі, а також питань, пов’язаних з реконструкцією
первісного інтер’єру.
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До питання про шляховий палац у Чугуєві

Будівництво шляхового палацу в Чугуєві поряд з іншими причинами було
зумовлено, зокрема, приїздом до міста Олександра І з метою огляду поселених
військ влітку 1820 р. Однак імператор, перебуваючи у місті протягом 29, 30
та 31 липня, зупинявся в будинку дивізійного командира [2, с. 623], що могло
бути зумовлено не завершеними будівельними роботами у шляховому палаці
або на прилеглій до споруди території. Проте, відвідуючи Чугуїв у вересні
1825 р., Олександр І із поштом зупинявся у будівлі палацу, що відзначав у
своєму щоденнику баронет Я. В. Вілле [7, с. 71]. Слід зазначити, що будинок
шляхового палацу виступав місцем зупинки також інших російських монархів.
Так, Микола І неодноразово приїжджав до Чугуєва, що був центром
Слобідсько$Українського військового поселення кавалерії, задля інспектуван$
ня та огляду поселених полків 2$ї уланської та 2$ї кірасирської дивізій, і цілком
ймовірним є те, що місцем його зупинки був саме шляховий палац.

Досить цікавим є питання щодо особистості архітектора, який займався
будівництвом шляхового палацу. Так, листування О. А. Аракчеєва, що обіймав
посаду Головного над військовими поселеннями начальника, з командиром 2$ї
уланської дивізії Г. І. Лісаневичем свідчить, що план споруди палацу та кошто$
рис будівельним матеріалам були складені за розпорядженням та під контро$
лем місцевого військово$поселеного керівництва [10, с. 688]. Дослідження
архівних матеріалів показує, що в округах військового поселення 2$ї уланської
дивізії у 1817 — на початку 1820$х не було власного архітектора, натомість при
зведенні будівель, необхідних для військово$поселених потреб, запрошували
губернського архітектора Чернишова та землеміра Мочульского [5, с. 36, 38].
Тому можливим є залучення їх до роботи також і над шляховим палацом у Чу$
гуєві. Таким чином, однозначно встановити прізвище автора будівлі шляхового
палацу чи зодчого, який керував її будівництвом, неможливо, проте цілком
вірогідним можна вважати факт, що зведенням споруди займалися майстри
зі Слобідсько$Української губернії.

Паралельно зі спорудженням будівлі відбувалися роботи з впорядкування
території навколо палацу. Так, у березні 1819 р. Г. І. Лісаневичем було запро$
шено до Чугуєва садовника Бартельса, який працював у Імператорському хар$
ківському університеті. Бартельс мав розробити план саду та квітника, а також
займатися роботами з їх облаштування [4, арк. 116]. К. К. Детлов, син К. Ф.
Детлова — корпусного інженера, який мешкав і працював у Чугуєві з 1830
по 1840 рр., — згадував що до середини ХІХ ст. садок набув знаних розмірів,
окрім того, ним відкривався ошатний краєвид на околиці міста, вкриті лісами
та прорізані Сіверським Дінцем [6, с. 222]. Слід зазначити, що для розташуван$
ня садка на схилі були штучно створені тераси та побудовані сходи, якими
можна були спуститися до ріки. Окрім того, в період існування військового по$
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Організація взаємодії між новітніми спрямуваннями і традиційними уяв$
леннями в практиці музейної справи набуває особливої гостроти, коли йдеться
про Західну Україну. Цей край надзвичайно багатий на різноманітні художні
музеї, музеї іншого профілю: історичні, краєзнавчі, природничі, літературні,
меморіальні тощо, які теж активно долучаються до організації і проведення на
своїй території мистецьких проектів. Окрему групу складають музеї$скансени
та музеї замки. Їх терени відкривають перед художниками нові можливості ак$
тивного залучення елементів ленд$арту, організацію масових дійств, перфор$
мансів, масштабних інсталяцій тощо. 

Територіальна і ментальна близькість, тісні контакти з Західною Євро$
пою, активний взаємообмін мистецькими проектами з іноземними художника$
ми (особливо часто з сусідніми Польщею, Угорщиною, Чехією) також сприя$
ють обміну досвідом та пошуку нових креативних рішень щодо організації ро$
боти традиційних музеїв. Серед таких форм цікавим є те, що одна з традиційно$
головних функцій музею — просвітницька, починає репрезентуватися в теат$
рально$видовищних формах, що в кінцевому результаті приводить до макси$
мального скорочення дистанції між двома формами культурної споглядаль$
ності: пасивної (характерної для традиційного музею) та активної (заснованій
на театралізації музейного простору). Це, за словами англійського музеєзнав$
ця Р. Майзла, сприяє тому, що музей «вступає в пряму конкуренцію з іншими
способами проводити вільний час» [1, с. 22], що приводить до суттєвої пере$
орієнтації сфери послуг як такої. За таких умов ті музеї, які відійшли від ра$
дянської практики «роботи з 8 до 17 з обов’язковою перервою на обід і двома
вихідними днями», суттєво виграли, оскільки відвідувач отримав змогу долуча$
тися до культурної і мистецької спадщини. Тобто, музеї почали орієнтуватися
«на відвідувача» і вибудовувати відповідно до цього критерію засади діяльності
та час роботи. Усе частіше у музейну практику вводяться поняття «ніч у музеї»,
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Анотація. Розглядаються архітектурні особливості будинку шляхового палацу в  Чугуєві та процес зведення спо$

руди в контексті знайомства з особливостями будівництва періоду військових поселень, а також в цілому загально$

російських тенденцій в архітектурі.

Ключові слова: військові поселення, шляховий палац, Чугуїв, будівництво.

Аннотация. Рассматриваются архитектурные особенности здания путевого дворца в Чугуеве и процесс возведения

сооружения в контексте знакомства с особенностями строительства периода военных поселений, а также в целом об$

щероссийских тенденций в архитектуре.

Ключевые слова: военные поселения, путевой дворец, Чугуев, строительство.

Summary. The architectural features of the travel palace in Chuguev and the process of the construction  of the building, in the

context of the research of the building period of military settlements as well as a whole trends of Russian architecture is discusses

Keywords: military settlements, the travel palace, Chuguev, construction.
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ефективних моделей творчої співпраці сучасного мистецтва і музеїв — це запо$
рука стимуляції художнього процесу, модернізації музейної інфраструктури
та розширення аудиторії шанувальників сучасного мистецтва.

Західноукраїнський культурний регіон відіграє провідну роль у вищезаз$
начених процесах впровадження новітніх наукових і методичних розробок
у практику музейної справи. 

Найбільш активно проекти сучасного мистецтва реалізуються Національ$
ним музеєм у Львові імені Андрея Шептицького, Львівською національною га$
лерею мистецтв та Львівським національним музеєм етнографії та художнього
промислу Інституту етнографії НАН України. Знаковим для музейного про$
стору України став проект «(Ре)анімація» (куратор В. Сусак) реалізований
у постійній експозиції Львівської галереї мистецтв. Успіхом проектом було ос$
мислення засад діяльності музею, його ключових елементів і стереотипів
сприйняття, як$от ставлення до оригіналу в часи масового репродукування, пе$
ререосмислення ролі етикетажу, форми нових інтерпретацій «вічних» тем [4].

Як приклад успішної взаємодії традиційних і новітніх підходів до репре$
зентації сучасного українського мистецтва, слід розглянути Трієнале «Україн$
ський зріз. Лиман» (2013). Це один з небагатьох проектів, що презентував су$
часне українське мистецтво за кордоном, завдяки якому світ дізнався,
що діється в українській культурі. Він став однією з найважливіших презен$
таційних акцій сучасного мистецтва України в Польщі 2013 року. Він проходив
в рамках Конгресу східноєвропейських ініціатив. Куратором трієнале був куль$
товий львівський художник, арт$директор галереї «Дзиґа» В. Кауфман. Про
масштабність проекту свідчить кількість учасників — 39 — та їх персональний
склад. Це і провідні українські художники і поряд з ними ті, хто лише проторю$
ють собі шлях у мистецтві [5].

Традиційним прикладом співпраці музеїв і міського середовища Львова
стали «Дні Мистецтва Перфоманс у Львові» — це перший фестиваль в Україні,
на якому репрезентовано мистецтво перфомансу у великому розмаїтті по$
колінь та напрямків, а також існує безкоштовна «Школа Перфомансу». На фе$
стивалі показували перфоманси, читали лекції та проводили майстер$класи
митці з України, Польщі, Ізраїлю, Австрії, Швейцарії, Ірландії, Канади, Росії,
Литви, Білорусі. У рамках проекту діють «Школа арт$критики» для ук$
раїнських журналістів під керівництвом Маґдалени Уйми, «Майстер$класи
контактної імпровізації», презентації відео$арту польських фестивалів MIND$
WARE, WRO, ARSENAL», проект «Wschod Kultury» за участю представників
Любліна, Білостока і Жешува, проекти та спілкування з митцями.

Сучасне українське мистецтво існує у парадоксальній ситуації: воно гли$
боко укорінене в традиції і здебільшого є «традиційним» у найкращому сенсі
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відкриття музейних проектів призначаються на зручний для відвідувача після$
робочий час. Зрозуміло, це приводить до кількісно більшого залучення людей
до споглядання і розуміння сучасного мистецтва, і відповідно, бажання «прий$
ти і побачити ще», що в свою чергу сприяє суттєвому підняттю місця і ролі му$
зейної справи у сучасному соціокультурному середовищі. 

Формуванню нового погляду на музей як на феномен культури в рамках
протилежних і одночасно взаємодоповнюючих культурних практик присвяче$
на фундаментальна праця німецької дослідниці А. Ассман [2]. У її концепції
колекціонування, архівування, консервація співвідносні з поняттями: утилі$
зації, руйнування, розпаду, що тотожно з явищами постмодерністської декон$
струкції. Сучасні художні практики розмили межі між мистецтвом і життям.
Якщо, за твердженням Х. Ортега$і$Гасета, класичне мистецтво — це прозоре
скло між глядачем і реальністю, мистецтво модерну — вітраж чи викривлене
скло, то на думку Вахтанга Кабуладзе, на продовження даної метафори, —
«постмодерн намагається взагалі розбити це скло. Втім уламки неодмінно за$
лишаються і стирчать чи з витвору мистецтва, чи то із самої реальності» [3,
с. 9]. Філософ резюмує, що в умовах сучасних цифрових технологій, коли
монітор комп’ютера перетворився на особистий портативний музей, значення
музею реального зростає саме у форматі «екзистенційної структури присут$
ності». Глядач у музеї знаходить не тільки мистецький твір, він переживає влас$
ну присутність поруч з ними, що, за словами Ганса Ульриха Гумбрехта, є ситу$
ацією, коли «сучасний музей не має значення в культурі значення, він має зна$
чення лише в культурі присутності».

Важливим чинником взаємодії між новітніми спрямуваннями і традицій$
ними уявленнями в практиці музейної справи постає постать музейного кура$
тора. Саме куратору належить визначальна роль у активізації художніх явищ
і музейних процесів, у вибудуванні їх концептуальних структур в ревалентну
форму їх презентацій і просування. Куратор виступає в ролі посередника,
що забезпечує продуктивність «зустрічі» мистецького твору у музейному про$
сторі і глядача. Кураторська діяльність в рамках музею контекстуально
обумовлена і має свою специфіку. Зокрема, концепція «динамічного музею»
вимагає винайдення нових принципів і форм взаємодії куратора та традиційної
музейної інституції. Виходячи з суперечностей між дослідницько$презен$
таційним завданням, що стоїть перед куратором в рамках музею і вимагає
«фундаментальної цілісної структури» та необхідністю виявлення та актуалі$
зації «нового мистецтва», що ще не має стійкої позитивної репутації, — кура$
тор потрапляє до певної «зони ризику» і змушений балансувати між потреба$
ми традиційності і необхідністю запровадження новацій у музейному житті.
Пошук своєрідного «простору солідарності», винахід та впровадження нових
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ного культурного майданчика в місті. Постійна експозиція виразна, не$
тривіальна в цілому адекватно віддзеркалювала динаміку художнього процесу
1980–1990$х, однак власне сучасне (в розумінні contemporary) концептуально
не було виділено і поступово намітився явний ухил в бік національного роман$
тизму [12]. Діяльність Хмельницького обласного художнього музею, який на
початку 1990$х носив назву «Хмельницький музей сучасного мистецтва», де$
монструє позитивний зразок пошуку музейною інституцією нових форм діяль$
ності, заснованих на постійній співпраці з художниками і реалізації проектів
сучасного мистецтва. Пік формування музейної колекції припадає на кінець
1980$х, коли в українському мистецтві здіймається потужна національно$
фольклорна хвиля.

Івано$Франківщина може по$праву важатися першим місцем визнання
в Україні контемпорального мистецтва. Якщо у всіх інших регіонах країни
від сходу до заходу «сучасне мистецтво» бере початок з проголошенням Неза$
лежності, то у Івано$Франківську першу виставку «Імпрези» було відкрито
ще за часів радянської влади. 1989 року в Івано$Франківську було відкрито
першу вставку сучасного мистецтва світу — Імпрези, яку започаткували три
митці — М. Яковина, І. Панчишин, В. Вітошинський. В експозиції було пред$
ставлено тридцять країн, серед яких можна назвати такі як Німеччина, Поль$
щя, Греція, Росія, Україна та ін. 

Художній музей у Луцьку розпочав свою роботу 1973 року. 2003 року дні
святкування тридцятиліття музею були відкриті зали мистецтва Волині другої
половини XX ст. Маштабність теми дозволила авторам поєднати, зримо пред$
ставити зв’язок часів і поколінь, діалог епох і індивідуальностей, не протистоян$
ня, а мирне сусідство реалістичних традицій з мистецтвом авангарду. Ідея про$
екту мала на меті поєднати в одному експозиційному просторі опинилися май$
стри живописної традиції, творчість яких уже стала класикою українського ма$
лярства (К. Якубек, О. Байдуков, Г. Чорнокнижний, О. Вольський) і вільне від
офіційних замовлень мистецтво О. Валенти, «суворий стиль» невтомного манд$
рівника О. Шмакова і андеграунд М. Кумановського, безпредметне малярство
К. Борисюка і полістилізм 1980–1990$х. Важливим напрямком збиральництва
музейного колективу Луцького обласного художнього музею є комплектування
музейної колекції роботами професійних майстрів сучасного українського об$
разотворчого мистецтва. Тут чимале місце займають кращі твори волинських
художників різних поколінь. Колекція поповнюється лише за рахунок окремих
дарунків волинських митців під час проведення персональних виставок. З часу
створення музей став центром мистецього життя краю. Музей знайомить жи$
телів Луцька з творчістю багатьох вітчизняних і зарубіжних митців, в тому числі
і сучасного мистецтва. Вдалим прикладом співпраці музейників і сучасних
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слова. Однак такий традиційний інструментарій, як мистецтвознавче осмис$
лення тих чи інших процесів та музеєфікація мистецтва незалежної країни, досі
залишаються відкритими й надто болючими питаннями для мистецької спіль$
ноти. На шляху скорочення дистанції між мистецтвом і словом, мистецтвом
і музеєм, мистецтвом і аудиторією і виник загадний «Проект Гудімова». 

Іншим важливим аспектом співпраці музеїв та галерей у пошуку шляхів
презентації сучасного мистецтва є проведення різноформатних пленерів, сим$
позіумів, фестивалів. Так у львівській мистецькій галереї «Зелена канапа»
у жовтні 2014 р. відбулася, наприклад, виставка львівсько$луганського дизай$
нера та художника В. Губеніна «Біо$бунт» [6]. 

Особливою музейною територією, привабливою для реалізації мистець$
ких проектів стали середньовічні замки біля Львова. Стосовно спадщини, якою
є середньовічні замки України, слід зробити спостережння, що символічні бу$
дови минулого певною мірою сприймаються і сьогодні, навіть якщо утилітарні
структури спадщини втратили первісну роль. Оскільки сучасне місто з його му$
зейними будівлями деколи породжує форми, що протистоять спадщині, не ос$
танню роль відіграють у процесі взаємозв’язку (не конфлікту) старого і нового
збережені елементи спадщини, що можуть бути використані не стільки як
пам’ятка, скільки як сучасно чинний музейний організму. Експонування у та$
ких об’єктах творів сучасного мистецтва ще більше підкреслює спадкоємність
мистецької традиції: від функції фортифікаційних споруд XIV–XVII ст.
до функції експозиційного простору ХХІ ст.

Прикладами такої співпраці є: музей$заповідник «Олеський замок» —
найдавніший збережений фортифікаційний ансамбль Львівщини; музей$за$
повідник «Золочівський замок», що включає в себе архітектурні ренесансні
комплекси Великого і Китайського палаців (початок XVII ст.), надбрамну баш$
ту, оборонні мури з бастіонами й ландшафтний парк; музей$заповідник
«Підгорецький замок», а також замок у Жовкві. Ренесансна стилістика навко$
лишньої архітектури у такий спосіб об’єднається із сьогоднішнім, найсу$
часнішим мистецтвом, створюючі передумови для проведення арт$вижину. За$
вершується формування мистецької експозиції Жовківського замку як філії
Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького. Цей замок
систематично співпрацює з сучасними художниками і проводить на своїй тери$
торії тематичні виставки і проекти. 

Крім Львова, активними центрами впровадження новацій у музейне жит$
тя, є й інші міста. У другій половині 1990$х із сучасним мистецтвом активно пра$
цював Хмельницький художній музей. Зокрема це зумовлювалося тим, що фон$
дова збірка була бідна на класичне мистецтво, оскільки заклад засновано лише
у середині 1980$х. Крім того, музей прагнув закріпити за собою роль централь$
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Потрібна чітка, структурована концептуальна програма співпраці тра$
диційних музеїв з проектами сучасного мистецтва, оскільки сучасна естетика
музею як головної культуро творчої і культурозбережувальної інституції зосе$
реджена нині на музеях художніх, у яких найяскравіше втілені як головні
функції мистецтва: катартична, пізнавальна, виховна, так і основні проблеми
естетизації сприйняття, співвідношення реального й ілюзорного простору.

Сучасні дослідники, звертаючись до характеристики численних функцій
музеїв, одностайні у визнанні онтологічної сутності музею, яка активізує став$
лення до минулого як до досвіду. У той же час актуальність музеології полягає
і в тому, щоб виробляти і впроваджувати критерії відбору сучасного мистецтва
для нащадків, для яких воно вже не буде «сучасним». Тобто, музей постає «ви$
разником духу часу», виконуючи право судді, який одним творам дарує без$
смертя, а інших — позбавляє його [7, с. 241]. Як розвиток ідеї «примирення» в
музейній діяльності «прогресистів» і «консерваторів» постає основний напрям
концептуальної політики сучасного музею. Це — гармонізація двох основних
принципів сучасного культурного процесу: глобалізації (як пошуку шляхів і
цінностей, що об’єднують людство) та розкритті національного колориту, не$
повторності культурної мови, розвитку традицій. 

Тож досвід пошуку нових форм співпраці сучасного мистецтва і тра$
диційного музею, розглянутий на фоні реалізованих у Західній Україні про$
ектів, наочно продемонстрував той факт, що не тільки сучасним художникам
почесно і престижно мати виставки у священному просторі традиційних ху$
дожніх музеїв, а й музеям почесно і престижно бути причетними до знакових і
непересічних творів сучасного контемпорарного мистецтва.

Музей є творцем пам’яті майбутнього, але живе сьогодні, тож усвідомлен$
ня цієї великої місії спонукає його до постійного оновлення, «приговорюван$
ня» і «перепрочитування» непростих метаморфоз сьогодення, перегляд тра$
диційних експозиційних, дослідницьких і просвітницьких стратегій.
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митців є проведення виставки$інсталяцієї «Нарешті в Луцьку», відомого у світі
польського художника$модерніста Е. Красінського.

Ужгородський художній музей імені Йосипа Бокшая є унікальною науко$
во$мистецькою установою на Закарпатті, яка вивчає, популяризує та зберігає
як надбання духовної та мистецької спадщини українського народу, так і кращі
зразки світової культури. Сучасне образотворче мистецтво Закарпаття збага$
чене творчістю обдарованих майстрів, що працюють у різних стилях, жанрах,
напрямках, вносять в панораму мистецького світосприймання яскраві акценти.
У музеї проводяться виставки сучасного мистецтва, які у своїй більшості но$
сять характер традиційних дійств.

Таким чином, взаємодія між новітніми і традиційними спрямуваннями
у музейній практиці західного регіону України у досліджуваний період має оз$
наки скоріше стохастичних тенденцій, ніж системного програмного характеру.
Яскраве й багатобарвне мистецьке життя Львова як найбільшого культурного
центру регіону не завжди знаходить відображення у музейних інституціях. Хо$
ча, слід зазначити, що традиційні музеї Львова наприкінці ХХ — на початку
ХХІ ст. досить активно приймали на своїй території сучасні мистецькі проекти.
Ситуація останніх років свідчить про зниження такої корисної практики. Су$
часне мистецтво більше присутнє в культурно$мистецьких центрах і галереях
(«Дзиґа», «Музей ідей», «Зелена канапа» тощо) та новоствореному Муніци$
пальному музеї сучасного українського мистецтва. Проаналізовані проекти
свідчать, що співпраця працівників музейної сфери з діячачами сучасного мис$
тецтва носить епізодичний характер. Поповнення музейних колекцій
провідних львівських музеїв відбувається, в основному, завдяки усталеному
механізму відбору окремих творів з проведених художніх виставок. Але
оскільки кількісні характеристики проведення таких виставок у експозиційних
просторах традиційних музеїв досить високі, то відповідно й набутки цих му$
зеїв є достатньо вагомими. Особливе місце у цьому процесі належить
Національному музею у Львові імені Андрея Шептицького, виставкові просто$
ри якого досить часто заповнюють мистецькі проекти (зокрема, охарактеризо$
вані пленери сучасного іконопису). Нині фонди музею комплектуються пере$
важно програмними творами яскравих представників і послідовників генераль$
них напрямів у розвитку львівської мистецької школи.

Стосовно музейної співпраці у сфері сучасного мистецтва в інших містах
регіону, то тут слід відзначити діяльність Хмельницького обласного художнь$
ого музею й досвід з проведення «Імпрез» у Івано$Франківську. 

Художні музеї інших міст, на жаль, не відрізняються розмаїттям пошуків
у царині співпраці з сучасним мистецтвом, використовуючи, в основному, тра$
диційні форми і підходи (проведення художніх виставок тощо).
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Відомий американський дослідник міста Річард Сеннет у статті «Публічна
сфера» розмірковує про парадокс: чому протягом останнього століття мис$
тецтво проектування міст погіршилося, хоча з'явилися нові технологічні засо$
би планування і матеріали, яких урбаністи навіть не могли собі уявити 100 років
тому. Учений вважає, що сьогодні існує набагато більше можливостей, ніж
у минулому, проте вони не використовуються творчо, креативно. Сеннет виз$
начає публічну сферу як місце зустрічі незнайомців, а міста — як осередки гро$
мадського життя, хоч і зауважує, що останні десятиріччя громадське життя
має тенденцію переміщуватися до кібер$простору.

Аналізуючи три наукові школи, які вивчали публічну сферу, Сеннет роз$
глядає концепції Ганни Арендт та Юрґена Габермаса, і робить акцент третьо$
му напрямі: на роботах соціолога Ірвінга Ґофмана, антрополога Кліфорда
Ґірца та своїх власних. «Учені назвали нас “перформативною школою” (perfor$
mative school), — пише Сеннет, — що означає просто, що всі троє з нас зосере$
дилися, на тому, як люди виражають себе з незнайомцями. Наша відправна точ$
ка менш політична і більш культурологічна, ніж у Арендт чи Габермаса. Нас
цікавить вбрання вулиці, звичаї привітання, як люди їдять і п’ють, засоби уник$
нення зорового контакту, місця, де люди скупчуються, і місця, де вони трима$
ють дистанцію; коли люди схильні вільно розмовляти з незнайомцями, а коли
ні; тілесні жести, які збуджують сексуальний інтерес незнайомця і тілесні сиг$
нали, що забороняють його $ саме з усіх цих деталей поведінки і складається
публічна сфера. Театр саме з цієї причини, став для кожного з нас засобом ро$
зуміння поведінки в громадських місцях, антропологічним методом,
що порівнює вираження на сцені та на вулиці $ причиною того, що “драма$
тургічна школа” (dramaturgical school), стала другою назвою, яку отримав цей
підхід до вивчення публічної сфери» [9]. Сеннет пише, що як вчений, котрий
досліджує культуру і публічний простір, він мав змогу виконати особливий вид
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Проте, окрім численних силових протистоянь незаконним забудовам, київ$
ський простір наповнився низкою театралізованих інтервенцій на захист міста,
його культурної спадщини та культурного простору. Театралізовані акції
на Пейзажній алеї і біля підмурків Десятинної церкви та в Десятиному провул$
ку, театралізовані дійства на Андріївському узвозі, театралізовані послання
чиновниками біля Міністерства культури України, театралізовані протести
у Гостинному дворі, а згодом, культурні інтервенції на Контрактовій площі. 

Гостинний двір є домінантою будівлею Контрактової площі Києва. Він був
збудований на початку ХІХ ст. за проектом відомого архітектора Луїджі Рус$
ки в стилі класицизму і реставрований київським архітектором Валентиною
Шевченко у 1980$х. Вимоги перетворення Гостинного двору на вільну культур$
но$мистецьку зону замість запроектованого торговельно$офісного центру, йо$
го окупація громадськими активістами і створення Гостинної республіки при$
звели до появи на Контрактовій площі Києва мистецького сквоту, де майже рік,
починаючи з 26.05.2012 на постійні основі відбувалися мистецькі й освітні події
за ініціативи киян. А саме: лекцій з історії Києва, майстер$класи (екологія, де$
коративне мистецтво, малювання, танці, музика, курси української та інозем$
них мов), концерти авторської пісні, виступи гуртів «Козак Сістем»,
«GoDoPaTa», «Hobot & Co», Анатолія Векслярського, «Грозовська бенд», хо$
ру «Гомін», солістів чеської та литовської опер, ансамблю старовинної музики
«Alitea» та багатьох інших. В акціях Обійми Гостинний двір брали участь бага$
то киян. Відбувся конкурс на архітектурно$художнє оформлення внутрішньо$
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практичної роботи планування, а саме вступити в діалог з архітектором про те,
як використовуватимуться простори і будівлі $ навести міст між візуальним і
соціальним. Суть цього діалогу полягає у тому, щоб дізнатися, як і наскільки
певний будівельний проект дозволить людям усиновлювати будинки в сенсі ви$
користання їх як засобів соціального вираження. Адже, підкреслює Сеннет,
існує небезпека просто розглядання будинків як частини сценографії, як деко$
рацій. Сеннет порівнює вулиці з театром також у тому, що на сцені актор чи му$
зикант запам'ятовує частину тексту і представляє його, а на вулиці люди
постійно повторюють певні практики, отже, в обох сферах домінують презен$
тація і репрезентація.

Дослідження театральності міста лежить у міждисциплінарній площи$
ні: на перехресті філософії, соціології, урбаністики та мистецтвознавства і до$
помагає вивчати життя сучасного міста у багатоманітності деталей. На основі
проаналізованих раніше нами думок різних вчених [4], можна виділити такі
складові театральності міста: cприйняття міста як театр (Беньямін, Лотман, Ту$
рома); сценографічність міської архітектури. Палаци, будинки, подвір’я, сходи
розглядаються і співвідноситься з театральними декораціями, кулісами та сце$
ною (Беньямін, Лотман, Турома); побутова поведінка міщан на вулиці; дії горо$
дян розглядаються як театральний спектакль, а самі городяни і як його учасни$
ки, і як глядачі (Беньямін, Єврєїнов); сприйняття міста як театральної маски
(Зіммель); екстраполяція категорії спектаклю на всі суспільні моделі міського
життя (Дебор); продукування медіа спектаклю (Келнер); романтизація відомих
міських об’єктів, що стають легендарними героями на міській сцені і важливість
збереження їх як культурної спадщини (Серто); акцент на міських деталях —
артистах повсякденності, які саме і перетворюють місто на чарівний театр
(Серто); багатовимірний вплив театру на формування певного міського просто$
ру на прикладі історії однієї вулиці (Рубл).

Безумовно, компоненти театральності міста знаходяться у постійному
розвитку і змінюються в залежності від епохи і країни. У проаналізованих на$
ми дослідженнях йдеться про Париж, Неаполь, Венецію, Флоренцію, Петер$
бург, Вашингтон.

Наразі цілком логічним звернутися в цьому аспекті до Києва. Чи властива
йому театральність? І яка? Романтична сценографія київського модерну, трагіч$
на постать на київській сцені легендарних, але занедбаних київських будинків,
а може, вуличні театралізовані дійства на захист культурної спадщини міста? 

Вуличні театралізовані практики. На мові київських активістів середини
і кінця нульових ХХІ ст. театралізоване дійство означало повалення паркану
біля незаконного будівництва. Парканам дісталась своя роль у київському
міському театрі — злих демонів, яких всі ненавидять. І намагаються знищити.
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серед яких є перлини київського архітектурного модерну, що виступають
не лише як сценічні декорації дійства, а часто як головні дійові особи, адже ча$
сто потребують захисту від апетитів забудовників і корумпованих чиновників.
Саме ці будинки часто слугують ознаками самоідентифікації городян. Їхня
вразливість і велич, загадковість і романтичність каталізують появу різноманіт$
них київських спільнот, що виступають на захист київської культурної спадщи$
ни. Із появою і швидким набуттям популярності Фейсбуку комунікація спіль$
нот переходить до ФБ$сторінок, які охоплюють вже набагато більше учасників.
Серед найбільш активних: «Збережи старий Київ», «Простір міста», «Публічна
мережа Андріївського узвозу», «Андріївсько$пейзажна ініціатива», «Повер$
нути Гостинний двір», «Захистимо Пейзажну алею» та інші. 

Бурхливий інтерес громади до київського архітектурного модерну нага$
дує про те, що самою філософію цього стилю на зламі попередніх ХІХ і ХХ ст.
була, власне, його європейська сутність. «Вже самим фактом свого існування
архітектура модерну формувала не лише містобудівне, а й загалом культурне
середовище міста, диктуючи певний стиль життя», — відзначає дослідник цієї
доби Тетяна Скибицька. «Модерн відкрив красу звучання чистих стінових пло$
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го простору Гостинного двору та фотовиставка «Це ми — люди!» Це далеко не$
повний перелік мистецьких подій та освітніх заходів Гостинки (рис. 1).

Після різкого загострення конфлікту між громадськими активістами і за$
будовниками взимку 2013 р., силового виселення сквоту з Гостинки, і, нато$
мість, початком будівельних робіт на території Гостинного двору епіцентр про$
тестних мистецьких дій перемістився на Контрактову площу. З одного боку,
було втрачено відчуття камерної сцени у внутрішньому просторі Гостинного
двору. Публічний простір великої Контрактової площі вимагав іншого напов$
нення, але з другого боку, долучалися перехожі, які навряд раніше взяли
участь у цих локальних мистецьких подіях у внутрішньому дворі Гостинки. Ми$
стецькі театралізовані акції, в повному сенсі цього слова, виплеснулись на По$
діл. Культурні інтервенції, що організовують громадські активісти на Контрак$
товій площі, зокрема, привертають уваги городян до проблем збереження
культурної спадщини міста (рис. 2).

Серед класичних київських декорацій. Локальні київські вуличні арт$
практики, безумовно, заслуговують на наукове дослідження. У київському іс$
торичному центрі вони відбуваються в декораціях старих київських будинків,
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5. Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України до ревіталізації,

бічний фасад, фото 2007 р.

4. Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України до ревіталізації,

головний вхід, фото 2007 р.



мережі зібрала громадське віче на захист міста, метою якого було не тільки за$
хистити цю унікальну київську будівлю, а припинити нищення архітектурних
пам’яток і солідаризуватися для системного громадського спротиву. Вийшло
гучно і промовисто — міська влада запевнила городян, що будівля в безпеці.
На цей раз так воно і було (рис. 3).

Елегантна неоготична будівля за адресою Ярославів Вал, 1, відома в Києві
як Замок барона. Вона була зведена архітектором М. Добачевським у 1896–
1898 рр. як прибутковий будинок. Власне, барон там ніколи і не жив, але роман$
тичний вигляд будинку, алюзії з лицарським замком, оздобленим промовисти$
ми авторськими скульптурними деталями: фігурами химерних істот, головами
собак та крилами кажанів — призвело до народження численних легенд.
У різні роки там розміщувалися і кінотеатр, і кафе, і галерея — завжди будинок
залишався улюбленцем киян. Після театралізованого мітингу взимку 2011 р.
Замок барона став відправною точкою для цілої низки театралізованих антиза$
будовних акцій. У 2011 р. — 3 квітня, 11 червня, 25 жовтня і 10 грудня — відбу$
лися чотири марші захисників Києва, які ініціювала громадська організація
«Збережи старий Київ». Театралізовані перформанси на цих подіях акцентува$
ли збереження культурно$історичного середовища міста [8]. 
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щин, ускладнив динаміку забудови введенням нових об’ємних та ритмічних
узгоджень конструктивних деталей — еркерів, башт, вікон, надзвичайно
урізноманітнював фасадну іконографію з особливими смисловими кодами для
її прочитання. Цим самим образна структура вуличного простору збагатилася
рисами театральності та емоційної розкутості з елементами містифікацій, не$
сподіванок, іронії, ніби то залучаючи городян до гри та діалогу» [5, с. 41]. 

Можемо доповнити, що сьогодні вони залучають городян не тільки до гри
і до діалогу, але до активних дій, яким властива театралізована тактика. З на$
шої точки зору, протести проти забудов, які стали складовою соціального жит$
тя Києва, мають свою відмінність за формою у залежності від частини міста.
Якщо «спальним районам» притаманна більша участь мешканців і протести
прямої дії, — в історичній частині Києва частіше проходять театралізовані пер$
форманси і знакові художні події для акцентування значення того чи іншого
історичного місця чи будівлі для киян. У таких знакових місцях збираються ки$
яни з усього міста.

Так, театралізований лицарський бій біля Замку барона 10.01.2010 був ча$
стиною акції проти можливого знесення історичного будинку. Звістка про те,
що легендарний будинок збираються зносити, облетіла Київ, і через соціальні
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7. Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України до ревіталізації,

конструкції освітлення Великої виставкової зали, фото 2007 р.

6. Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України до ревіталізації,

головний вхід, фото 2007 р.



У листопаді 2009 р. на перетині Пейзажної алеї та Десятинного провулку,
теж у буферній зоні Софії Київської, було відкрито Перший ландшафтний
парк для дітей в Україні, саме там де чотири роки точилася запекла забудовна
війна. Київ завжди був містом парків і затишних скверів, а Пейзажна алея є
невід’ємною складовою цього образу. Отже, реалізація такого проекту важли$
ва для її збереження від незаконної забудови і надання їй нового змісту. Заслу$
га у відкритті цього парку повністю належить громадським активістам. Різно$
колірні скульптури, два фонтани — у вигляді слоненяти та коней. На стіні
в торці парку мозаїкою викладено двох довжелезних котів, поряд — дерево
з птахами. Лавки$альтанки виглядають як пташка, заєць і кіт. Заслуга у ство$
ренні цього парку повністю належить громадським активістам, зокрема,
«Київській ландшафтній ініціативі» [7, с. 19–22]. 

Піаніно на сцені міста. На театральній сцені часто присутні різні музичні
інструменти. Артпроект «Зіграй на мені, я твоє» британського художника Лю$
ка Жерамма (Luc Jerram) доповнює і вписується в сприйняття міста як театру,
додає йому реалістичності. Проект стартував 2008 р. і швидко став міжнарод$
ним, залучивши вже 4 мільйони людей у всьому світі. Більше 900 піаніно були
встановлені у 40 містах світу — Лондоні, Лос$Анджелесі, Женеві, Парижі, То$
ронто, Бостоні та ін. 2013 року до цього списку долучилися Київ і Львів. Розта$
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Київська міська сцена має декорації значно старші, ніж київський архітек$
турний модерн. Старовинний київський собор Софія Київська і прилегла до ньо$
го, так звана, його буферна зона, де знаходяться, зокрема, підмурки Десятинної
церкви, є особливо ціною територію охороняються ЮНЕСКО. Проте патронат
цієї міжнародної організації не зупиняє численних забудовників, які намагають$
ся розпочати будівництво чи вже будують на заповідних київських землях. Безу$
мовно, це викликає спротив у городян. Громадська організація «Андріївсько$
пейзажна ініціатива» об’єднує киян, які не тільки протистоять незаконному ни$
щенню культурної спадщини, але намагаються наповнити Київ мистецтвом і кра$
сою, зробити його більш дружнім для життя. Тобто, шукають шляхи позитивних
змін у місті. Так, «Андріївсько$пейзажна ініціатива» разом з іще однією актив$
ною в київському житті громадською організацією, «Київською ландшафтною
ініціативою», розпочали роботу над творенням нового скверу оригінальних
скульптур, присвяченого київській інтелігенції на вул. Олеся Гончара, 5–7. 15$го
серпня 2013 р. громадські активісти відкрили першу скульптуру скверу, автором
якої є київський скульптjр К. Скретуцький. Важливо підкреслити, що сквер зна$
ходиться в буферній зоні Софії Київської, на території, яку громадські активісти
відстояли від будівництва на ній багатоповерхівки, а, натомість, розпочали тво$
рення креативного громадського простору (рис. 9).
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9. Відкриття скверу і пам’ятника Київській інтелігенції,

фото 2013 р.

8. Будівля Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України,

головний вхід, фото 2010 р.



піднятою кришкою — червоніють квіти. Автор проекту — київський скульптор
К. Скретуцький. 

Зміна декорацій і нові сцени міста. Ревіталізація та конверсія міських про$
мислових зон є поширеним у світі явищем набуває все більшої популярності.
Будівлі та території заводів і фабрик, які втратили свою функцію або перене$
сені за міську межу, перетворюються на житлові і бізнесові комплекси, але
найцікавішою, з нашою точки зору, стала їхня трансформація у так звані креа$
тивні кластери. 

Креативний кластер об’єднує установи культури: театри і галереї, окре$
мих художників та артистів, неприбуткові організації поруч з науковими інсти$
туціями та медіа$центром, які виробляють і одночасно споживають продукт
культури. Англійське слово cluster перекладається як скупченість, купка гля$
дачів, концентрація. В документах ЮНЕСКО вказується на швидке зростання,
популярність і важливість креативного виробництва та креативних кластерів
у глобальній економіці і культурному розвитку [6]. 

Батьком соціоекономічної теорії кластерів є американський економіст
Майкл Портер. Паралельно з поняттям «креативний кластер» вживається по$
няття «арт$кластер», підкреслюючи саме артистичну складову. Адже креатив$
ний кластер може бути сконцентрований, наприклад, на нанотехнології
чи будь$якій іншій галузі науки, а слово «артистичний» підкреслюю саме ху$
дожній аспект об’єднання. Арт$кластер має також визначення глобальної ар$
тистичної сцени і об’єднує групу артистів, які працюють разом через Інтернет
для промоції вільної культури і своїх певних цінностей та поглядів, а його
сторінка на Фейсбуці з такою ж назвою слугує для зустрічі артистів з усього
світу (https://www.facebook.com/ArtCluster). 

Проте у цьому дослідження міста нас цікавлять саме креативні кластери
з прямою географічною прив’язкою до місця, як чинник, що змінює місто, і не
лише його декорації, а й поступово саму його сутність. До прикладу, у Москві
в липні 2013 р. на території рафінадного заводу відкрився «СахАрт» — майдан$
чик для художників графіті, які розписали 1,5 тис. м2 заводських стін. Це не
перший креативний кластер у промислових зонах Москви, які пройшли куль$
турний апргрейд. З 2007 р. успішно працює Центр сучасного мистецтва «Вінза$
вод», який знаходиться у переформатованому комбінаті виноградних та де$
сертних вин. На його території збереглися сім промислових будівель: пам’яток
індустріальної архітектури ХІХ ст., а також бурхливо розвивається культурне
життя ХХІ ст. працюють галереї, кафе, проходять лекції. На території колиш$
нього приладобудівного заводу «Манометр» розмістився культурний кластер
«ArtPlay», на території газового заводу — «Арма». Змінив своє призначення
і кришталевий завод — на території колишньої промзони з 2009 р. успішно
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шовані на вулицях та у парках, на вокзалах, базарах, піаніно доступні всім чле$
нам громади: грати, насолоджуватися, слухати. Хто і як на них грає, як довго
інструменти залишаються на вулиці залежить від спільноти та погоди. Задумка
полягає у тому, аби на піаніно грали всі бажаючі. 

Ідея встановлення музичного інструменту в публічному місці не нова і ви$
тає в повітрі, а також не може зводитися тільки до одного проекту. Піаніно
встановлюють часто безвідносно до проекту британського художника, ті, хто
про нього нічого не знає. Інструменти в багатьох випадках надають городяни
безплатно. Піаніно виконує об'єднавчу і комунікативну функцію, адже біля
нього обов'язково зупиняються перехожі. Місто, особливо великий мегаполіс,
надає людині анонімності, але часто позбавляє її можливості широкого спілку$
вання. Міський простір треба олюднювати. І тут дужі важливі громадські
творчі ініціативи, які в такий спосіб формують міський простір. Музичний ін$
струмент на вулиці, який заохочує людей грати і слухати, зупинитися і по$
спілкуватися, є безумовно, одним з багатьох способів такого олюднення міста. 

У Києві перше вуличне піаніно, про яке нам відомо, з’явилось на Хрещати$
ку, 32, поблизу будівлі КМДА влітку 2013 р. На ФБ$сторінці «Піаніно на Хре$
щатику» можна довідатися, що це сталося з ініціативи Департаменту містобу$
дування та архітектури КМДА без витрати бюджетних коштів за рахунок ен$
тузіазму та небайдужості працівників. Захоплені популярністю піаніно, вони
збираються встановити подібний вуличний інструмент на Подолі і запевняють,
що Піаніно на Хрещатику вже живе власним насиченим життям. Так, у вересні
2013 р. був оголошений конкурс, за умовами якого бажаючи мають змогу запи$
сати на відео, як вони грають на піаніно чи декламують біля нього вірші (учас$
ники також можуть вразити власними креативними ідеями), та відправити
на ФБ$сторінку «Піаніно». 

На Андріївському узвозі громадські активісти теж встановили вуличне
піаніно, на якому може грати кожний і яке анонсує і закликає на виставку мо$
лодих художників. Городяни із задоволенням і слухають імпровізовані концер$
ти, і беруть у них участь. Такі вуличні виконання музичних творів камерністю
та щирістю є протилежними до великих офіціозних масових дійств, які заполо$
нили останніми роками головну вулицю Києва та Майдан Незалежності і які
вимагають окремого ретельного вивчення та аналізу їхнього впливу на психіку
і формування смаку та вподобань городян, зокрема, киян. 

У Києві існує ще один відомий вуличний інструмент — розкритий білий
рояль стоїть на вулиці Богдана Хмельницького, 37/2. Його непотрібно ховати
від негоди. Це пам’ятник Федеріку Шопену, який встановили 2011 р. до 200$
річчя з дня народження композитора. Викладений мозаїкою рояль є інтерак$
тивним: коли поруч проходять люди, починає лунати тиха музика Шопена. Під
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що частково або повністю втратили свою первісну функцію. Чи можливо старі
змінити декорації міста і вдихнути в них креативність, артистизм та життя?

Цікаве дослідження щодо ревіталізації території вже не діючого Київсько$
го заводу солодових екстрактів (колишнього пивоварного заводу М. В. Ріхтера)
провело в 2012–2013 рр. представництво Фонду ім. Гайнріха Белля в Україні ра$
зом з двома київськими університетами: Київськоми гаціональним університе$
том імені Тараса Шевченка та Києво$Могилянською академією. У рамках між$
народного урбаністичного воркшопу «Фрунзе 35 — переосмислюємо зону» бу$
ло препрезентовано ідеї урбаністів, соціологів, культурологів щодо можливої
долі цієї колись важливої для київського життя ділянки. 

Сьогодні збудована архітектором М. М. Казанським у 1905–1908 рр. голо$
вна споруда заводу є занедбаною і руйнується. А колись вона «суттєво відріз$
нялась від основної забудови Кирилівської вулиці оригінальним оформлен$
ням, — зазначає дослідник пам’яток індустріального розвитку Києва В. П. Ієв$
лева. — Вертикально розчленовані декоративними смугами фасадні площини,
виконані в цегляному декорі, у поєднанні з напівциркульним завершенням
вікон та декоративним аркатурним поясом карнизу, вдало імітують ретроспек$
тивні мотиви оборонних споруд. Водночас у загальному образі споруди втіле$
но ознаки романтичного напрямку стилю модерну з елементами неоренесанс$
ну» [2, с. 289].

Ідеї ревіталізації цієї зони, що означає подальший вплив на прилеглі рай$
они міста, лежать в міждисциплінарному поле і знаходяться в контексті все$
світнього процесу регенерації промислових зон. Учасники проекту бачать в по$
дальший розвиток цього значущого для Києва місця між Подолом і Петрівкою
у створенні перш за все креативного, живого місця. Наповнення може бути
різним і включати в себе мистецькі заходи, освітні організації, медійні компанії,
міське садівництво, крамнички. По суті, йдеться про ідею створення креативно$
го кластеру.

Варто зазначити, вказаний проект відбувся за підтримки Фестивалю су$
часного мистецтва ГОГОЛЬFEST, фундатор якого — режисер Влад Троїць$
кий — як раз створює арт$кластер «Видубичі» в іншій промисловій зоні Києва.
Відомий театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва «ДАХ»
і ГОГОЛЬFESTу, він планує відкрити креативний кластер на Київському заводі
металевих конструкцій, аби зібрати разом різних представників сучасного ми$
стецтва. В інтерв’ю газеті «Коментарі» Влад Троїцький розповів, що на рекон$
струкцію будівлі грошей з держбюджету не виділили, хоч і обіцяли. А гроші
вкладали сам режисер і Анатолій Юркевич — власник приміщення заводу ме$
талоконструкцій. У їхніх амбітних планах — перетворення звичайного заводсь$
кого цеху на метафізичний храм мистецтва. «У нас виникла ідея зробити
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функціонує дизайн$завод «Флакон», креативний кластер, що спрямований
на розвиток і підтримку найширшого кругу проектів в області актуальних
форм творчості, вуличного мистецтва та громадських активностей. Відомий
московський культурний центр «АРТСтрелка» існував до 2009 р. саме в примі$
щенні колишніх гаражів на території кондитерської фабрики. 

Ревіталізація старих будівель — від гаражів до заводів — змінює обличчя
міста, зокрема Києва. Відомий український мистецтвознавець Оксана Мусі$
єнко зазначає, що таке поєднання непоєднуваного: промислових конструкцій
і будівель та креативних локацій, де створюються художні цінності, є однією
з ознак епохи постмодерну. Одним з найцікавіших прикладів успішною реві$
талізації став Національний культурно$мистецький та музейний комплекс
«Мистецький Арсенал», домінантою якого є будівля Старого Арсеналу —
пам’ятка архітектури національного значення, споруджена у 1783–1801 рр.
за проектом генерала$поручика Йогана Меллера в межах Старої Печерської
фортеці, що використовувалася для військових потреб до ХХІ ст. 2003 року
комплекс отримав статус культурно$мистецької установи та назву «Мистець$
кий Арсенал» і розпочалися ремонтно$реставраційні роботи. Сьогодні при$
міщення Старого Арсеналу максимально пристосовано для втілення різнопла$
нових культурно$мистецьких проектів. Архітектурно$просторова концепція
комплексу дозволяє проводити тут масштабні арт$проекти, виставкові заходи,
презентації, тощо. Площа будівлі Мистецького Арсеналу — 50 000 м2.

Успішний творчий проект ревіталізації здійснив Інститут проблем сучасно$
го мистецтва НАМ України, який знаходиться саме в будівлі, яку перероблено зі
старого гаража Української студії хронікально$документальних фільмів. Студія
була створена в Харкові 1931 р., а з 1939 р. працює у Києві, де для неї на вулиці
Щорса (Євгена Коновальця) було спеціально було побудовано кіномістечко —
адміністративний корпус, технологічні цехи, будинок для працівників, гараж.
Зі зменшенням обсягів роботи кіностудії її гараж прийшов у занепад, як і інші
будівлі. Коли 2001 р. відомий художник і теоретик сучасного мистецтва Віктор
Сидоренко ініціював створення першої академічної інституції в Україні для вив$
чення сучасного арт$поля і арт$процесу, постало питання про приміщення. Май$
стерня архітектора Миколи Дьоміна надала друге життя будівлі старого гаража.
Там, де колись мили і ремонтували машини, зараз знаходиться одна з найкращих
малих європейських виставкових зал. Власне, Віктор Сидоренко створив арт$
кластер у мініатюрі. Звичайно, будь$яке порівняння є неточним, і в академічній
установі de facto бракує всіх складових, які вирізняють арт$кластер. Проте
в Інституті проблем сучасного мистецтва НАМ України є головне: концентрація
творчих сил, створено єдиний цілісний творчий простір (рис. 4–8).

У Києві можна сьогодні нарахувати більше двох десятків промислових зон,
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відповідний рівень енергії у творчому та культурному середовищах [3].
Аналізуючи розвиток включення колишніх промислових об’єктів до місь$

кого арт$поля, ми вважаємо, що будівля фабрики «Юність» на Андріївському
узвозі, у самому серці Києва, могла би стати базою для креативного кластеру.
Її руйнація компанією ЕСТА 2011 р. унеможливила такий проект. Обурення
киян і гучна акція протесту призвели до вибачення власників, які відмовилися
від ідеї будівництва тут офісного центру і пообіцяли городянами побудувати
культурний простір під контролем київської громади. Подальша співпраця
з киянами через утворення громадської ради, постійне інформування городян
про просування проекту, а також численні мистецькі заходи на тому місці,
де була фабрика, тим самим ввели цей колишній промисловий простір до арти$
стичного поля міста. 

На ФБ$сторінці «Юність на Андріївському» можна простежити етапи
творення культурного простору на місці колишньої фабрики «Юність». Так,
2013 р. низку проектів об’єднала проста і динамічна назва «Літо на Юності».
В очікуванні культурного центру на «Юності» запрацював майданчик для
культурних проектів молоді з безкоштовною участю для всіх бажаючих. На$
приклад, студенти київських творчих вишів і шкіл представили виставку свої
робот «Самі». Якими результатами завершиться ця безпрецедентна для Києва
співпраця громади і забудовника, покаже час. А поки в різних куточках Києва
визрівають ідеї перетворення занедбаних будівель на громадські креативний
простір. Відома ініціатива студентів НТУУ «КПІ» перетворити одну із занедба$
них веж головного корпусу університету у простір для втілення творчих
амбіцій та ідей молоді. Студентський арт$простір «Вежа» має стати місцем для
виставок молодих художників, фотографів, скульпторів, творчих вечорів
та міні$семінарів, зустрічей та майстер$класів, кінопоказів та аматорських теа$
тральних вистав на громадських засадах. Скільки закинутих промислових зон
і приміщень в Києві, які можна перетворити на креативний простір для твор$
чості та спілкування громади міста, покаже час. 

Висновки. Зміна декорацій на сцені Києва ХХІ ст. проходить гостро і дра$
матично. Театралізовані локальні арт$практики стали невід’ємною реакцією
киян на події в місті. Створення креативних кластерів у занедбаних промисло$
вих зонах і в окремих будівлях сприятимуть перетворенню їх на осередки твор$
чості і включення до київського арт$простору.

Вересень 2013 р.
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вітражі на всіх вікнах, яких тут дуже багато, — поділився планами режисер. —
Більше ніж 100 художників будуть займатися створенням унікальних малюнків
на склі. Також планується спорудження чотирьох–п’ятиметрових колон$то$
темів, які куратори$художники також помістять в єдиному архітектурному
просторі. Ось так і створюється наш метафізичний храм» [1]. Згодом Влад
Троїцький планує не тільки створення культурної платформи, але перехід
творчого кластеру на самофінансування за рахунок орендарів та учасників
культурного проекту.

Режисер впевнений, що «нам необхідні культурні продукти, які підтриму$
вали б імідж країни. На жаль, в Україні виділяють гроші на підтримку іміджу,
от тільки куди вони діваються — мені складно сказати. Я жодного разу
в своєму житті за рубежем не відчував підтримки нашої неньки України. Такої
ситуації не повинно бути» [1].

Створюючи перший у Києві креативний кластер, митець, очевидно, висту$
пає ідеологом і популяризатором такої моделі. Влад Троїцький вказує на існу$
вання європейської і російської моделей. Російська модель ініціюється далеко$
глядним бізнесменом — тоді з’являються такі московські культурні простори,
про які ми вже вказували вище. Питання прибутку від створених кластерів ча$
сто для них є другорядним. Європейська модель процес ініціює федеральна
та муніципальна влада, яка вкладає гроші у конвертацію якогось закинутого
заводу в творчій простір. Метою є розвиток соціально$культурної політики
в країні. Отже, бюджетні гроші може становити від 30 до 70%, а решта фінансу$
вання отримується через продаж квитків, від спонсорів тощо. У Києві режисер
намагається створити третю модель і знайти модулі діалогу між прагматичним
хазяїном простору і креативними людьми, що його заселять. Таку модель він на$
зиває неінфантильною і шукає можливості росту арт$кластеру зсередини. 

Ідею створення арт$кластеров підтримує і український арт$менеджер Во$
лодимир Кадигроб, організатор «Kyiv Sculpture Project» влітку 2012 р. З його
точки зору, арт$кластер потрібен перша за все глядачам. Ними є кияни, для
яких важливо підвищення якості життя, а також туристи, які поповнюють
місцеву казну. Арт$кластер потрібне професійному середовищу, інвесторам,
а також творчим індустріям: дизайну, архітектурі, медівникам. Бо в кожному
з цих сегментів сьогодні є компанії, які хотіли би працювати у достойному про$
сторі, який надихає, поруч з цікавими людьми, які поділяють спільні цінності.
Важливим моментом креативного кластеру є його соціальний аспект. Адже, це
не просто бізнес проект, а участь у розвитку культурного поля міста, і країни
в цілому. І саме це стає першочерговим, а дивіденди стоять у довгостроковій
перспективі. В. Кадигроб переконаний, що арт$кластер перш за все призначений
для глядача, для спільноти, є відкритим місцем, а для створення його потрібен
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Розвиток художнього мислення у межах мистецтва, яке є і художнім відо$
браженням дійсності, і своєрідною формою соціально$психологічного мислен$
ня, можемо розглядати як одну із найдавніших форм виникнення та існування
мислення як такого.

Давно побутує трактування мистецтва як відтворення світу в художніх об$
разах або мислення за допомогою образів. Незважаючи на те, що тут начебто
все хрестоматійно і зрозуміло, але не так однозначно, як видається на перший
погляд. На нашу думку, поняття «художній образ» варто відрізняти як від
психічного образу, так і від безпосередньо$чуттєвого, яким людина послуго$
вується у повсякденному бутті (буденному житті, практичній сфері людської
життєдіяльності). Чуттєвий образ у повсякденні — це завжди конкретно$
чуттєве відображення предметів і явищ. Наприклад, описуючи якийсь побуто$
вий предмет, як правило, не абстрагуємось від предметно$чуттєвого змісту,
а утримуємо, відтворюємо його у пам’яті. Трактування ж психічного образу
психологією загалом і соціальною психологією зокрема значно складніше, і на
цьому не завадить зупинитись докладніше.

Психологічна наука пов’язує появу поняття «образ» з іменами В. Вундта
та Є. Тітченера. За визначенням останнього, психічні образи — це елементи
ідей, які відображають переживання, що відбуваються, зокрема, й у пам’яті,
та не мають відношення до наявної ситуації. Як характерні ознаки психічних
образів розглядалися якість, інтенсивність, тривалість, чіткість [11, с. 312]. Як
бачимо, наведене тлумачення психічного образу майже збігається із повсяк$
денним уявленням про чуттєвий образ. 

Науковий статус поняття «психічний образ» отримало у психоаналізі
З. Фройда. Він розглядав психічні образи як відтворення у свідомості людини
інстинктів і потягів, і вони (образи) пов’язуються із внутрішнім світом людини,
переважно несвідомим [8, c. 213]. Це було суттєвим кроком вперед і дозволило
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лити можна лише абстракціями, хоч і за допомогою образів» [6, с. 135]. Про$
довжуючи цю думку, вчений писав, що творчий процес може відбуватись й у
сфері чистого мислення без прямого дотику до чуттєвих джерел, але просторо$
во$часовий світ весь час дає животворну силу абстракціям. «Справжнє відкрит$
тя на базі синтезу завжди здійснюється у процесі співвідношення досвіду і те$
орії. Там, де відбувається тільки аналіз понять і виводяться наслідки всередні
самої теорії, там менше за все фантазії, але там і нема вирішальних зрушень
у самій науці» [6, с. 135]. Можна було би й заперечити, але у даному контексті
вартісніше погодитись.

Художній образ відтворює дійсність в її людських вимірах і ніколи не зво$
диться до дзеркального відображення. Він сповнений індивідуального емоцій$
ного забарвлення, містить певну відповідну міру узагальнення. Образ пород$
жується епохою і визріває через перетворювальну діяльність митця, втілюю$
чись у творі, обмежуючись або тісною рамою на полотні, або фарбою, каменем
чи книжковою палітуркою. З точки зору здорового глузду, митець за свою
творчість майже нічого не отримує в сенсі матеріального прибутку і навіть
не самостверджується (якщо це і справді мистецтво, а не комерція), натомість,
його гризуть муки творчості, що дарують новий простір, який він може і праг$
не заповнити собою. Омріяна цілісність твору, як тільки вона завершується, по$
стає як втрачена, принаймні для художника. Для того, аби продовжуватись, во$
на має тривати «завжди». Діяльність через те і породжує образи, що не здатна
їх наздогнати. Вони недосяжні для почуттів і переживань у сенсі невичерпно$
сті, неможливості стати завершеними, хоча завжди й обумовлюється соціаль$
ним розвитком, навіть тоді, коли сучасникам це не видається очевидним.

У свою чергу незавершуваність — особливість будь якого мистецького
твору, яка забезпечує певну міру свободи його сприймання, де може виникати
(або не виникати, якщо існує часо$просторова однозначність) новий сенс. 

Сприймання художнього образу від читача або слухача не вимагає
спеціальних наукових знань, окрім власного попереднього досвіду. Смисл ху$
дожнього образу розкривається та інтерпретується у залежності від конкрет$
ного хронотопу, певної відповідної культури, конкретної ситуації, а також мо$
же залежати від характеру людини і навіть її настрою. Людина, сприймаючи
твори мистецтва, за зовнішніми образами речей осягає не «речовинність», а їх
«людність», людську сутність мистецтва. У безкінечному побутуванні пред$
метів і форм, які приховувались у своєму особливому бутті, людина відшукує
єдині, лише їй зрозумілі і їй притаманні почуття як відтінки власного буття.

Мистецький образ має рухливий характер, через те кожне нове покоління,
сприймаючи образ, «розпредметнює» його інакше, ніж попереднє, але однако$
во істинно по відношенню до художнього твору та його людської сутності.
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його послідовникам, зокрема К. Юнгу, конституювати образи як феномени
психічного буття, як архетипи, що виконують творчу функцію [9, с. 434].

На відміну від психоаналізу, психологія когнітивізму, зокрема, яскравий
представник цього напряму Ж. Піаже, трактував образи як певну мисленнєву
форму, за допомогою якої у пам’яті подій зберігаються явища дійсності у ви$
гляді проекцій реального світу [5, с. 78].

Теоретичне осмислення поняття психічного образу активно відбувалося
й у радянській психології, починаючи із 1920–1930$х. Тут можемо навести низ$
ку імен: Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, О. М. Леонтьєв, П. Я. Гальперін
та ін. Наприклад, Рубінштейн визначав образ наступним чином: «Образ не іде$
альний предмет, який існує у внутрішньому світі свідомості на зразок того як
реальний предмет існує в матеріальному світі, реальний предмет — це не екс$
теріорізований образ. Образ як такий конституюється пізнавальним ставлен$
ням чуттєвого відображення до дійсності, що знаходиться поза ним і не вичер$
пується його змістом» [7, с. 32]. Психолог вважав пізнання відображенням
світу як об’єктивної реальності, а відчуття, сприймання і свідомість розглядав
як образ зовнішнього світу.

Сучасна російська соціальна психологія у трактуванні поняття «образ»
стоїть ближче до позицій так званого соціального конструктивізму. Наведемо
логіку відповідних міркувань. Для індивіда поруч із об’єктивною реальністю
існує певна суб’єктивна реальність, що постає у вигляді образу оточуючого
світу. З перших кроків існування людини завжди хтось інший демонструє,
репрезентує їй зовнішній світ, і він сприймається як щось наперед задане, за$
вдяки чому людина не просто «фотографує світ», а, радше, конструює його,
створюючи власний образ. Саме цей створений світ виступає як більш реаль$
ний, аніж, власне, зовнішній оточуючий світ [1]. Така дефініція могла бути
прийнятною, якби при цьому не втрачалась здатність «індивіда» не тільки са$
мостійно й вибірково відтворювати, але й перетворювати оточуючий світ. 

Запропонований огляд, або ж нагадування відомого, дає можливість пе$
рейти до особливостей трактування художнього образу та його психологічних
складових вітчизняною наукою і розглянути образ як поняття, на яке спи$
рається художнє відтворення дійсності як форма соціально$психологічного
мислення.

На наш погляд, у першому наближенні образ — форма творчого відобра$
ження і активного перетворення дійсності, а художній образ — форма творчо$
го відображення і перетворення дійсності за допомогою фантазії або уяви.
Але, як застерігав В. А. Роменець, фантазія у жодному разі не є мисленням об$
разами. «Мислення образами не лише містить у собі формальну супереч$
ність — процес мислення прямо протилежний процесу створення образів, мис$
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ше різні форми людського буття або ж духу епохи, історичного хронотопу
чи духовної культури суспільства.

Дослідження специфіки співвідношення соціальної перцепції та аппер$
цепції у художньому відтворенні світу — одна із сходинок до розкриття ролі
художнього образу у психічному розвитку особистості Адже, як зазначає
В. В. Жовтянська, «становлення людини розглядається передусім у зв’язку
із розвитком раціонального мислення і вольової поведінки. Але чи можна гово$
рити про становлення людини поза її здатністю створювати витвори мис$
тецтва, які є в принципі зайвими з погляду доцільної діяльності і пристосуваль$
ної поведінки?» [3, с. 6]. 

Погодившись із наведеною думкою, зауважимо, що особистість у своєму
сприйманні завжди активна, і ця активність залежить від її попереднього
досвіду або більш широко — її апперцепції як єдності самосвідомості. Отже,
соціальна перцепція — це сприймання, оцінка та розуміння соціальним суб’єк$
том (окремою особистістю чи групами різного типу) соціальних об’єктів (самих
себе, інших людей, соціальних явищ, серед яких і мистецтво, тощо).

У нашому контексті варто розглядати мистецтво і як соціальний феномен,
і як соціальний об’єкт, тоді термін «соціальна перцепція» якраз і буде викори$
стовуватись з метою підкреслення особливостей сприймання саме соціальних
об’єктів соціальними суб’єктами. Зміст і структура попереднього досвіду знач$
ною мірою визначатиме саму можливість сприймання та особливості нашого
суб’єктивного бачення. Отже, сприймання художнього твору (або перцепція)
принципово не можливе без апперцепції (попереднього досвіду).

Процес апперцепції (усвідомлюваний, частково усвідомлюваний та не$
усвідомлюваний) — це впізнавання, розрізнення, класифікація і т. ін. на основі
особистих попередніх уявлень. (Апперцепція — це те, що передує перцепції,
або апріорний досвід, — за Кантом, або єдність самосвідомості — за Геґелем.)

Сучасна соціальна психологія розглядає апперцепцію як процес, у перебігу
якого новий зміст свідомості, нове знання й новий досвід включається у систему
вже існуючого «тезарусу» особистості, визначаючи собою вплив минулого
досвіду на «теперішнє» сприймання. Тобто, соціальна апперцепція визначає за$
лежність сприймання (перцепції) від минулого досвіду, загального змісту
психічної діяльності людини, її особистісних та індивідуальних особливостей.

Отже, сприймання змісту навчального предмета, особливо у викладанні
мистецьких дисциплін, залежить не лише від особливостей та специфіки викла$
дання, а й від специфіки його сприймання саме у даний момент. Перш ніж знай$
омити з новим, слід спочатку визначитись з тим, що вже відомо, актуалізувавши
попередній досвід. Наступним кроком варто спробувати відійти од традиційно$
го тлумачення освіти й в інший спосіб поглянути на освітній процес загалом.
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Отже, до особливостей художнього образу можемо віднести:
– єдність емоційного та рефлексивного; 
– рухливість;
– багатозначність;
– незавершуваність;
– метафоричність;
– оригінальність (індивідуальне забарвлення).
Якщо поставити завдання визначення функцій мистецтва, то відомий пси$

холог В. П. Зінченко пропонував розпочинати «із загальноприйнятого тверд$
ження, що мистецтво — це вид знання, і воно, природно, має пізнавальну функ$
цію. Однак далі і розпочинаються справжні труднощі, а саме: чим таке знання
відрізняється від донаукового, практичного, наукового?» [4, с. 2]. (До речі,
у сучасних наукових словниках і посібниках з філософії, психології мистецтва,
естетики, мистецтвознавства існує чимало визначень і тлумачень функцій мис$
тецтва, їх налічують різну кількість — від шести до дванадцяти — зокрема,
це вже згадана пізнавальна, потім виховна, регулятивна, комунікативна, ком$
пенсаторна, називають ще передбачувальну, інформаційну, гедоністичну
функції тощо).

Зупинимось все ж на пізнавальній. У вирішенні цієї проблеми В. П. Зінчен$
ко віддає належне Г. Г. Шпету, вважаючи, що саме йому вдалося окреслити
пізнавальний зміст мистецтва і його психологічну складову. Густав Шпет
не протиставляє знання і переживання, пізнання і емоції, інтелект і афект, вва$
жаючи, що емоційна напруженість художнього твору і є його зміст, а не тільки
тло. Він стверджує, що мистецтво як засіб пізнання дійсності має свій предмет:
духовна культура суспільства. «Мистецтво є пізнанням ідеального предмета
ідеальною особистістю в їх взаємній характерності», — робить висновок
Зінченко, спираючись на думку філософа [4, с. 4].

Поняття «дух», «духовність», «одухотвореність» можуть викликати різні
тлумачення і навіть іноді деякі сумніви щодо можливості їхнього існування,
оскільки утримують реальне «живе» протиріччя, так само як і, наприклад, по$
няття «надіндивідуальне». Для звичайної людини, яка не ставила перед собою
завдання дати наукове визначення понять, це може розглядатись і як творення
духу, і як духотворення, але поза будь$якою містикою, дух — це породження
і результат людської діяльності, у тому числі й мистецької, яка набула об’єк$
тивного змісту незалежно від волі і бажання окремо взятого індивіда. Скажімо,
художні полотна Ботічеллі, музика Сен$Санса, поетичні твори Данте, незалеж$
но від будь$яких суджень, навіть критичних, постають як прояви людського
духу. При тому, що їх буття знаходиться не у «речовинності» фарби, звуків,
коливання повітря, а у всезагальному підґрунті, де всі прояви мистецтва це ли$
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Як безпосереднє дійство перетворення за людським типом — утворюван$
ням людини — освіта роздвоюється в процесі розгортання на діяльність опану$
вання, що спрямована назовні актом волі, і діяльність спілкування, що змушує
людину ставати у відношення до іншого. Відбувається взаємодія двох діяльно$
стей як єдиної самотворчої сили.

Тут виникає гамлетівське запитання «бути чи не бути?», оскільки, прони$
каючи в буття культури, буття мистецтва, людина повинна розпредметнювати
щось виключно через самотворення. Якщо вона діє не творчо, а лише пасивно
сприймає дидактичний матеріал, готовий набір знань, — шлях до культури за$
критий, людина залишиться у колапсі власних уявлень про світ й у самошану$
ванні, що загалом означатиме її загибель як особистості. Або ж, якщо спробує
за інерцією буття (і побуту) «заволодіти» культурою, то виявиться «розчавле$
ною» культурною предметністю. Виявляється, що якби людина могла (гіпоте$
тичне судження) засвоїти всю предметністю культури, знати все, що становить
її історію, то і тоді це було б лише сумою, схемою знань, позбавленою того,
що робить культуру культурою, — одухотвореності.

Саме через те людина, яка діє з предметами мистецтва (вивчає, спос$
терігає, врешті, навіть милується), за зовнішніми образами речей повинна
осягати не «речовинність», а вічність — людську сутність культури. Так фор$
мується свідомість особистості, яка, подвоюючись у самодіяльності, перетво$
рюється на самосвідомість.

Досить часто те, що здається доведеним, наприклад, факт, що освіта
є діяльністю самоформування людини в культурі, нічого ще не змінює. З одно$
го боку, горе консервативного мислення полягає в тому, що навіть доведені
істини сприймаються в багнети. З іншого — бажання негайних перетворень
викликає «епідемію» інновацій. Тут і уроки програмування, і модульне навчан$
ня за болонськими схемами. Але при цьому забувається головне: не програ$
міста треба виховувати і навіть не митця$професіонала, а людину. 

Тоді виникає інше питання, а що таке людина? В чому її сутність? Не пе$
релічуючи всіх наявних думок, відзначимо, що найбільш прийнятною, при$
наймні для педагогіки, є точка зору, прихильники якої вважають, що людина
по суті — істота суспільна, що всі люди від природи рівні і мають рівні можли$
вості, при цьому можливості неспіввимірні. Окрім гуманістичного аспекту,
це дозволяє розглядати освіту як цілком доступний для людського перетворен$
ня процес та вибиває ґрунт з$під ніг у тих, хто власну некомпетентність списує
на рахунок матінки$природи. У разі невдачі завинили всі: вчителі — позаяк
не змогли зацікавити своїм предметом, батьки — позаяк не змогли подолати
прірву між собою та чадом і, в першу чергу, найбільшу відповідальність несе
сам виховуваний за те, ким він міг би стати, але не став. 
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Освіта, наприклад, за М. Шелером [10], розглядається не як нескінченне на$
копичення дедалі нових знань у готовому вигляді, а як творення людини за обра$
зом і подобою людства у кращих його проявах. Тоді освіта, з одного боку, —
спосіб «олюднення» культури, з іншого, — «втілення» культури в людину. 

Дещо пафосно, але яскраво описував освітній процес Г. В. Ф. Геґель. Осві$
та, за його виразом, проростає в бутті людини як «її» її власної свободи, як не$
спокій. «І якщо, ваша ласка, цей неспокій можна розглядати як шумування,
завдяки якому дух підноситься до нового життя з тліну відмерлої освіти й від$
роджується в оновленому юному образі» [2, с. 281]. Неспокій матеріалізується
у формах людського буття, зазначає він, так само як це відбувається у мис$
тецтві. «І тут закінчується наука. Починається мистецтво з його розумінням
одиничного, неповторного» [2, с. 161]. 

Якщо розглядати освіту як мистецтво, — однією з головних її рис буде
принципова незавершуваність. Звернімось до аналогій. Мистецький образ, зви$
чайно, не закінчується обмеженою формою речовини, полотна, фарб, каменю.
Будь$який витвір мистецтва: чи то скульптура, чи картина або вірш, не змінюю$
чись у власному хронотопічному континуумі, тим не менше змінюється по суті,
«перетворюється» таким чином, що кожне нове покоління по$новому і в той же
час істинно, ставиться до незмінної зовнішньої форми, споглядаючи, по суті,
форму внутрішню, незриму, ту, яка є відношенням між людиною і твором. 

Сприймаючи художній твір, людина змушена «втрачати» себе так само,
як і твір, що, «розламуючи» обмежені просторові форми, «рухається» у на$
прямі до людини. Зустріч людини і твору відбувається на «нейтральній тери$
торії» форми форм або таких людських відносин, де однакові закони і для
живого людського буття і для « неживого» художнього. 

Буття людини і буття, скажімо, музичного чи поетичного твору це не різні
форми буття, а єдине і нерозривне буття. Завдяки такому взаємному проник$
ненню відбувається «перевтілення», або наділення художнього твору і людини
новою людською сутністю. Наприклад, так звані «трапезні сонати» Генделя
мали на меті (дещо огрубляючи) сприяти процесу травлення тих слухачів, які
сиділи за столом у часи їх створення. Сьогодні вони в концертній залі сприйма$
ються як маленькі трагедії людського духу.

Де знайти об’єктивні критерії? Що насправді є істиною, а що ні? Найро$
зумніше у такому випадку пригадати, істина — процес, тобто рух, а драмати$
зація чи трагедізація творів минулого також певний рух, і він об’єктивний. От$
же немає нічого дивного в тому, що розвиток людини залежить від розвитку
людства і може відбуватися тільки через розпредметнення людських відносин,
які знайшли «втілення» у даному конкретному випадку у музиці, пластиці, або
поезії чи художньому полотні.
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дожньому відображення дійсності, продовжуючись в освітній діяльності, трак$
тованій як феномен і рухливий образа культури, завершується (або розпочи$
нається) самостворенням власного образу або «образу сукупного людського
буття» [10, с. 119]. Тоді — у нашому контексті — художній образ це форма
творчого відображення й активного перетворення дійсності виключно через
самостворення власного «я». Таке бачення дозволяє стверджувати, що
у вирішенні практичних проблем розвитку освіти, яка зараз перебуває у кризо$
вому стані, існує два можливих сценарії: або піти шляхом найменшого спроти$
ву і віддатись хвилям масового потоку (плисти за течією); або змінити точку
зору, тобто поглянути на освіту за дотичною (С. Жижек), дотичною до культу$
ри, і тоді ситуація може змінитись.
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Анотація. У статті зроблено спробу соціально$психологічного аналізу художнього образу. Автором розглянуто і

співставлено особливості чуттєвого, художнього та психічного образів Простежено трасцензус образу, який зарод$

жуючись у художньому відображенні дійсності, продовжується в освіті, трактованій як рухливий образ культури і ако$

мулюється, завершується (розпочинається) створенням образу власного «Я» Обгрунтовано авторську експлікацію ху$

дожнього образу.

Ключові слова: художній образ, психічний образ, мистецтво, освіта, культура.

Аннотация. В статье осуществлена попытка социально$психологического анализа художественного образа. Авто$

ром раскрыты и сопоставлены особенности чувственного, художественного и психического образов. Прослеживается

трансцензус образа, который зарождаясь в художественном отображении действительности, длится в образователь$
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Тут варто застерегти: з’явлення освіти у вигляді зовнішніх наслідків, у ви$
гляді номенклатури знань вторинне і, як не дивно, випадкове. Стосовно цього,
знання, які можуть вражати сьогодні сучасників масштабністю, нічим не відріз$
няються від знань сучасників, наприклад, Гесіода або Конфуція, до якої б епо$
хи не апелювати у пошуках зразків. І не тільки в розумінні того, що ми на мо$
мент фізичного народження нічим особливо не перевершуємо стародавніх
греків. Можливо, навіть і навпаки — вони були більш фізично досконалими,
і спадок, нагромаджений працею сторіч, не закладений в устрої нашого мозку,
інтелект формується у процесі індивідуального засвоєння культури попередніх
генерацій. Але значною мірою саме через те, що з точки зору конечного людсь$
кого життя будь$яке можливе знання є відносним, а процес осягнення істини
безмежний, і людина кожного разу перебуває на початку свого шляху, який
не може бути репрезентований градуйованою шкалою, вздовж якої відбу$
вається марш неухильного прогресу

Якщо розглядати становлення людини як мистецьке творення людського
образу, — тоді вона завжди ілюзія завершеного результату. Жоден великий
митець не був задоволений своїм твором. Моцарт скаржився на бездарність,
Паганіні — на те, що скрипка не дається, Мікеланджело у безсиллі намагався
розтрощити свої скульптури. Історія мистецтва сповнена стражданням від не$
можливості адекватного втілення. Ціле як омріяна досконалість, щойно воно
завершувалось, відриваючись від своїх творчих підвалин, одразу перетворюва$
лось на щось обмежене, втрачене, принаймні для митця. Щоб стати нескінчен$
ним, воно мало лишатись не завершуваним.

Саме таку незавершуваність і повинна мати діяльність людини в культурі,
завданням якої не може бути апологія сучасного. Вона має справу здебільшого
з тим, чого ще не існує, але можна створити. І хоча суспільство виробило певні
критерії для своїх членів, якесь середнє арифметичне, але воно (суспільство)
не може передбачити межу, визначити еталонну мірку самоформування люди$
ни. «Зростаючи» в культурі і залишаючись, безперечно, людиною свого соці$
ального часу$простору, вона через освіту здобуває спосіб переходу означених
меж, що є виходом за власні межі, подоланням обмеженості. Проникаючи
в буття культури, людина розпредметнює щось виключно через самостворення.

Соціальна апперцепція як єдність самосвідомості визначає залежність
сприймання (перцепції) від минулого досвіду і загального змісту психічної
діяльності людини, її особистісних та індивідуальних особливостей, а отже
сприймання змісту предмета, причому пізнавальна активність у сприйманні ми$
стецьких творів залежить не лише від особливостей та специфіки викладання,
а й від специфіки його сприйняття. Таким чином, трансцензус образу як фор$
ма переходу із сфери свідомості в об’єктивну реальність, зароджуючись в ху$
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Эти наблюдения не должны рассматриваться как циничное издевательст$
во над советской «народной песней», «песней песней», созданной поэтом
Михаилом Исаковским и композитором Матвеем Блантером до Второй миро$
вой войны, в 1938$м, и тогда же впервые исполненной.

Предлагаю опыт прочтения, который у каждого может оказаться своим.
Конечно, трудно отрешиться от музыкального ряда, знакомого каждому с дет$
ства, по$прежнему нелегко свыкнуться со сдвижкой ударения в слове «поплы$
ли» (как и «В лесу родилась ёлочка»), но постараться прочитать стихотворение
как стихотворение, написанное пятистопным хореем, все же хочется.

Итак, первый куплет:
Расцветали яблони и груши,

Поплыли туманы над рекой.

Выходила на берег Катюша,

На высокий берег на крутой.

Здесь очевиден рустический мотив: девушка выходит к реке не в городе,
а в деревне, поскольку плодовые растения если и расцветают по весне в город$
ских садах, то поутру петь в городе как$то не принято. Что речь идет о пении,
следует из второго куплета:

Выходила, песню заводила

Про степного сизого орла,

Про того, которого любила,

Про того, чьи письма берегла.

О ком поёт Катюша? О том, кого любила (прошедшее время), кто писал ей
такие письма, которые стоило хранить. Если «сизый орёл» это метафора,
то метафора прозрачная: немолодой, с проседью или просто седой, военный
(что военный — следует из дальнейшего), скитавшийся по стране куда пошлют,
ночевавший «в степи», и пребывающий в чине не ниже майора. Итак, примерно
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ном процессе и аккумулируется, заканчивается (начинается) созиданием образа собственного «Я». Обоснована автор$

ская экспликация художественного образа.
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томатийному «плачу Ярославны» из «Слова о полку Игореве»: «Ярославна ра$
но плачет в Путивле на забрале, приговаривая: “Светлое и тресветлое солнце!
Всем ты тепло и прекрасно, зачем же, владыко, простерло горячие свои лучи на
воинов лады? В поле безводном жаждой им луки согнуло, горем их колчаны за$
ткнуло”» (пер. Д. С. Лихачёва).

Последний куплет дублирует первый, однако известно, что Исаковский
предлагал такую концовку:

Отцветали яблони и груши,

Уплыли туманы над рекой.

Уходила с берега Катюша,

Уносила песенку домой.

Строфа, конечно, неудачна: хотя действие и завершено, но пафос похерен.
Сколько же страдающая ожиданием Катюша стояла на крутом берегу и пела,
если успели отцвести и плодовые деревья, и исчезнуть туманы (что в такой па$
ре вообще невообразимо: туманы случаются чаще вёсен)? И почему Катюша
уходит домой, продолжая распевать? Можно было и дома петь, не затрудняясь
выходом на берег. Получается: пришла — сначала попела про былую любовь,
затем про вторую, более естественную, — ушла, продолжая петь. Во избежа$
ние упреков деревенской девушки в шизофрении, Катюша — как и в первом
куплете — волей Исаковского снова выходит на берег, и так продолжается
каждое утро, невзирая на то, что яблони и груши цветут только в то время го$
да, которое как раз способствует томным душевным терзаниям.

При внимательном вчитывании в «Катюшу» посещает удивление, отчего
двусмысленное по содержанию произведение обрело миллионы поклонников,
и — по одной из версий — во время Второй мировой прислонило название «Ка$
тюша» к бесствольной системе полевой реактивной артиллерии?

Народный слух фронтовиков добавил между предпоследним и последним
куплетами ещё один, на мой взгляд, неудобочитаемый:

Пусть фриц помнит русскую «катюшу»,

Пусть услышит, как она поёт:

Из врагов вытряхивает души,

А своим отвагу придаёт!

Опуская столь напрашивающиеся фрейдистские коннотации, связанные
с технологией стрельбы из «катюши», можно все$таки утверждать, что назва$
ние закрепилось неспроста. Народному уху казались привлекательными лек$
сическая незамысловатость текста, его композиционная законченность (выхо$
дила — выходила), а когда Русланова со сцены затягивала «Вы$ы$ы$ходила…»,
слушатель млел, не особенно задумываясь о содержании и персонажах: глав$
ным было коллективное воодушевление. Возможно, читатель/слушатель чув$
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старший офицер пехоты лет сорока–пятидесяти, скорее всего, бессемейный.
Роман молоденькой Катюши с седовласым — дело обыденное — был настоль$
ко ярким, нужно думать, для обоих, что один, разлучившись, даже писал пись$
ма, другая же их хранила. Глагол прошедшего времени «берегла» заставляет
предположить, что уже не бережет. Между ними кошка пробежала: либо май$
ор нашел себе другую и прекратил переписку, либо Катюша осерчала, скажем,
на его долгое молчание, майорские эпистолы выкинула, а самого персонажа
разлюбила.

Дальше чувственность сюжета несколько сворачивает в сторону:
Ой, ты, песня, песенка девичья,

Ты лети за ясным солнцем вслед,

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

На первый взгляд, кажется, что военный, чьи письма некогда берегла Ка$
тюша, пограничник, который служит на западных кордонах (за солнцем — это
на запад: фильм Михаила Калика «Человек идет за солнцем» был запрещён
именно потому, что якобы намекал на проевропейские ориентации главного ге$
роя). Но здесь сомнение: едва ли «сизый орёл» может быть отождествлен
с бойцом. «Боец» — это красноармеец или ефрейтор срочной службы. Получа$
ется, что деревенская девушка (девица?), по смыслу стихотворения избавляясь
от воспоминаний о «сизом орле», встретила в деревне другого, не «сизого»
и совсем не «орла», которого обычным порядком в девятнадцать лет призвали
на два года в Красную армию служить на границе, и Катюша заскучала.

Если к «сизому орлу» особых требований не предъявляется (было —
сплыло), к бойцу иная просьба:

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поёт,

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

Вспомнить$то он про Катюшу, может, и вспомнит, но вот услышать, как
она поёт, — едва ли. Если бы было «вспомнит, как она поёт», тогда другой раз$
говор. Но «вспомнит» — тоже не годится: может, она при нём в песенном деле
не упражнялась. Соль стихотворения в последних двух строчках этой строфы:
мол, ты занимайся делом, вмененным по Конституции, а я буду тебя ждать,
и дождусь. В большевицкой идеологии общественное полагалось выше лично$
го, но здесь они как раз уравновешены. Впрочем, нельзя не увидеть в последо$
вательности Катюшиных обращений мотив: гляди, не поступи со мной так, как
поступил «сизый орёл», а он поступил настолько нехорошо, что даже его пись$
ма не берегу. Здесь не приказ, но просьба, по тональности восходящая к хрес$
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Місто Миколаїв засноване 1789 р. як нова військово$морська база, що бу$
ла розташована поблизу театру воєнних дій війни 1787–1791 рр., але ще до офі$
ційного заснування міста тут безпланово почала зводитись низка військових
та цивільних будівель, а ще раніше промірювались глибини Інгулу та Бузького
лиману та проводились інженерні дослідження території. Вважається, що за$
снований Миколаїв був 6 грудня 1789 р., в день св. Миколи, коли був взятий
Очаків. До проектування для Миколаєва були залучені І. Є. Старов, котрий та$
кож взяв участь у виборі місця для міста, Ф. П. Деволан, В. В. Ванрезант, П. В.
Неєлов, М. Протарій, Ф. Пунш та ін. Основним проектантом планів міста був
інженер генерал$майор І. І. Князєв, котрий наприкінці 1791 р. очолив «Канце$
лярію будівель міста Миколаєва».

Характер розпланування міста добре видно з проектів 1789 року. Мико$
лаїв зі своєю дисперсною структурною нагадував Херсон. Місто було чітко
поділено на три частини із прямокутною сіткою кварталів, що орієнтувались
на заовалений берег р. Інгул. Розділені вони було еспланадами і примикали од$
на до одної під кутом. Центральне положення мала займати частина з адмірал$
тейством, паралельно річці намічалась міська частина, а вище за течією Хер$
сонська слобода для військових і робітників. Спочатку кожна частина мала ма$
ти свій центр біля берега. План цей більшою частиною виконувався. Розбивка
регулярного плану міста проводилась під керівництвом І. І. Князєва. До кінця
1790 р. в основному було завершено адміралтейство, численні будівлі якого
та елінги зайняли велику територію по обох берегах Інгулу. Місто проектува$
лось без фортеці, через те адміралтейство обнесли товстим кам’яним муром,
котрий міг захистити верф. Також планувалось спорудити тут земляний вал.
Пізніше виробничі будівлі неодноразово модернізувалися, а територія адмі$
ралтейства поступово благоустроювалась. 

Судячи з креслеників 1791–1792 рр., місто в основному виростало на місці
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ствовал, что не все так просто, что влюблённая девушка просто не желает быть
обманутой ещё раз, но это обстоятельство в отношении к песне, в орденах про$
шедшей войну, нынче должно выпустить из внимания. Важно, что «Катя, Ка$
тенька, Катюша! / Ты прошла через войну. / И вселяла ты в солдата / Радость
встречи наяву» (А. Твардовский). Этим песня — именно песня, не стихотворе$
ние — исторически ценна.

Если в конце 1930$х песня могла восприниматься как эрзац романса —
«специфической песни о любви, звучащей “в народе”, в массе непрофессио$
нальных слушателей», где граница между камерным и бытовым лежит вне ли$
тературы (Мирон Петровский), — в военные (и послевоенные) годы «Катюша»,
ставшая фольклорным произведением, может быть отнесена по ведомству за$
плачек, известных у всех народов на примитивной стадии их развития.

Есть социальный запрос и социальный сбыт. Исаковский вполне удовле$
творил этой паре, Блантер сделал так, что сбыт оказался привлекательней за$
проса. Литературная же тривиальность эстрадной попсы и тогда, и нынче
не подлежит ни осмыслению, ни осуждению, ни восхищению. Возможно — ос$
меянию? А поскольку о любви — пониманию?

У Пушкина есть дневниковая строка, мол, Лоренс Стерн писал: живейшее
из наслаждений кончается содроганием почти болезненным. — «Несносный
наблюдатель! знал бы про себя; многие того не заметили б». «Катюша», кото$
рую до сих пор исполняют в дни всенародных празднеств, пожалуй, тоже мо$
жет быть отнесена по разряду наслаждений. Как можно убедиться, — слухо$
вых, но, увы, не содержательных.

Киев, 15–17.12.2013

Андрей ПУЧКОВ



собор Григорія Великомученика Велика Вірменія та магістрат. При цьому ак$
тивність вертикальної композиції собору врівноважувалася важкою масою
магістрату. Таким чином, простір площі умовно поділявся на дві частини — од$
на з собором, інша з магістратом. Окрім них тут знаходились торгові ряди, бу$
динок поліції, житлові будинки та, трохи далі, будівля літнього морського
зібрання («молдаванський дім»). Чіткі композиції цих споруд з колонними
галереями, відзначаючись легкістю і у той же час підкресленою строгістю,
створювали парадний та величний ансамбль. Ця розкрита на ріку «незарегу$
льована» площа з монументальними будівлями, схожими за стилем, але кон$
трастними через різнорідність об’ємів, форм і композицій, створювала живо$
писність і вільне перетікання простору. Це добре видно на відомій картині Ф. Я.
Алексєєва «Вигляд міської площі у Миколаєві», котру він створив, перебуваю$
чи в цьому місті 1895 року. З часом територія навколо собору була огородже$
на, і він немов опинився усередині кварталу, вже не домінував на площі, а фор$
мував одну з її сторін. Таким чином, власне площа зменшилася, і тепер склада$
лася лише із відкритого простору поблизу магістрату. 

Окрім цієї центральної площі активну композиційну роль отримала бага$
токутна у плані площа, котра знаходилась на межі двох прямокутних сіток
кварталів, що під кутом примикали одна до одної. Ця площа була розташована
в районі адміралтейства і давала початок вулиці Садовій, що мала стати важли$
вою транспортною артерією, яка з’єднувала береги Інгулу та лиману і була
своєрідною межею двох розпланувальних сіток. Проте остаточного характеру,
хоча б не ансамблю, а комплексу, забудова цієї площі так і не отримала.

1805 року Миколаїв був оголошений «особливим губернаторством», в яко$
му місто, не будучи ані губернським, ані повітовим, безпосередньо підпорядко$
вувалось Головному командиру флоту, тобто було юридично безправним,
цілком залежачи від морського відомства. Внаслідок цього флотська влада для
своїх потреб відбирала у міста частину території та деякі громадські будівлі. Та$
ким чином, зростання цивільної частини Миколаєва стримувалося подвійністю
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цивільного передмістя. Південніше від адміралтейства територія залишалась
недостатньо засвоєною. Проектні та констатаційні плани 1792–1794 рр. кон$
статують пляму міста, яка займала весь перешийок півострова між Інгулом
та Бузьким лиманом, а також північний мис. Площа міста мала становити біля
650 десятин. За планом 1793 р. основне значення надавалось чотирьом широ$
ким проспектам, одному поперечному та трьом поздовжнім. Між берегами Ін$
гулу та лиману, пронизуючи місто, прокладалася вулиця Садова, що переріза$
лася паралельними вулицями: Херсонською, Рибною та Прикордонною. За
осями цих широких вулиць передбачались гігантські площі, які при втраті
містом лінійної структури мали змістити ділову активність з берега вглиб тери$
торії. Своїм крупним масштабом нова сітка кварталів мала об’єднати дрібні
розчленування міста з боку Інгулу. 

За планами 1795, 1796 та 1798 рр. намічався розвиток міста на південь, уз$
довж дороги на Богоявленськ, на схід та захід, з наступним включенням Спась$
кого. Забудова розпланованих кварталів відбувається доволі швидко. Розши$
рення міста обумовив стабільний приріст населення Миколаєва, якому сприяв
розвиток внутрішньої й зовнішньої торгівлі. 1794 року з Херсону в Миколаїв
було переведено Канцелярію головного командира Чорноморського флоту. Її
очолив М. С. Мордвинов, котрий після смерті 1793 р. М. С. Фалєєва приділяв
багато уваги забудові Миколаєва. Тут були засновані типографія, літографія,
артилерійське училище, кадетський корпус, училище корабельної архітектури.

Провідне місце у просторово$розпланувальній композиції міста займала
розташована у прибережній частині Магістрацька (пізніше Соборна) площа,
на якій вже до кінця XVIII ст. сформувався представницький громадський
центр, у проектуванні якого найактивнішу участь брав І. Є. Старов. Ця площа
мала витягнуту уздовж Інгулу подовжню вісь і розкривалась на ріку широкою
стороною. По цій подовжній осі розташовувались, як такі, що вільно стоять,
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Магістратська (Соборна) площа в Миколаєві з картини Ф. Я. Алексєєва

Класицистичні площі, що зберегли свої характеристики



нього місця собору, проте через зовсім невеликі розміри дожним чином не мо$
же бути адекватною заміною собору Григорія Великомученика Велика Вір$
менія як одна з домінант площі. Також не збереглася первісна периметральна
забудова площі. Отже, ця площа зберегла характеристики за формою (прямо$
кутна у плані, з однією відкритою незарегульованою стороною), за своїм міс$
цем у розпланувальній мережі міста (площа$карман по відношенню до ни$
нішньої Адміральської вулиці та тупикова площа по відношенню до нинішньої
Радянської вулиці), за функцією (головна, поліфункціональна), та умовно
за розміром (велика). У той же час вона втратила найважливішу характеристи$
ку за таким типом, як просторова композиція забудови (були втрачені
як провідні домінанти — магістрат та собор, так і первісна периметральна за$
будова загалом), також, не дивлячись на свою збережену загальну для міста
важливість, площа значною мірою втратила свою важливість у композиції
міського розпланування (втрата основних крупних будівель — собору та магі$
страту — значною мірою зневелювала важливість площі у її сприйнятті з Інгу$
лу). До речі, під час написання статті йшли досить жваві розмови про повернен$
ня цій площі назви «Соборна».

Друга площа, історія якої починається з перших проектних планів Мико$
лаєва, це нині п’ятикутна площа, яка нині має назву «Пролетарський сквер».
На проектних планах кінця XVIII — початку ХІХ ст. ця площа мала у плані
форму шестикутника. Вона розташовувалася у місці стиковки двох прямокут$
но$сітчатих розпланувальних систем, на межі адміралтейства та цивільної час$
тини міста. Саме з цієї площі починалася вулиця Садова, яка повинна була ста$
ти важливою транспортною артерією, котра з’єднує береги Інгулу та лиману.
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її юридичного статусу: до 1875 р. цивільні мешканці не вважались «міським
суспільством»; номінально вони управлялися цивільною канцелярією Чорно$
морського відомства, а фактично — магістратом і городничим. Звідси і низький
економічний рівень міста, бідність його забудови у першій половині ХІХ ст.
Більш$менш капітальне будівництво велося лише в адміралтейський частині.

Новий генеральний план міста, розроблений 1823 р., сприяв деякому благо$
устрою Миколаєва: влаштування освітлення, бульварів, тощо. Упродовж ХІХ ст.
було збудовано кілька досить визначних об’єктів — морський шпиталь, кілька
училищ, обсерваторія, казарми тощо. Забудова велась за планом кінця XVIII ст.,
який після відповідних доповнень затвердили 22 лютого 1836 р. За цим планом
практично повністю сформувалась центральна частина Миколаєва.

Знищення у Кримській війні Чорноморського флоту, заборона на його
відновлення та розпуск Головного управління флотом поставило Миколаїв
у тяжке становище. Виходом стало відкриття 1862 р. міжнародного комерцій$
ного порту і, відродившись вже як торговельне, місто стало на попередній шлях
розвитку лише у 1890$х, із відновленням суднобудування.

У забудові разом із центральним ансамблем можна також відзначити бу$
динок Головного командира Чорноморського флоту, котрий кілька разів пере$
будовувався, та декілька приходських церков. В основному в житловій забудові
Миколаєва домінували прості одноповерхові будинки, котрі за масштабом
не відповідали досить широким вулицям.

До нашого часу жодна з площ Миколаєва, що проектувались при його
створенні та при подальших перерозплануваннях за доби класицизму, не збе$
регла первісних просторово$розпланувальних характеристик і забудови. У той
же час місто зберегло первісну класицистичну розпланувальну структуру
та вагоме місце в ній двох зазначених площ — головної — Магістратської (Со$
борної) в районі Інгулу, та багатокутної в районі адміралтейства на межі двох
прямокутних сіток кварталів (зараз має назву Пролетарський сквер). 

Головна площа міста, на якій розташовувалися магістрат, собор та інші
споруди, зберегла місце, прямокутну в плані форму із відкритою на Інгул неза$
регульованою стороною та функціональне призначення головної в місті: зараз
по її торцевим сторонам знаходяться дві великі адміністративні споруди.
На жаль, видатна забудова площі доби класицизму була знищена під час Дру$
гої світової війни. Нині площа розділена вулицею Радянською, яка спускається
до берега Інгулу, на дві частини. Частина, на якій знаходився магістрат, має на$
зву площа Леніна, а частина, на якій знаходився собор, — сквер ім. Моряків$
Десантників. Обидві частини зайняті партерним озелененням і деревами; також
тут знаходяться декілька монументів і невелика капличка, зведена 2005 р. і яка
має назву «Храм святителя Миколи». Вона хоча і знаходиться поблизу колиш$
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Головна міська площа та Пролетарський сквер.

Зіставлення історичного планування та забудови із сучасним видом зі супутника



3. Тимофієко В. І. Містобудівне мистецтво Північного Причорномор’я другої половини XVIII —

початку XIX ст.: Дис. … д$ра мистецтвознав.: 18.00.01. — К., 1993.

Анотація: Висвітлюється деякі аспекти розвитку та збереження кількох площ в м. Миколаїв у контексті збережен$

ня класицистичної спадщини. 

Ключові слова: збереження, класицистична спадщина, площа, місто Миколаїв. 

Аннотация: Освещаются некоторые аспекты развития и сохранения нескольких площадей в г. Николаеве в контек$

сте сохранения классицистического наследия. 

Ключевые слова: сохранение, классицистическое наследие, площадь, город Николаев.

Summary: Аrticle highlights some aspects of the development and preservation of several sqears in Nikolaev in the con$

text of preserving the classic heritage.

Keywords: conservation, heritage of classicism, sqear, city Nikolaev.

Сучасний стан площ доби класицизму у Миколаєві

З часом форма площі набула форму п’ятикутника, оскільки простір перед адмі$
ралтейством трансформувався і став складати не дві, а одну сторону площі. Ос$
таточного характеру, хоча б не ансамблю, а комплексу, забудова цієї площі так
ніколи і не мала. Нині площа перетворена на сквер, доволі розріджено засад$
жений деревами, в якому знаходиться дитячий майданчик. Найближчу до Інгу$
лу сторону площі формує будівля суднобудівного заводу, яка стоїть трохи
під кутом до цієї сторони. Іншу сторону займає крупна триповерхова будівля
будівельного коледжу, третю сторону займають два житлові будинки, один
з яких виходить на площу головним триповерховим фасадом, а інший, прибу$
дований до першого, торцевим чотириповерховим фасадом. Інші дві сторони
площі забудовані дрібною за масштабом забудовою. Таким чином, можна кон$
статувати наступне: ця площа умовно зберегла форму та розмір, оскільки шес$
тикутник доволі швидко трансформувався в п’ятикутник, зберігши при цьому
загальний простір площі; своє важливе місце у розпланувальній системі міста,
оскільки і зараз є площею, з котрої бере початок одна з найважливіших вулиць,
бульвар якої кореспондує із озелененням скверу, який додатково поєднує про$
стори площі та вулиці. Сталої просторово$розпланувальної композиції із ан$
самблевими характеристиками й ієрархічним підпорядкуванням елементів за$
будови ця площа не мала, через те казати про втрату композиції та цінної забу$
дови не має сенсу. 

Виходячи зі стану збереженості зазначених площ, що мають цінність
як частина класицистичної спадщини Миколаєва та Надчорномор’я, задля їх
подальшого збереження саме у такому контексті, при їх подальших реконст$
рукціях необхідно обирати помірковано$спадкоємний напрям змін з викорис$
танням методів реновації та ремінісценції. При цьому можливе відтворення
просторового образу класицистичної площі шляхом відтворення композицій$
них засад класицистичних площ в сучасних умовах сучасними засобами.
Для колишньої Соборної площі найголовнішим є збереження притаманних їй
розпланувальних характеристик, і в першу чергу фіксація її поздовжньої вісі.
Для Пролетарського скверу важливим є збереження історично цінної забудо$
ви та можливе створення за допомогою сучасної забудови ансамблю, співвід$
носного за масштабом з класицистичноим розплануванням колишньої площі,
а також влаштування благоустрою скверу з урахуванням розкриття компо$
зиційно$видових зв’язків елементів ансамблю забудови.

1. Петербург и другие новые российские города XVIII — первой половины XIX вв. / Под ред.

Н. Ф. Гуляницкого. — М., 1995.

2. Ревський І. С. Методичні основи регенерації та реконструкції класицистичних площ (на при$

кладі міст центральної та південної України): Дис. … канд. архітектури: 18.00.01. — К., 2011.
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раїнської художниці Анни Августівни Крюгер$Прахової, розкриває нам при$
чини, які спонукали Миколу Прахова до написання цієї статті. 21$го червня
1941 р., увечері відбулось обговорення персональної виставки Красицького —
на якій, тоді вже шестидесятивосьмилітній художник, представив увесь твор$
чий доробок. Це була виставка$підсумок його творчого життя, адже через три
роки Фотія Степановича не стало. Саме до цієї події Микола Адріанович напи$
сав есей$доповідь, що й сьогодні є чи не найкращим критичним оглядом дороб$
ку художника.

Втім, лист говорить сам за себе:
«Дорогой Фотий Степанович, позвольте поздравить вас с успехом вашей выставки.

Успех я определяю не количеством народа побывавшему на ней, а тем, как люди понима$

ющие отнеслись к ней. Я очень хотела быть сегодня на обсуждении выставки, и даже до$

бавить пару слов к тому, что скажет Николай Адрианович, но большое радостное семей$

ное событие помешало мне: сегодня сын наш, Николай [4], защищает кандидатскую дис$

сертацию в университете, как раз в то же время вечером, после чего весь народ, молодой

и старый, придет к нам домой. А хотела я сказать, что все мы художники должны благо$
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Видатний український живописець Фотій Степанович Красицький
(12(24).VIII.1873 — 2.VI.1944), внучатий небіж Тараса Шевченка (його бать$
ко — рідний син сестри поета, Катерини) свою першу персональну виставку
відкрив у останній декаді червня 1941 року [1]. Фактично, це був підсумок
53 річного творчого доробку художника — виставка охоплювала період
від 1888 по 1941 рр. і збігалася з «40$літтям закінчення художньої освіти авто$
ра» [2]. Навчався Фотій Красицький у Київській школі малювання М.І. Мураш$
ка, його навчання оплачував видатний український композитор Микола Віта$
лійович Лисенко. Безпосередніми вчителями, які дали розуміння мистецтва
й основи художньої культури, сам художник називає Миколу Мурашка, Мико$
лу Пимоненка, Олександра Попова, Киріака Костанді та Іллю Рєпіна, у май$
стерні якого в Петербурзькій Академії мистецтв Красицький завершував свою
художню освіту. Проте для Фотія Степановича основним орієнтиром у роботі
завжди була творчість його славетного прадіда, Тараса Григоровича Шевчен$
ка, саме тому програмним твором, розміщеним на титульній сторінці каталогу
виставки був портрет Тараса Шевченка (акварель, олівець, 1938 р.). Загалом
в експозиції було представлено 328 робіт живопису (195) і графіки (123), вико$
наних майже у всіх техніках образотворчого мистецтва: олія, акварель, олівець,
туш, гуам, сангіна, сепія. 

У архіві зберігається рукописний есей відомого мистецтвознавця Миколи
Адріановича Прахова про творчість Фотія Красицького [3] — рукопис датова$
но 19$м червня 1941 року — дата доволі тривожна, адже буквально за кілька
днів Друга Світова війна перетне кордони Радянського Союзу, змінивши долі
тисяч людей, в тому числі й родин Прахових та Красицьких. Проте дата ця
жодною мірою не проясняє обставин написання тексту, який ми публікуємо
вперше. У тій же архівній теці зберігається лист дружини Миколи Прахова
до Фотія Красицького. Саме документ, написаний рукою знаменитої ук$
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МИКОЛА АДРІАНОВИЧ ПРАХОВ

Історія есею до персональної виставки

Фотія Степановича Красицького



ють можливість простежити освоєння Красицьким зображальної грамоти
в трьох фахових навчальних закладах та різні свідоцтва цих закладів видані ху$
дожникові. Безумовно, портрети Шевченка, виконані Красицьким, одні з най$
кращих в українській Шевченкіані, тому публікуємо портрет 1938 року, пред$
ставлений на виставці (олівець, акварель) та портрет 1942 року, виконаний
у техніці автолітографії.

1. Відомо, що обговорення виставки відбулося 21.06.1941 у другій половині дня. Див.: Лист А. Крю$

гер$Прахової до Ф. Красицького; Персональна виставка творів художника Красицького Фотія Степа$

новича [Каталог]. — К., 1941.

2. Персональна виставка творів художника Красицького Фотія Степановича [Каталог]. — К., 1941.

3. ЦДАМЛМ України, Ф. 96 (Ф. С. Красицький), оп. 1, спр. 102. 

4. Йдеться про сина Миколи Адріановича та Анни Августівни, батька відомої української худож$

ниці Саші Прахової, Миколи Миколайовича Прахова, у якого в той день був захист дисертації на те$

му: «Флора Якутії».

5. ЦДАМЛМ України, Ф. 96 (Ф. С. Красицький), оп. 1, спр. 102.
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дарить вас за вашу выставку: она очень интересна и поучительна тем, что вы показали

весь путь вашей работы, вашего развития. Меня в особенности трогает то, что в каждой

вашей работе чувствуется любовь к искусству и к родному народу и родной природе, ко$

торые и для меня являются родными, т.к. я родилась и выросла на Украине. Помню как

мы с вами почти одновременно начали преподавать в Худ. Училище и вели почти парал$

лельные классы: иногда я не вполне соглашалась с вашим методом, а теперь наконец, [по$

нимаю,] что вы были вполне правы: надо прежде всего научить людей работать. Крепко

жму вашу руку, уважаемый Фотий Степанович и желаю вам здоровья и еще много лет ус$

пешной работы.

А. Прахова

Киев, 21 июня 1941 г.» [5]

Отже, на нашу думку публікація високопрофесійної статті М. Прахова
про Ф. Красицького значною мірою збагатить бібліографію з вивчення твор$
чості визначного майстра і введе її до наукового обігу, як і цікавий лист
А. Крюгер$Прахової. Поза сумнівом, важливою є й підбірка ілюстративного
матеріалу, до якого входять переважно навчальні рисунки художника, що да$
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Ф. Красицький. Натурник. Академічна

постановка. Екзаменаційна. 26.10.1896.

Санкт6Петербурзька Академія

мистецтв. Папір, чорний олівець.

Внизу справа олівцевий напис:

«Красицкій 96» та чорнильний штамп

з написом «И.А.Х. худож. экзам.

26 окт. 96»

Ф. Красицький. Навчальний рисунок

гіпсового зліпка з античного бюсту

Діоніса. 1892. Київ. Рисувальна школа

М. І. Мурашка. Папір, олівець.

Під зображенням в центрі напівстертий

олівцевий напис: «Ф Кра[cиц]кій

Кіевъ 1892»



его таланта, чтобы окончательно убедиться в том, что правда, искренность и любовь

к своему делу сопровождают художника от первого детского рисунка «Мальчик рисует

в школе» (1888 год) до его последних работ. 

Прибавьте к этому строгий, но далеко не сухой и отвлеченный рисунок, тонкий

прочувствованный и нарядный колорит, постоянное искание во всем самого характерно$

го для изображаемого предмета (независимо от того будет ли это (арк. 2) дерево, хата,

фигура или лицо человека) и Вы будете иметь ясное представление об этом мастере ри$

сунка и кисти.

Рисунок. Как много мы знаем в искусстве ловкачей рисунка, залихватским гусар$

ским росчерком графитного карандаша или пера прикрывающих свое незнание формы,

свое неумение ее передать. В рисунках Фотия Степановича нет не нужных случайных за$

витушек даже в тех случаях, когда непостоянство модели заставляет ограничиться бег$

лым наброском. Его карандаш легко скользит за извилинами какого$нибудь смазного са$

пога «С гармоникой», но в этих извилинах не случайность, а характер — результат вни$

мательного наблюдения, остроты взгляда и технического умения выразить свою мысль.

Интересно смотреть на серию рисунков и проследить по их датам, как быстро при$

обретается художником это техническое мастерство. Вот 1888 год — «Мальчик, рисую$

щий в школе» взят со спины — так легче — намечен несколькими еще растрепанными ли$

ниями детской неуверенной руки. Проходит год — тот же 16$летний подросток берется

за рисунок «Позирует» где (арк. 3) и постановка сидячей фигуры и экспрессия уже зна$

чительно сложнее и в силе штриха, в оттенках карандаша чувствуется больше уверенно$
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Микола Адріанович Прахов

Ф. С. КРАСИЦЬКИЙ: ОГЛЯД ТВОРЧОГО ШЛЯХУ ХУДОЖНИКА

ПО ВИСТАВЦІ ЙОГО ТВОРІВ, ЩО ВІДБУЛАСЬ У КИЄВІ В ЧЕРВНІ 1941 РОКУ

Рукопис, 19.06.1941, ЦДАМЛМ України, Ф. 96 (Ф. С. Красицький),

оп. 1, спр. 102, арк. 1а–14.

Характерными чертами в творчестве Фотия Степановича Красицкого является ис$

кренность и пламенная любовь к искусству. Художник любит не только свою профессию,

свое мастерство — он любит каждый изображаемый им предмет, каждый световой и ко$

лористический эффект независимо от их значительности и содержания.

Стоит только внимательно проследить весь его творческий путь, весь рост развития
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Ф. Красицький. Оголена. 1935.

Папір, чорний і кольорові олівець

Ф. Красицький. Натурник.

Академічна постановка. 1896–1900.

Аркуш з альбому учбових рисунків

періоду навчання в СПб Академії

мистецтв. Папір, чорний олівець 



Та же искренность чувства видна в картине «Подруги» где одна (арк. 6) из девушек

примеривает к своей голове венок из бумажных цветов, как бы спрашивая свою подругу:

«а что, хороша я в этом наряде?» Лицо подруги, ее выражение дает ответ.

Маленький этюд под названием «Подарок», а в нем тонко переданная сложная гам$

ма душевных переживаний девушки, получившей от своего милого первое колечко. Оно

чуть поблескивает на пальце приковывая к себе ее взор. Спокойная поза, наклон головы,

задумчивое выражение лица — все говорит, что для нее это не просто подарок близкого

человека — это обещание чего$то другого, какой$то перемены в жизни, какого$то боль$

шого счастья.

Так, «не мудрствуя лукаво», художник развертывает перед глазами зрителей тонко

подмеченные им душевные переживания простых по костюму, но чистых сердцем людей.

Когда смотрим на наброски карандашом, или этюдные заметки масляной крас$

кой — «портреты жены художника в девичестве», — тут это обоюдно чистое интимное,

чувство любви к натуре и натуры и художнику вполне понятно, но (арк. 7) Фотий Степа$

нович так же любит всех изображаемых им лиц и от того так просто передает «Празд$

ничный день» — отдых семьи под деревом около хаты на разостланном рядне и даже
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сти и смелости. Проходит еще год — мы видим «ребенка в колыбели», где и, перспекти$

ва и глубина крестьянской хаты и движение лежащего в колыбели младенца — все уже

приковало к себе внимание художника.

Проходит 5–6 лет серьезной работы над изучением формы и мы уже видим на та$

ких набросках, как «Маки» (рисунок и акварель), «Автопортрет» (перо, тушь) и «Цве$

ты» — этюды будка, чернобривцев и одуванчика, что форма предмета полностью освое$

на художником.

В этом можно убедиться хотя бы по «наброскам рук» — точнее «кистей рук», где

анатомическая правда не переходит в натурализм, а передается обобщенная, преломив$

шись в сознании и чувстве художника.

Чувство. Чувство любви к изображаемому предмету так и сквозит и, мне думается,

что именно эта любовь к своему делу удержала его от многих соблазнов модных течений

его времени. 

(Арк. 4) Однажды художественный критик Александр Бенуа высказал — на первый

взгляд — парадоксальную, но в сущности верную мысль о том, что «большинство совре$

менных художников, — в особенности русских не знают границ своего таланта, не знают

круга своих способностей и вечно возносятся якобы в высшие, в сущности только чужые

им сферы» (А. Бенуа. История Русского искусства. Стр. 265).

Фотий Степанович со школьной скамьи определил свое место в искусстве, как ху$

дожника реалиста и, не возносясь в заоблачные сферы модных увлечений правдиво и че$

стно отражал в своем творчестве окружающую жизнь. 

В его Украине нет олеографической сладости многих работ Пимоненко, в его сюже$

тах нет «анекдотов» модного в его время, талантливого Владимира Егоровича Маковского.

Его рассказ прост и ясен в тематических вещах и, что особенно ценно, свободен

от всяких литературных тенденций. Он не обличает, не вскрывает общественные язвы,

не поучает, а стремится, (арк. 5) как можно проще передать простые чувства простых

и близких его сердцу людей.

Вот «Гость из Запорожья» — откиньте в сторону некоторую костюмную ряжен$

ность этого гостя, посмотрите на хлопчика, которому и хочется посмотреть на легендар$

ного героя, быть может, хочется потрогать его саблю, пистолеты, бандуру, но детская

робость заставляет мять шапку в руках, а всех остальных участников этой сцены, вклю$

чая и самого нарядного «гостя» улыбаться тихой, радостной улыбкой, понимающих его

чувства людей.

А вот — «Як би ж ви були не панич» — вторая еще школьная картина начинающего

художника. В ней еще много черноты (точности? — О. Р., О. С.) в аксессуарах (плахта,

фуражка студента), но и без подписи все рассказывает стыдливая поза простой деревен$

ской девушки, с детства привыкшей к труду, и несколько фатоватое лицо студента. Вы

чувствуете искренность зарождающегося в девушке чувства и далеко не такие платони$

чески$чистые намерения скучающего в деревне молодого человека.
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Ф. Красицький. Учбова «форматка» з зображеннями античних скульптур,

планів грецьких храмів (Парфенон, Ерехтейон, Тезейон) та метопи Парфенона.

Олівець



ня». Так же ставит перед собой ту же задачу художник: передать игру солнечных бликов

на дереве, на земле, на зелени и игру просветов неба между ветвями и листьями различных

деревьев. Их тонкий рисунок и веселая игра красок переданы с мастерством испанца Ма$

рианно Фортуньи, а тонкий вкус самого автора умело обобщает планы, освобождая четкий

и ясный рисунок от всякого намека на сухость и протокол по поводу натуры.

К достоинствам колорита Ф. С. Красицкого следует отнести полное отсутствие ус$

ловности, черноты и грязи, так часто, к сожалению, встречающихся в работах многих со$

временных художников. И в пейзажах и в жанре и в картинах художник ставит перед

собой задачу передачи света в различных его оттенках и степени силы и эту задачу все$

гда решает правдиво.
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«Босяка». Как легко было в этой школьной работе впасть в шарж, подчеркнуть отрица$

тельные стороны деклассированного старика. Но художник подходит к своей модели бе$

режно и оттого видит в ней не отталкивающие признаки алкогольного отравления и ог$

рубения, не падение, а усталость от жизни старого человека, не нашедшего своего места

в жизни в силу ряда социальных и политических причин его времени.

Характерной особенностью в творчестве Ф. С. Красицкого является также его ко$

лорит. В нем нет ничего заученного, ничего надуманного, никаких театральных феериче$

ских эффектов. Колорит его сдержан и скромен, но он всегда играет, как настоящее шам$

панское, а не «ситро» и, что особенно важно, он композиционно тесно связан с изобра$

жаемым предметом. Нельзя себе представить ни один этюд, ни одну картину написанны$

ми в другом каком ни будь тоне.

(Арк. 8) Нарядными переливами опала играют его маленькие этюды — «угол хаты»,

«тучи» и «яблоня». Как многоцветный алмаз сверкает его «Алея в саду». Это та же «ябло$
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Свідоцтво Київської рисувальної школи видане Ф. Красицькому про його видатні

здібності в живописі та рисунку. «Киевская рисовальная школа. Фотий Красицкий,
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(Арк. 10) Можно было бы привести еще множество примеров индивидуальных ка$

честв колорита Ф. С. Красицкого и все эти примеры были бы новы, но мне кажется и ска$

занного довольно, чтобы охарактеризовать во всей полноте творчество художника.

Следует особо отметить еще одну, ему лично свойственную черту, это передачу ха$

рактера во всем, чтобы не приковывало к себе внимание художника. 

Я уже сказал в самом начале, что у Фотия Степановича характерны деревья, хаты,

цветы и люди. Эту характерность легче всего проследить на последних.

Вот Вам «Молодиця» (1896) — с этим словом обычно ассоциируется представление

о молодой женщине, а перед нами — женщина в летах, но лицо ее, взятое в профиль, в су$

меречном тоне полно воли и готовности в повседневном быту бороться с трудностями

сельской жизни. Это не просто «интересная голова» — это тип. Она быть может совсем

не старая, это условия жизни того времени наложили печать преждевременной старости

на ее лицо. Такие же типы, отражающие (арк. 11) в себе характер и настойчивость укра$

инского народа мы видим в этюдах «Грицько», «Дмитро», «Чабан» и другие. 

Мне кажется, что не «этнография» и не «фольклор» водили кистью художника пи$

савшего эти лица: поиски сильных характеров среди окружающего крестьянства заставля$

ли писать именно этих людей, а любовь к своей натуре помогала в правдивой их передаче.

«Сидящий старик» с люлькой в зубах, с сивыми усами — уже не только «характер

и тип», здесь автор решает задачу — «пленэра» и дает нам солнце, не прибегая к резким

контрастам.

Портреты. Немалую роль в художественной деятельности Ф. С. Красицкого играли

портреты. Как водится большинство портретов бывают заказными и потому уходят навсег$

да из мастерской художника. На руках остаются портреты$этюды или портреты$эскизы.

(Арк. 12) Среди них выделяются характерностью и очевидно сходством, сочный

портрет М. Садовского на фоне какой то декорации, портрет смеющейся артистки Бори$

соглебской и серьезной Олени Пчілки. Художник не льстит своим моделям, он не берет

на себя функции дантиста и не вставляет зуб смеющейся старой женщине, но эта реали$

стическая деталь не существенна — главное в передаче характера изображаемых истори$

ческих лиц. То$же качество в портрете М. П. Старицкого (1893 г.) и в этюде к портрету

академика Багалія. В последнем, кроме экспрессии, и характера есть элемент живопис$

ности, к сожалению исчезающий в портрете Лесі Українки, по всей вероятности писаном

не с натуры. 

Для полноты образа выставки следует упомянуть (арк. 13) об иллюстративных

и графических работах Ф. С. Красицкого. Это не его прямая специальность, но и тут он

выказывает все свое знание рисунка, наблюдательность и мастерство.

Вспомните обложку под названием «Між хмарами сонечко». Не надо знать, что на$

писал автор: фигуры ребенка в ночной рубашонке стоящего на пороге кухни и вора — за$

стывшего в изумлении на подоконнике рассказывают все. Рассказывает ласковая улыбка

ребенка, поворот всего тела вора, одна нога — боком стоящая на подоконнике, в то вре$
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Вот «группа женщин около колодца» — они в тени и, (арк. 9) как следует, намече$

ны эскизно, но это отнюдь не условный «стаффаж» «для оживления пейзажа» — это ор$

ганически связанное колористической задачей красочное пятно. Они необходимы для

передачи яркости солнечного света прорывающегося через забор на зеленую площадку.

Уберите их и вся группа темно зеленых деревьев, обступивших старый навес над колод$

цем, потеряет свою глубину и воздушность. Красноватые, рыжеватые тона этих фигур

вносят гармонию контраста в гущу зелени. 

Как просто взят «Вечер», датированный 1896$м годом. Тут так легко было увлечься

красочными эффектами и осветить белую стену крестьянской хаты «бенгальскими огня$

ми». Фотий Степанович, человек со вкусом и оттого на его хате сияют неподдельные лу$

чи заходящего солнца, а крыша, дорога, овраги — только прописаны общими локальны$

ми тонами.

«Секрет художника» в том, что тона эти верны и их сила подчинена силе света —

вот отчего и вечерняя мгла и воздушность этого пейзажа.
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Свідоцтво Імператорської Академії мистецтв, видане Ф. Красицькому

про удостоєння його званням художника. 1.11.1901, СПб.



Очность передачи форм является в средствах художника контролем как в сторону

уменьшения значимости форм, так и в сторону усиления характера форм. Обладая точ$

ностью изображения художник всегда уверен в процессе своем работы, ибо он всегда

имеет возможность в случае изменения форм в сторону нарушения пропорции или ха$

рактера — восстанавливать формы в их правильности.

Художник не обладающий точностью в отображении форм с натуры и знания форм

по памяти вечно ищет, вечно путается в изображении правильности форм; по тому,

не имея удовлетворения в своей работе, волнуется до расстройства не только нервной

системы, но и здоровья. Такие факты известны в истории искусств художникам.

Но особенно необходима точность изображения в портретах. В изображении пор$

трета точность необходима контура как общей формы головы, так и ее частей — глаз,

носа, рта и т. д. и светотеневых плоскостей и пятен. Портреты Рембрандта и Веласкеза

поражают своим высоким мастерством, жизненностью и выразительностью. Рембрандт

выполнил очень детально и тонко портреты при общей выдержанности, Веласкез более

общо изображал, умел в портрете все детали мастерски обобщать.

Анотація: Стаття О. Ременяки, О. Сторчай «Микола Адріанович Прахов: Історія есею до персональної вистав$

ки Фотія Степановича Красицького» з’ясовує обставини написання відомим українським мистецтвознавцем Миколою

Праховим есею про творчість Фотія Красицького. Стаття значною мірою збагачує бібліографію з вивчення творчості

визначного майстра і вводить її до наукового обігу, як і цікавий лист Анни Крюгер$Прахової. 

Ключові слова: Фотій Красицький, есей, персональна виставка, Микола Прахов
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мя как другая занесена уже наружу, и полное изумления лицо человека, привыкшего —

в силу своей профессии — в такие минуты к преследованиям и побоям и вдруг увидевше$

го улыбку и приветливо манящую детскую (арк. 14) ручку. Забываешь не графичность ре$

шения задачи и ценишь мастерство рассказа сюжета. 

Также экспрессивность «Два дні» (для кино$журнала) и варианты эскизов «Шев$

ченко над Днепром».

Творческий путь Фотия Степановича не только длинен, но плодотворен, а всем хо$

рошо известная его педагогическая деятельность, в сочетании с просмотренными нами

его творческими достижениями, ставит [его] по заслугам в первые ряды Советских укра$

инских художников.

Пожелаем ему здоровья и сил для дальнейшей работы и от чистого сердца поблаго$

дарим за науку как надо любить свою профессию, свой народ и свою Родину.

Николай Прахов 

Киев, 19.VI/1941 г. 

Фотій Степанович Красицький

МЕТОДИКА Й ДИДАКТИКА НАВЧАННЯ НАВИКІВ РИСУВАННЯ

Й МАЛЮВАННЯ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, УЧНІВ ТА САМОНАВЧАННЯ

Фрагменти, варіанти. Поч. не пізніше 1930$х

ЦДАМЛМ України, Ф. 96 (Ф. С. Красицький). оп. 1, спр. 57, 52 арк.

Вкладений фрагмент (чернетка)

Роздуми про значення форми
в образотворчому мистецтві

(назва умовна)

Арк. 49. Картина — это не кусок и не отрезок природы. Картина должна быть ху$

дожественным произведением. Художественная концепция предметов и персонажа

на картине не такова должна быть как глядя на природу в окно или раму. 

Арк. 48. В исполнении художественного произведения не всегда бывает необходи$

мость в точности изображения формы. На картине часть предметов играет второстепен$

ную роль, они или в тени должны быть или не вполне выявлены. Такая трактовка очень на$

глядна на картинах Рембрандта. Не только на картинах его это видно, но и на портретах

он часто все внимание направляет на лицо, костюм не заканчивает, оставляет его в тени.

Предметы или персонаж играющие главную роль должны быть закончено показа$

ны, более подчеркнута их форма, что иногда идет к утрировке, имея цель воздействия

на зрителя.
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Ф. Красицький.

Портрет Тараса Шевченка. 1942.

Папір, автолітографія



Аннотация: Статья О. Ременяки, О. Сторчай «Николай Адрианович Прахов: История эссе к персональной вы$

ставке Фотия Степановича Красицкого» выясняет обстоятельства написания известным украинским искусствоведом Ни$

колаем  Праховым эссе о творчестве Фотия Красицкого. Статья в значительной мере обогащает библиографию изучения

творчества выдающегося мастера и вводит ее в научный оборот, как и интересное письмо Анны Крюгер$Праховой. 

Ключевые слова: Фотий Красицкий, эссе, персональная выставка, Николай Прахов.

Summary: The article «Mykola Prachov: The history of essay about Fotij Krasyckij’s personal exhibition»

by O. Remeniaka and O. Storchaj researches the circumstance of writing by well$known Ukrainian art critic Mykola Prahov

the essay about Fotij Krasyckij’s creative work. To the great extent the article enriches the bibliography of the creative work

of the prominent artist and introduces it to the scientific circulation, also as very interesting Anna Kruger$Prahova’s letter. 

Key words: Fotij Krasyckij, essay, personal exhibition, Mykola Prahov.
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Постановка проблеми. Потрапляючи під склепіння гуцульської церкви,
людина спершу почувається трохи приголомшеною золотим сяйвом, що дихає
від стін, склепінь, іконостасу та предметів облаштування. Але, освоївшись, по$
чинає усвідомлювати, що яскраве тло, на якому розміщені усі фіґуративні й ор$
наментальні композиції, виконує певні функції. Воно не тільки символізує світ$
ло Божественної істини, яким (хоча воно фізично й невидиме) пронизане все
довкола, але тут це мерехтливе сяйво виконує й суто практичну функцію.
Завдяки йому простір церковного інтер’єру набуває ще більшої значимості
та величавої гідності, що спонукає до зосередженості й абстрагування від
повсякденної суєти [1, с. 53]. Тим паче, що створенню такої атмосфери підпо$
рядковані всі інші предмети облаштування гуцульської церкви: престіл, кивот,
тетрапод, аналой, панікадило, свічники, процесійні та ручні хрести, різнома$
нітні за стилістичним й композиційним вирішенням патериці, ще більше сак$
ралізуючи її.

Досліджуючи художнє різьблення предметів облаштування гуцульських
церков, можна стверджувати, що саме дерев’яні патериці зберігаються у най$
більшій кількості в інтер’єрі храмів. Гуцульські патериці є невід’ємною складо$
вою священного церковного дійства, хоча мистецтвознавці не приділяли їм на$
лежної уваги. На сьогоднішній день немає чіткої класифікації цих предметів
літургійного вжитку за формою та декором.

Розгортання теми. Гуцульська патериця являє собою довгу палицю
із символічним зображенням (знаками сонця, місяця або лику святих) в ото$
ченні сяйва, увінчаного хрестиком. Патериці були символом влади: родової,
військової, цехової, а також вищих християнських священнослужителів.
За функціональними та художніми особливостями вони близькі до процесій$
них хрестів [2, с. 290]. Знаки$символи на них — сонце, місяць або «звізди» —
та інших предметах церковного начиння нагадують про темряву, яка оповила
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ХУДОЖНЄ РІЗЬБЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ПАТЕРИЦЬ

З ЦЕРКОВ ГУЦУЛЬЩИНИ ХVІІІ–ХХ СТОЛІТЬ



У центральній частині патериці, в колі, зображено Розп’яття. З боків фігу$
ри Ісуса Христа два кола об’єднані в орнаменті під назвою «кучері». У оздоб$
ленні патериць переважають «ружі» з хрестами всередині, «пшенички» та хре$
сти. Місяцеподібна форма в нижній частині патериці складається з централь$
ної частини — квадрата і гострих виступів. У квадраті інкрустований хрест,
який утворюється з трикутників. Гострі виступи від середини зрізані до конту$
ру і оздоблені неглибокими скісними лініями. Верхня точена частина ручки ви$
довжена і масивна. Посередині по всьому об’єму проходить мотив «головкате»,
зверху та знизу в смужках контурні зображення трикутників, між ними площи$
на, засічена вертикальними лініями. 

Мистецьку цінність становлять також дві дерев’яні патериці з церкви Воз$
несіння Христового 1675 р. у с. Люча Косівського району, покриті поліхрому$
ванням. Точений круг оточений каймою з ажурних виступів. Зверху та знизу
виступають однакові точені виступи. Верхній завершується маленьким профі$
льованим хрестиком. 

Всередині патериці, в колі, яке неглибоко посаджене, бачимо овальне зоб$
раження Богородиці. Навколо Діви Марії тло патериці, покрите чорним коль$
ором, оздоблене контурним різьбленням. Від центру шляхом накладання один
на одного відходять трикутники, що утворюють 18$кутну зірку. Контур цих
трикутників покритий червоним кольором. Всі інші світлі контури орнаменту
добре прочитуються на чорному тлі. Зовнішня частина патериці вирішена
у формі пластично стилізованих променів сонця. Між ними виростають гу$
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Художнє різьблення дерев’яних патериць з церков Гуцульщини ХVІІІ–ХХ століть

світ під час розп’яття : «І темрява стала по цій землі аж до години дев’ятої …
і сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлася на двоє…» (Лк. 23 : 45). У сучас$
них церковних обрядах застосовують дві патериці під час богослужінь, а також
урочистих процесій, походів з хоруґвами тощо.

Рипіди (за Д. Степовиком) також використовуються під час приготування
і перенесення євхаристійних дарів. Це округлі іконки крилатих херувимів. Ри$
піди (патериці) зазвичай металеві, позолочені або зроблені з цінних порід дере$
ва. У Ранній Церкві вони мали таке призначення: ними повівали, немов віялом,
коли читалися священні тексти або виконувались ті чи інші священнодії. «Ри$
підос» з грецької так і перекладається: «віяло». Згодом до цього практичного
застосування додалося і символічне значення: шестикрилі херувими стали асо$
ціюватися з присутністю Святого Духа про священнодіях. Тому віяла з пір’я
пав, пергаментні чи полотняні кружальця були замінені круглими іконками
з херувимами. Рипіди гуцульських церков мають деякі стильові відмінності
та певне функційне призначення [3, с. 255].

Дерев’яні патериці церков Гуцульщини поділяються за формою та деко$
ром (рис. 1). За формою вони діляться на три види: 

– антропоморфні; 
– зображення в крузі;
– зображення в крузі з півмісяцем.
За видом декорування бувають:
– з плоским різьбленням;
– з інкрустацією;
– профільовані з рельєфним різьбленням (іконографічні зображення);
– з використанням поліхромії (солярні знаки);
– з використанням поліхромії та контурного різьблення.
Розглянемо художньо$стилістичні особливості дерев’яних патериць на

фактичному матеріалі.
У церкві Різдва Пресвятої Богородиці ХVІІ ст. у с. Криворівня Верхо$

винського району зберігаються кілька давніх дерев’яних патериць, які разом
із процесійними хрестами розміщуються праворуч від іконостасу. Вони відзна$
чаються вишуканістю форми та наповненням різьбленої площини магічними
символами. Найбільш вирізняється з цієї кількості одна з них. Зверху до точе$
ного, сферичної форми круга кріпиться накладка у вигляді шестикутної зірки,
яка увінчується мальтійським хрестом. У нижній частині патериця переходить
через вирізану двома півколами деталь, на якій зображений інкрустований ше$
стикінцевий хрест, у місяцеподібну форму з точеною ручкою. Від круга, чергу$
ючись через одну, виступають вирізані деталі: ромби та восьмикутні зірки
на підвищенні. 
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1. Аналіз композиційно6стилістичних особливостей художнього різьблення

предметів облаштування інтер’єру церкви (патериці)



ної форми. У їхньому вирішенні народний майстер використав ажурне різь$
блення, профілювання та плоскорізьблення з незначним вкрапленням рель$
єфних зображень (Розп’яття, солярні знаки). 

Ажурні вирізи цих патериць вдало поєднуються з профільованим їх кон$
туром. Ці предмети сакрального призначення наповнені глибоким символічним
змістом. У композиційному вирішенні використані мотиви суто української ор$
наментики та християнської символіки: солярний знак у вигляді сонця, колос$
ки пшениці, трилисник, мальтійський хрест, шестикутна зірка. Верхня частина
точеної палиці прикрашена мотивами гуцульського плоскорізьблення (рис. 3).

Більш лаконічними та простими формами характеризуються дві інші пате$
риці з вищезгаданої церкви Пресвятої Трійці. У створенні цих предметів
майстер користується геометричним підходом. З лицевої сторони, в крузі,
на чотирираменному хресті рельєфне зображення Розп’яття, виконане умовно
з деякою деталізацією кінцівок. По обидві сторони хреста, в прямокутниках,
вписано колоски пшениці. Порушують обтічну форму круга гострі точені вис$
тупи, прикріплені ззовні. Увінчуються патериці чотириконечним профільова$
ним хрестом, який, як і точені декоративні накладки, оздоблений білим
бісером. Через точений виступ у вигляді невеличкої бочівки патериці донизу
переходять у точену ручку. Зворотну сторону майстер заповнює орнаменталь$
ною композицією, яка в центральному крузі містить трансформовану десяти$
пелюсткову «ружу», кожна пелюстка якої розрізана до середини, утворюючи
рельєфне зображення. 

Висновки. Сакральне мистецьке деревообробництво Гуцульщини, зокрема
патериці XVIII–XX ст., засвідчують формування локальних художніх тради$
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Художнє різьблення дерев’яних патериць з церков Гуцульщини ХVІІІ–ХХ століть

цульські «кучері», які добре поєднуються з гострими виступами. Використан$
ня неглибоких підрізів, ажурного різьблення та заовалення деталей підкреслю$
ють стилістичне вирішення цих предметів обстави інтер’єру церкви в контексті
з іншими творами літургійного призначення. Окрім чорного тла, зовнішні
ажурні виступи, кайма на центральному колі та точені частини покриті теплим
охристим кольором.

У церкві Вознесіння Христового зберігаються дві інші дерев’яні патериці
роботи сучасних майстрів. У їх створенні майстер застосував техніки точіння,
профілювання та плоского різьблення. У центрі патериць зображення Ісуса
та Богородиці. Ззовні виступають через один профільовані трикутники та пів$
кола. Зверху патериці завершуються невеличким хрестом. У нижній частині пе$
реходять у точену ручку.

Із збережених сакральних предметів обстави церкви Усікнення голови
Івана Хрестителя початку ХVІІ ст. у с. Зелене Верховинського району велику
художню та мистецьку цінність становлять дві дерев’яні патериці. Вони вже
не використовуються у літургічній відправі, ручки та деякі декоративні деталі
відсутні. При їх виготовленні майстер використав техніки точіння, профілю$
вання, інкрустації кольоровим деревом та бісером. 

Народний майстер цікаво підійшов до композиційно$конструктивного ви$
рішення патериць. Зверху на точений дерев’яний круг прикріплена декоратив$
на точена деталь. В основі круг переходить у руків’я через точений перехідник.
На кожній патериці він іншої форми. Нижче точена частина кріпиться до гос$
трої вигнутої форми, яка нагадує місяць. З боків півкруглі виступи зрізані
до контуру та декоровані скісними жолобками. Зовні з точеного інкрустовано$
го круга виступають декоративні профільовані деталі у формі ромба та шести$
кутної зірки, яка виходить з неповного кола. Ці декоративні виступи теж оз$
доблені інкрустацією. Всередині зірки — інкрустований мотив «ружа», складе$
ний з трикутників. «Ружі» перекладені навхрест: чотири трикутники темного
кольору, інші чотири мають світліше забарвлення. З тильної сторони по колу
патериця оздоблена інкрустованими «ружами». Підсилює кольорове вирішен$
ня вставки з бісеру. Вони виконані в трьох кольорах ? білому, червоному та си$
ньому. 

У Коломийському національному музеї Гуцульщини та Покуття ім. Й. Ко$
бринського знаходиться значна кількість патериць з ХVІІІ–ХХ ст., виконаних
у техніках точіння, вирізування, різьблення та інкрустації. 

Особливу мистецьку цінність становлять дерев’яні патериці, які зберіга$
ються у церкві Пресвятої Трійці (с. Яворів Косівського району Івано$Фран$
ківської області, 1826 р.). Вони є різними за формою, стилістичним виконанням
та декором (рис. 2). З цієї групи можна виокремити дві патериці антропоморф$
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2. Композиційна побудова патериць (Церква Пресвятої Трійці, с. Яворів

Косівського р6ну Івано6Франківської обл., 1826 р.)

3. Композиційно6структурна побудова патериць з гуцульських церков.

Рисунки автора



Тема художніх шкіл$студій в Києві ХІХ ст. — початку ХХ ст. мало вивче$
на науковцями. У місті приватні художні школи$студії з’являються, починаючи
з середини ХІХ ст. із створенням живописної школи Н. Буяльського, згодом
славнозвісної рисувальної школи М. Мурашка, студії К. Юнге та ін. Особливо$
го поширення студійна освіта набула у Києві в першій чверті ХХ ст. і відіграла
важливу роль у фаховому становленні багатьох художників, архітекторів, мис$
тецтвознавців і загалом в естетичному вихованні творчої молоді. Студії трима$
ли відомі київські художники — В. Галімський, І. Селезньов, С. Світославський,
Г. Світлицький, І. Їжакевич, О. Екстер, М. Яровий, О. Мурашко разом з А. Крю$
гер$Праховою та Козловим, О. Романов, Я. Мільман, М. Козик, І. Мозалевсь$
кий, фон Ессен, А. Монко, А. Сабатовський та ін. 

Історія створення і функціонування першої приватної київської живопис$
ної школи Наполеона Бульського викликає інтерес насамперед тим, що це бу$
ла школа нового типу з характерними ознаками студійної освіти. У середині
ХІХ ст. у Західній та Східній Європі, Російській імперії приватних мистецьких
шкіл було небагато. Період значного поширення і розквіту приватних шкіл$
студій (академій, ательє) припадає на кінець ХІХ — початок ХХ ст., коли на
противагу академіям мистецтв, де методи викладання потребували корінних
реформ, починає розвиватися метод вільної студійної роботи. 

Вивченням історії школи Н. Буяльського займалися Н. Молева і Е. Белю$
тин «Русская художественная школа первой половины ХІХ века», Б. Бутник$
Сіверський «Художня школа Наполеона Буяльського», А. Мердер «Шевченко
и Буяльский домогаются вакансии учителя рисования в Киевском Университе$
те. Публичная живописная школа Буяльского»; відомості про Н. Буяльського
і його школу знаходимо у довідниковій літературі [1–7]. Невеликий корпус
архівних документів, що знаходяться у Києві, зберігаються у відділі рукопис$
них фондів і текстології Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України,
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цій, які відбивають характерні тенденції розвитку цієї галузі української куль$
тури з глибин тисячоліть. Дослідження орнаментальних особливостей де$
рев’яних патериць з гуцульських церков засвідчило використання в декорі мо$
тивів суто української орнаментики та християнської символіки: солярний
знак у вигляді сонця, колоски пшениці, трилисник, мальтійський хрест, шести$
кутна зірка.

Проведення даного дослідження показало, що досягнення певного рівня
організації сакрального інтер’єру та окремих предметів церковної обстави
можливі за умови глибокого знання історії, традицій народного декоративно$
вжиткового мистецтва, вміння творчо застосувати їх в практичній діяльності
у процесі створення окремих художніх виробів і їх компонування як в системі
закритого простору — в інтер’єрі храму, так і в екстер’єрі. Ігнорування тради$
цій веде до втрати цілісності сакрально$естетичної та образно$символічної
систем, руйнування віками сформованих усталених формотворчих засобів де$
корування. Народні майстри глибоко відчували зв’язок форми з декором, ство$
рюючи прекрасні твори гуцульського церковного мистецтва.

1. Павлов Н. Л. Алтарь. Ступа. Храм: Архаическое мироздание в архитектуре индоевропейцев. —

М., 2001.

2. Степовик Д. В. Іконологія й іконоґрафія. — Івано$Франківськ, 2003.

3. Станкевич М. Є. Українське художнє дерево. — Львів, 2002.

Анотація. У статті здійснено аналіз художнього різьблення дерев’яних патериць з церков Гуцульщини ХVІІІ–

ХХ ст. Розроблено їх типологічну структуру за формотворчими та орнаментальними особливостями.

Ключові слова: народне мистецтво, Гуцульщина, патериця, декоративне оздоблення, орнаментальні композиції.

Аннотация. В статье осуществлен анализ художественной резьбы деревянных посохов церквей Гуцульщины

XVIII –ХХ вв. Разработана их типологическая структура по формообразующим и орнаментальным особенностям. 

Ключевые слова: народное искусство, Гуцульщина, посох, декоративная отделка, орнаментальные композиции.

Artistic woodcarving of ceremonial maces of the churches in Hutsulschyna of the 18–20th centuries.

Summary. The article gives analysis of artistic woodcarving of ceremonial maces of the churches of Hutsulschyna of the

18–20th centuries. The author structured them typologically depending on their forms and according to their ornamental pecu$

liarities. 

Keywords: folk art, Hutsulschyna, ceremonial mace, decoration, ornamental compositions.
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ПЕРША ПРИВАТНА КИЇВСЬКА

ХУДОЖНЯ ШКОЛА-СТУДІЯ

НАПОЛЕОНА БУЯЛЬСЬКОГО

(1850–1858 роки)



сти претендентів (Федора Біляєва, Павла Шлейфера, Йосипа Габерцеттеля,
Тараса Шевченка і Гаврила Васька) у конкурсі на зайняття посади викладача
рисунка в Університеті св. Володимира, яка звільнилася після виходу на пенсію
К. Павлова.

Художник наполегливо подає свої проекти й прохання у справі школи
й посади університетського викладача до С.$Петербурзької Академії мистецтв,
попечителя Київського навчального округу, міністра освіти та інших. Спершу
йому було відмовлено від посади викладача рисунка київського університету
через відсутність диплому від Петербурзької академії мистецтв, але основною
причиною, напевно, було те, що він уродженець західних губерній польського
походження. Буяльський для вирішення своїх проблем їде 1846 р. до Петербур$
гу і за етюд з натури та представленими посвідченнями іноземних академій от$
римує від Академії мистецтв звання некласного художника живопису історич$
ного і портретного. Стосовно отримання вакансії викладача Академія мистецтв
нічим допомогти не змогла, бо це питання було у компетенції міністерства на$
родної освіти. Не допомогло також і сприяння Товариства заохочення худож$
ників, куди звернувся за підтримкою Буяльський. (Посаду викладача рисунка
в київському університеті зайняв Г. Васько). Але Академічна рада схвалила
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Центральному державному історичному архіві України. (Основний масив ма$
теріалів про Н. Буяльського зберігається в архівах С.$Петербургу.) Завдяки
цим матеріалам стало можливо скласти досить повне уявлення про школу
Н. Буяльського. 

Як відомо, тогочасна державна служба для художника була можливою
лише на посаді викладача рисунка при навчальних закладах. У відкритому
в Києві 1834 р. Імператорському університеті св. Володимира, як і в сучасних
йому університетах, до навчальної програми входило викладання рисунка
і живопису. Із створенням школи Буяльського у 1850$ті в художній освіті Києва
склалася цікава сітуація, а саме поява різних форм навчання мистецьким дис$
циплінам. З одного боку — навчання рисунка і живопису в Київському універ$
ситеті, де було запроваджено академічне викладання за методикою Петер$
бурзької академії мистецтв і без підготовки професійних художників. З іншо$
го — живописна школа Буяльського, яка орієнтувалася на західноєвропейські
методики, з типовими ознаками школи$студії та підготовкою фахівців. 

Про самого художника Наполеона (Хома — Станіслав — Наполеон) Ми$
колайовича Буяльського (р. н. і см. нев.) відомо, що він був нащадком старого
шляхетського роду, який з 1659 р. володів по спадщині селом Майдан$Бор$
ковським на Поділлі. Початкову фахову освіту він отримав у Кременецькому
ліцеї, де на той час рисунок і живопис викладав талановитий портретист
Ю. Пічман. Будучи матеріально забезпеченим, Буяльський продовжує худож$
ню освіту за кордоном, куди виїхав у 1827 році та навчається у найкращих
і відоміших тогочасних Академіях мистецтв — рік в Берлінській (1828 р.), чоти$
ри роки у Дюссельдорфській (1829–1832 рр.), шість років у Паризькій (1832–
1837/8 рр.), де одночасно відвідував паризькі приватні школи Гросса і Горація
Вулета. З цих тривалих занять художник отримав солідну мистецьку освіту. Він
спеціалізувався переважно на історичному і портретному живописі. У період
перебування закордоном він отримував як приватні так і державні замовлення.
Так одне із замовлень він дістав через тодішнього пера Франції міністра внут$
рішніх справ.

У 1837 або 1838 р.  Буяльський від’їжджає з Парижа до Італії. Скільки він
перебував там, нам невідомо. Наступна зафіксована дата — це 1844 рік, коли
художник оселився у Києві і розробляє проект своєї живописної школи.

1845 року, довідавшись про відкриття найближчим часом вакансії викла$
дача рисунка в Імператорському університеті св. Володимира, Буяльський
захопився ідеєю викладати одночасно у своїй школі і в університеті, щоб мож$
на було користуватися його художньою колекцією. З цього приводу художник
20.11.1845 подає до київського університету два рисунки академічних фігур
для засвідчення самостійності їх виконання, а 1846 р. бере участь як один із ше$
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Центральна частина Києва з висоти пташиного льоту. 

У вигляді птиці над містом влітку 19186го кружляв німецький аероплан



лише викладання остеології та міології художник вважав за доцільне доручити
університетському викладачу медичного факультету. Здійснити це йому вдало$
ся тільки 1856 р., коли професор Вальтер дозволив учням школи Буяльського
відвідувати його лекції з анатомії в Університеті св. Володимира. 

Будучи людиною творчою, добре знайомою із принципами і методами ви$
кладання в провідних тогочасних європейських академіях мистецтв та приват$
них школах, Буяльський упродовж часу існування школи удосконалював
навчальну програму — методику викладання, перевіряючи її ефективність
в процесі роботи. Найголовнішим є те, що його методика викладання рисунка
і живопису була побудована на безпосередньому сприйнятті й відтворенні на$
тури як такої, а не натури, побаченої через копіювання оригіналів і гіпсів. Хо$
ча, безумовно, початок навчання малюнку ґрунтувався в принципі на ака$
демічному методі, який у всіх випадках змінювався з метою наближення до ро$
боти з натури. Яким би чином не використовувалися у навчальній програмі
оригінали (гіпсові зліпки, картини, естампи) вони обов’язково зв’язувалися
зі завданнями з перспективи, зображенням реального предмету. 

Окреслимо деякі основні принципи і методи викладання рисунка і живо$
пису Буяльським. Художник, виходячи з методики західноєвропейських шкіл,
починав курс навчання від креслення простих геометричних моделей по дано$
му ортографічному масштабу (тобто представляючи тіло в дійсному його роз$
мірі, а не в перспективі), потім переходив до рисунка прикрас складної фігу$
рації — арабесків, меблів, де головна увага приділялася їхньому плану, фасаду,
розміру і т. д. Тим самим курс відкривався рисунком свого роду проекції пред$
мета з усіх боків, тобто зі знайомства з конструкцією предмету, характером по$
будови його реальної форми. Після цього учень переходив до рисунка тих же
самих предметів, але зображуючи їх по правилах звичайної перспективи. Усі ці
вправи мали підготовити учня рисувати ті ж предмети з натури. 

У курсі навчання Буяльський запровадив і традиційні вправи з копіювання
антиків. Цікаво, що наступний етап навчальної програми — перехід до рисунка
з гіпсу Буяльський будує на розроблених ним самим принципах, які не можна
віднести до впливу добре знайомої художникові німецької або французької ху$
дожньої педагогіки. Вони представляють цілком самостійну спробу по$новому
осмислити і роль гіпсу і характер підготовки живописця. Так, після рисунка не$
складних предметів, — ваз, орнаментів тощо та знайомства з перспективою
і світлотінню, Буяльський вважав за доцільне переходити не до гіпсу, а до на$
черків з натури тварин або навіть людини, щоб у учня з’явилося розуміння не$
обхідності знати людське тіло ще до того, як він перейде до рисунку антиків. 

Відносно програми живописного класу, то в ньому учні навчалися живопи$
су шляхом копіювання кращих оригінальних картин, писали з натури і натур$
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проект школи Буяльського і обіцяла надати посібники — зразки для рисуван$
ня, гіпсові зліпки голів і статуй за доступними цінами.

Упродовж 1844–1850 рр. Буяльський збудував спеціально пристосований
для школи будинок на дев’ять кімнат на вулиці Кадетській, недалеко від універ$
ситету. В одній кімнаті жив сам художник, у п’ятьох — містилася школа, а три
кімнати були відібрані міською владою для квартирного постою.

1.04.1850 «Публічна методична школа живопису» Наполеона Буяльського
була відкрита.

Вже у перші роки існування школи художник зібрав досить пристойну ко$
лекцію творів мистецтва, що слугувала методичною базою для викладання ри$
сунка і живопису. До складу колекції входило 260 естампів (літографій, гравюр
на міді та дереворитів), поміж них гравюри Марка Антонія Раймонді з ори$
гіналів Рафаеля, дереворити А. Дюрера, 30 найкращих голів Жульєна, 50 етюдів
дерев Бертена, гравюри Моргана, серія батальних сцен В. Адама, 60 історичних
композицій Лафаржа, гравірованих А. Фальком та ін., 244 медальйона і ба$
рельєфа зі зображенням історичних і релігійних сюжетів, 68 гіпсових зліпків
з античних, серед яких Аполлон і Венера Медицейська та тогочасних творів
скульптури, 52 картини різних жанрів російських і західноєвропейських ху$
дожників, поміж них автопортрет Лоуренса, живописні твори барона Гроса,
В. Шадова, Пісторіуса (на жаль, в архівних і друкованих джерелах, де йдеться
про художню колекцію школи, ініціали художників переважно не вказуються).
Буяльський придбав також для викладання історії живопису цілу низку багато
ілюстрованих монографій французькою, англійською, німецькою мовами.
Ця художня колекція коштувала Буяльському чималих грошей. Але найголов$
нішим було те, що зібрані до школи мистецькі твори слугували досить солідною
навчальною базою для здійснення художником$педагогом своєї навчальної
програми професійної практичної і теоретичної підготовки майбутніх худож$
ників, розрахованої на чотири класи, з подальшим продовженням навчання
в С.$Петербурзькій Академії мистецтв. Так, у першому класі — графічному або
рисувальному, крім початкових правил рисунка, учні отримували теоретичні
і практичні знання з перспективи. У другому — вищому рисувальному або ан$
тичному класі — учні рисували з гіпсових рельєфів, античних скульптур, з на$
турщиків, натюрморти, як при сонячному освітленні, так і при штучному. З те$
оретичних дисциплін вивчалася: пропорція, світлотінь та анатомія. Третій
клас — живописний, учні навчалися живопису як шляхом копіювання з картин,
так і студіювання живої натури. Теоретичні дисципліни цього класу: теорія ко$
лориту, драпірування і світлотіні у кольорі. Четвертий — клас композиції,
у якому за програмою учні писали пейзажі, портрети і картини на історичні сю$
жети. Буяльський викладав усі теоретичні і практичні мистецькі дисципліни,
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талановитий аквареліст Сергій де Бальмен, дочка М. Башилова (нагадаємо, що Я.
де Бальмен і М. Башилов були першими ілюстраторами рукописного «Кобзаря»
Шевченка), сина предводителя дворянства Томари — Бориса Томара, студентів
київського університету Олексія Кисельова і Олексія Княжинського, Івана Яр$
моховича, який після школи Буяльського навчався з 1859 р. у С.$Петербурзькій
Академії мистецтв як вільний слухач, а 1862 р. одержав звання «неклассного ху$
дожника». Також у школі Буяльського навчалися Карл Новаківський (став біб$
ліотекарем у поміщика Свіджинського у Варшаві), Варинський (згодом переїхав
до маєтку Понятовського на Київщині, де напевно, працював художником),
Андрій Васильєв (став учителем рисунка 1$ої Київської гімназії); Ігнатій Гінз$
бург; Янківська (стала власницею мистецької збірки у Києві).

Дотепер не знайдено робіт учнів школи Буяльського, але відомо, що Ака$
демія мистецтв схвально відгукувалася про рисунки і живописні твори її учнів,
які надсилалися щорічно із письмовими звітами і, загалом школа користувала$
ся її повагою. Про твори художника відомо лише те, що він розписував Олек$
сандрівський костьол у Києві. 

Підсумовуючи вище сказане, приходимо до висновку, що Буяльський виб$
рав тип школи$студії, де в навчальній методиці переважала робота з натури,
а не копіювання з гіпсів, естампів тощо і де учень міг працювати у відомому на$
прямі під керівництвом даного художника$викладача. Звідси — власна система
викладання, характер відносин з учнями. Система викладання Буяльського
склалася як результат особистого художнього досвіду і знань, знайомства
з методами викладання в західноєвропейських академіях і художніх студіях
Парижа. Метою Буяльського було не тільки учити, але і виховувати творчу
індивідуальність, розвивати таланти. Найважливішим є те, що школа Наполе$
она Буяльського відкриває новий період в історії художньої освіти в Україні,
зокрема у створенні приватних художніх шкіл$студій в Києві наприкінці ХІХ
і особливо на початку ХХ ст.
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ників. За цим класом йшов самостійний клас композиції, в якому молоді худож$
ники писали портрети, пейзажі та історичні картини. Як бачимо, провідне місце
в методиці викладання Буяльського відводиться переважно роботі з натури. 

Однією із новаторських ідей Буяльського було введення до навчальної про$
грами дисципліни — літографії і літографського друку. Крім опанування учня$
ми мистецтва друкованої графіки, це мало й велике практичне значення для
школи, а саме давало можливість найкращі учнівські твори літографувати і про$
давати. Художник довгий час та з великими труднощами добивався дозволу
у місцевої влади на відкриття літографської майстерні, але тільки 1853 р. йому
дозволили поставити в школі лише один літографський станок на один камінь. 

Будучи прогресивною людиною, Буяльський захопився на той час «моло$
дим» мистецтвом фотографії, маючи мету використати її як у творчій праці (як
підготовка фотографічних етюдів для картини) так і, напевно, для введення
її до навчальної програми школи. 1854 року він отримав із Лондона і Парижа
все необхідне приладдя для фотографії, найвірогідніше, колоїдної. 

Перша київська школа користувалася популярністю. До школи приймали$
ся особи чоловічої й жіночої статі різного віку (діти, підлітки і дорослі) з різних
верств населення: студенти (Університету св. Володимира), військові, служ$
бовці, гімназисти (1$ї та 2$ї Київських гімназій), діти поміщиків, ремісників,
міщан. Крім киян, була ціла група учнів, які приїздили до Києва спеціально на$
вчатися у Буяльського. Інтернату при школі не було: діти жили при батьках або
при навчальних закладах. Учні розподілялися на дві категорії — на студентів
і на вільних слухачів, як, наприклад, було запроваджено у С.$Петербурзькій
Академії мистецтв. Обов’язковим для обох категорій учнів був невеликий ви$
пробувальний термін для визначення їхніх здібностей, обдарування, підготов$
леності, серйозності намірів навчатися рисунку і живопису і, найголовніше,
до якого класу зарахувати. Прийом до школи відбувався протягом року,
оскільки обов’язкових канікул не було. Різноманітність складу учнів, прийом
до школи протягом року є ознаками, характерними рисами студійної школи. 

Викладацька діяльність для Буяльського була його покликанням і хистом.
Художник провадив індивідуальну роботу з кожним учнем, який звісно працю$
вав у групі учнів об’єднаних однаковим рівнем підготовки і завданнями зі зоб$
ражальної грамоти (все це в межах одного класу). До його навчальної програ$
ми входила підготовка не тільки професійних художників$живописців, але і на$
вчання мистецької грамоти учнівської молоді, яка при нагоді зверталася до об$
разотворчого мистецтва одночасно з основною своєю спеціальністю. Показо$
вим є те, що окремі з них потім змінювали свої життєві плани і ставали живо$
писцями, закінчуючи Академію. 

Серед учнів Буяльського були двоє дітей графа Я. де Бальмена, один із них
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Анотація. Стаття присвячена першій київській приватній школі Н. Буяльського від якої починається новий етап

в історії мистецької освіти в Україні

Ключові слова: приватна школа$студія, Наполеон Буяльський, Київ 1850–1858 рр.

Summary. Summing up the above, we can conclude that N. Buyalskiy chose the type of school$studio, where work

from nature prevailed in educational methods rather than copying of plaster casts, prints and where students could work in a

certain direction under the guidance of an artist and teacher. Hence, his own system of teaching and relations with students.

The system of teaching of N. Buyalskiy was formed as a result of his personal artistic expertise and knowledge, acquaintance

with the methods of teaching in Western academies and art studios in Paris. The purpose of N. Buyalskiy was not only to teach

but also to train creative individuals and develop talents. The most important fact is that school of N. Buyalskiy opens a new

period in the history of art education in Ukraine, in particular, in the establishing of private schools$ art studios in Kiev at the

end of the ХІХ century and especially at the beginning of the XX century.

Keywords: private art studio school, Napoleon Buyalskiy, Kiev 1850–1858

Оксана СТОРЧАЙ

Постановка проблеми. Найбільш ефективним методом дослідження архі$
тектурних систем являється процес моделювання. Для архітектури вирішальне
значення мають функціональні моделі, їх особливістю є те, що у них не збе$
рігається фізична природа об’єкта, що моделюється, а відображаються лише
залежності, форми поведінки і функції складних систем.

Мета. Визначення компонентів, форми поведінки і функції об’єкта,
що досліджується, — поліфункціоного музейного комплексу як демоекосистеми. 

Аналіз останніх досліджень. У публікації застосовані принципи загаль$
ної теорії систем. Завданнями системних методів є врахування основних — виз$
начальних характеристик об’єкту, що досліджується чи проектується. Викори$
стані методологічні і методичні положення та розробки Л. Авдотьїна, Г. Аз$
гальдова, С. Бешелєва, Ю. Божка, Ол. Гутнова, Ф. Гурвіча, Л. Гуторова, О. Заї$
ки, З. Кікнадзе, П. Когута, Г. Лаврика, А. Лаврова, А. Лаушкіна, Ю. Персіона,
Ю. Розендорфа, Г. Рожкова, Є. Скібневського, А. Савкіна та ін.

Актуальність дослідження. Моделювання екологічних систем населен$
ня — демоекосистем, передбачає наявність в них наступних властивостей:

– цілісності — єдності мети, на досягнення якої спрямовані зусилля усіх
складових (компонентів) системи;

– численності елементів, кожний з яких виконує свої специфічні функції;
– ієрархічність структури, яка обумовлює взаємозв’язок і взаємовплив еле$

ментів залежно від їх системного підпорядкування від вищого до нижчого рівня;
– органічності взаємозв’язку елементів — коли зміна параметрів одного

з них певним чином впливають на стан інших.
Розглядаючи об’єкт дослідження як демоекосистему — екологічну систе$

му людини, виходячи із загальної типології архітектурних систем (за Г. Лаври$
ком), поліфункціональний музейний комплекс (ПФМК) відноситься до зміша$
них систем, що включають природні й антропогенні елементи.
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3) принцип цілісності; вихідним пунктом дослідження є уявлення про ці$
лісність досліджуваної системи ПФМК — принцип цілісності. Це передбачає
розгляд об’єкту з двох позицій: у співвіднесенні об’єкту з середовищем, зов$
нішнім оточенням і шляхом внутрішнього розподілу самої системи з виділенням
її елементів, властивостей, функцій та їх місця в рамках цілого. При цьому вла$
стивості цілого приймаються з урахуванням властивостей елементів і навпаки.

Уявлення про цілісність системи конкретизується через поняття зв’язку.
Серед різних типів зв’язку особливе місце займають системоутворюючі зв’яз$
ки. Різні типи стійких зв’язків утворюють структуру ПФМК, тобто забезпечу$
ють її упорядкованість. Характер цієї упорядкованості, її спрямованість
характеризують організацію системи. При визначені границь досліджуваної
системи були розглянуті групи зовнішніх і внутрішніх факторів, що дозволили
встановити межі існування у "зовнішньому" світі множини елементів досліджу$
ваної системи. Таким чином вплив зовнішніх факторів на систему є прямим
і породжує зв’язок внутрішніх факторів, що визначають функціонування і роз$
виток ПФМК у границях тих обмежень, що обумовлені зовнішніми факторами.
Внутрішні фактори — це внутрішні причини системної взаємодії елементів
структури, що пов’язані між собою прямими і зворотними зв’язками. 

4) принцип інваріантності структури; відмінності у функціонуванні
різних елементів і необхідність узгодження їхньої поведінки в рамках системи
призводить до формування стійких внутрішніх зв’язків між ними, тобто струк$
тури системи. Однією з основних властивостей структури є упорядкованість
елементів системи за принципом однорідності, тобто ієрархізація системи та$
ким чином, що однорідні елементи потрапляють на один рівень ієрархії. Таким
чином, в системі виділяються підсистеми — класи елементів, функціонування
яких має інваріантні властивості на певних рівнях його розгляду.

Застосування принципу інваріантності структури обумовлює універ$
сальність моделей архітектурних систем, можливість застосування їх для до$
слідження та оцінки об’єктів різної складності та призначення. Для ПФМК як і
для інших архітектурних систем визначальними є системоутворюючі види
діяльності: виробнича, невиробнича сфера побуту, рекреаційна діяльність
та комунікації. Функціональна структура ПФМК інваріативна при всіх кільк$
існих і якісних перетвореннях компонентів системи.

Принципи інваріантності та ієрархічності структури істотно відрізняють$
ся від таких загальних принципів демоекологіі, як принцип компактності
і принцип визначальних ознак: останні відносяться до кількісних (метричних),
в той час як принципи інваріантності та ієрархічності структури носять якісний
(реляційний) характер. 

5) принцип визначальних ознак; при дослідженні архітектурної системи —
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Модель є штучним об’єктом, що відображає функціональну структуру
і поведінку реальної системи, що досліджується, ПФМК. Для моделювання му$
зейного комплексу важливими є функціональні особливості процесів, для яких
створюється архітектурне середовище. Ці процеси розділяються на нормовані
(Н) та комунікаційні (К) [3].

Нормовані процеси прагнуть до оптимуму, чрез те кожний з них може бу$
ти визначений кількісно як об’єктивна норма. Дане дослідження цікавить нор$
ма площі для здійснення наступних процесів, що є елементами системи ПФМК: 

– виробничі процеси (В): виробництво музейного продукту, що включає
науково$дослідну, фондову, культурно$освітню, експозиційну роботу; 

– невиробничі побутові процеси (П): адміністративно$господарська діяльність;
– рекреаційна сфера (Р), що включає розважальну, комунікативну,

дозвіллєву діяльність.
До комунікаційних процесів, віднесені ті і тільки ті процеси, які забезпечу$

ють взаємозв’язок між нормованими функціональними елементами системи.
Особливістю комунікаційних процесів є те, що їх кількісна і якісна визна$

ченість в основному залежить від параметрів і просторового розміщення нор$
мованих елементів системи. Комунікаційні складові є «ненормованими», ос$
кільки до формування розпланувально$просторової структури ПФМК не мож$
на встановити норму площі, об’єму чи протяжності коридорів, сходів, ліфтово$
сходових вузлів музейного комплексу. 

Крім знання компонентів системи, необхідно знати загальні принципи (за$
кономірності) функціонування і розвитку демоекосистеми, залежно від яких
сукупність на перший погляд різнорідних елементів набуває свою особливу но$
ву якість — цілісність. Визначення та дослідження цих принципів є одним
із першочергових завдань архітектурної методології, оскільки накопичення
нових емпіричних даних по частковим аспектам не сприяє вирішенню пробле$
ми регулювання та ефективного керування життєвого середовища населення. 

У демоекосистемі ПФМК діють практично всі загальносистемні принци$
пи — цілісності, ієрархічності структури, зворотного зв’язку, компактності,
визначальних ознак, інваріантності структури [2]. 

1) принцип системності; ПФМК — є системним об’єктом, що має цілісну,
стійку структуру, а також типовою є

2) ієрархічність побудови — послідовне включення систем більш низько$
го рівня до систем більш високого рівня, як зазначалось вище при дослідженні
музейної мережі. Система ПФМК є архітектурною спорудою і складається
з ряду подібних елементів, які функціонують спільно, у взаємозв’язку і лише
в такій цілісності здатні забезпечити досягнення мети, для якої цю споруду бу$
ло створено.
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льований наступним чином: просторова форма архітектурного об’єкта,
що найбільш повно відповідає функції цього об’єкту, має найбільшу компакт$
ність (при заданих вихідних даних і нормативах). Принцип компактності за Ла$
вриком [2] є методологічною основою для розробки генерального критерію
оптимальності, суть якого заключається в постійному прагненні системи
до зниження витрат на зв’язки, комунікації. Існуючий досвід свідчить про те,
що відношення демоекосистеми до своїх складових зовсім не рівнозначне. Си$
стема стабільно прагне до зниження витрат на зв’язки, комунікації. 

Таким чином, якщо кожен з нормованих процесів є стабільним (H → const),
а комунікаційна складова цілеспрямовано мінімізується (K → min), виникає
можливість сформулювати у загальному вигляді критерій оптимальності, при$
таманний усім цілісним архітектурним об’єктам [80]:

Ф = (К/H) → min.
Критерій оптимальності є основою математичної моделі системного

об’єкта — ПФМК.
Висновок. Загальні системні принципи є необхідними та визначальними

взаємозв’язками предметів і явищ об’єктивної дійсності та являються основою
для розробки функціональної моделі ПФМК.

1. Лаврик Г. И. Методологические проблемы исследования архитектурных систем: Автореф. дис.

д$ра архит.: 18.00.01. — К., 1979.

2. Лаврик Г. І. Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях і проектуванні: Під$

ручник. — К., 2002.

3. Трегубов К. Ю. Основні фактори, що визначають формування будівель поліфункціональних му$

зейних комплексів  // Сучас. проблеми архітектури та містобудування: Наук.$техн. зб. / КНУБА. —

К., 2013. — № 34. — С. 528–532.

Анотація: Розглянуто моделювання поліфункціонального музейного комплексу як системного об’єкту.

Ключові слова: модель, поліфункціональний музейний комплекс, загальносистемні принципи.

К. Трегубов. Модель полифункционального музейного комплекса: компоненты и системные принципы функцио5

нирования.

Аннотация: Рассмотрено моделирование полифункционального музейного комплекса как системного объекта. 

Ключевые слова: модель, полифункциональный музейный комплекс, общесистемные принципы.

К. Tregubov. Model Multifunctional Museum Complex: System Components and Principles of Operation.

Summary. The modeling of multifunctional museum complex as a system object. 

Keywords: model, multifunctional museum complex, system$wide principles.

Модель поліфункціонального музейного комплексу

ПФМК, проблема добору та обробки вихідної інформації є досить важливою.
Виходячи з об’єктивної неможливості обліку всієї інформації на вході архітек$
турної системи, застосований принцип визначальних ознак, суть якого заклю$
чається в необхідності оперувати лише визначальними повідомленнями всього
інформаційного входу.

6) принцип компактності; в архітектурі об’єкти, що виконують в основ$
ному одну й ту ж функцію, можуть змінюватися геометрією форми — при іден$
тичності заданих (вихідних) показників. Принцип компактності випливає
з принципу найменшої дії та принципу мінімальних транзитних площ і сформу$
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нологій в хореографії. Я ж вирішила зробити дуже простий (що насправді вия$
вився не таким вже й технічно простим) концептуальний медіаперформенс.
На сцені перформер, обличчям до залу та екран. У перформенсі учасники$во$
лонтери мали публічно виголошувати твердження, що стосуються мистецтва,
митця та свободи: «Мистецтво вільне, художник вільний», «Мистецтво має
приносити насолоду, художник має отримувати задоволення» в той час,
як глядачі, які теж залучалися до участі, мали надсилати SMS$повідомлення,
що з електричного сигналу трансформувалися в механічну дію автомата,
що смикав перфомера за мотузки вліво, чи вправо, прив’язані до язика перфор$
мера, унеможливлюючи мовлення. Ці короткі концептуальні твердження зада$
ють напрям для знайомства з конкретною ідеєю, яка фізично наділяться проти$
лежним значенням під час перформенсу. Медіаперформенс є естетичним до$
слідженням, що поєднує концептуальний підхід, новітні технології
та тілесність. Його можна визначити як поєднання ідеї, фізичного і віртуально$
го світу завдяки комунікаційним технологіям в процесі «тілесної акції» [2]. Те,
що за щасливим збігом обставин участь у перформенсі взяли представники
різних рас (Оксана Чепелик, Мімі Танг, Кліф Саймонс), що були солідарні з ав$
торським меседжем, визначає специфіку виявлення світоглядних позицій і ху$
дожніх принципів, не тільки в контексті мистецтва, а й політики. Авторські
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Постановка проблеми. Сучасний екранний дискурс як своєрідний полілог
інтерпретацій часопростору видається не повним, якщо він не включає в себе
відео$інсталяцію. Мистецтво та архітектура не існують поза контекстом,
взаємодія з економікою, політикою, комунікаціями, екологією, виробництвом є
визначальною в їх розвитку. Вони засвоюють системи причинно$наслідкових
схем, що робить можливим вільне сприйняття, продукування думок і дій, впи$
саних в умови виробництва, та механізми проблематизації всіх системних еле$
ментів світу. Хоча проблематизація виявляється, перед усім, через розширення
традиційних дисциплінарних меж, через вторгнення в інші сфери гуманітарно$
го знання з теорією новітніх технологій, включно. Критична здатність до арти$
кульованих актів вирізнення та точність в роботі з інтелектуальним інструмен$
тарієм це те, що характеризує сучасне мистецтво сьогодні. 

Згідно з гіпотезою Жіля Делеза та Фелікса Гватарі, «філософія виробляє
концепції (не ідентичні загальним або абстрактним ідеям), у той час як наука —
проспекти (пропозиції не збігаються з судженнями), а мистецтво — перцепти
і афекти (також не співпадають з сприйняттями та почуттями)» [1, c. 31]. Ро$
зуміння визначається різницею між цими дисциплінами, але також формується
з їх перетину.

Актуальність дослідження. Авторські відео$проекти «Маніфест» та «Ко$
лайдер» досліджують перетини. «Маніфест» реалізовано у контексті сучасно$
го арт дискурсу, що є відображенням мистецьких світоглядних позицій і ху$
дожніх принципів, втілених у авторському відеоперформенсі, реалізованому
в Каліфорнійському університеті Лос$Анджелесу — UCLA в рамках Програми
Фулбрайта. В Україні ця праця була представлена як інсталяція на виставці
«Незалежні», що проходила в «Мистецькому Арсеналі» у серпні 2011 року.
В UCLA на відділенні DMA — дизайну та нових медіа започаткували програму,
що поєдувала б новітні технології та перфоменс, в розумінні використання тех$

Оксана ЧЕПЕЛИК
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За планетних умов ми досліджуємо людські частки під час зіткнень, які вироб$
ляють випадкову речовину, сильну речовину, дискурсивну речовину, політичну
речовину, етичну речовину, речовину великої ваги та не завжди послідовну.
Ці колізії вимагають нашого залучення як інтерпретаторів часопростору. Наші
відповіді завжди багатовимірні — вони емоційні, практичні, політичні — і ми
продовжуємо занурення через рахунки з непередбачуваною раціональністю,
або ж виявляємося приголомшеними. 

Викладення основного матеріалу. Проект «Колайдер» Оксани Чепелик,
Україна (Зона конфлікту / Країна референції: Боснія і Герцеговина / Росія/
Україна/ США), що має 2 виміри: 360° повно$купольна проекція і 7$канальна
панорамна відео$інсталяція розміром 4 х 23 м, 28 хв., розпочався 2011 р. і роз$
вивається дотепер.

Проект стосується розуміння нашого часопростору, досліджуючи спів$
відношення між минулим часом, теперешнім і майбутніми трансформаціями
суспільства. У проекті «Колайдер» це — розповідь як мінімум про п’ять міст,
де колізії між минулим часом, теперешнім і майбутнім пропонують свої власні
спектри відповідностей з відсилкою до «найкращого часу, найгіршого часу»
Діккенса [4, с. 12]. Взаємодія між мікро$ і макросистемами, між фізичними
і соціальними світами досліджує різноманітність сучасних і історичних явищ. 

У відео$інсталяції об’єднані наука, історія з економічними, суспільно$
політичними проблемами для того, щоб наблизитися до розуміння зв’язку між
простором, часом, історичними перспективами і взаємодією між людьми. 

«Колайдер» — панорамна презентація всесвітніх найдраматичніших
політичних подій: Даллас, Техас, США, місце вбивства президента Дж. Ф. Кен$
неді 1963 р.; Лос$Анджельський Бунт, в результаті цинічного вбивства полі$
цейськими чорношкірого 1992 р., важлива віха в становленні антирасистської
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твердження роблять дію відео$перформенсу провідником для переходу від
однієї сфери досвіду до іншої, від одного концептуального плану до іншого. Ця
робота ставить запитання щодо сервільності мистецтва: авторські твердження
в поєднанні з дією залучають глядача до процесу саморефлексії. Роблячи це
аудиторія починає долучати в силу концептуальної та філософської мистець$
кої традиції семіотику мультикультурного інтелектуального і емоційного поля
перформерів до свого досвіду, в той час як сама вона стоїть перед етичним ви$
бором. Важливі для автора теми: тіла, свободи, вибору, залученості та відпо$
відальності отримали втілення у концептуальній структурі екранного твору.
І, здається, постановка питання щодо вибору (активної, чи пасивної участі, що,
в свою чергу, тягне за собою настпний вибір бути маніпулятором, чи відстою$
вати власні принципи не зважаючи на біль) та щодо відповідальності з усіма
політичними конотаціями є надзвичайно актуальною сьогодні. І саме екран,
що демонсрує макроплан обличчя перформера актуалізує ці питання.

Відео$інсталяційний проект «КОЛАЙДЕР» Оксани Чепелик представляла
Медіа Арт Лаб Київ (куратори Наталя Манжалій, Людмила Моцюк) у співпраці
з Front Pictures у в рамках Паралельної програми 1$ої Київської Міжнародної
бієнале сучасного мистецтва, що увійшов до семи проектів у буклеті Бієнале
«Мust see by Biennale Way» [3, с. 4]. Він працює з такими поняттями як часо$
простір, наука, урбанізм та історія. Цей великий довготривалий проект почав$
ся в США, в Далласі (на місці вбивства Джона Кенеді). Проект стосується
подій, які відбувалися в різних урбаністичних ландшафтах і вплинули на по$
дальший історичний розвиток. Він досліджує канонічні місця США, Росії і Ук$
раїни XX–ХХІ ст. Таким чином, вибудовується вісь, що підключає Україну
до світового контексту. 

Новизна студії полягає в тому, що за допомогою екрану мистецтво
й архітектура досліджує місця, що є фокусними пунктами багатьох потоків —
культурних, політичних, потоків капіталу, в той час як їх гострі моменти всту$
пили в глобальний вернакуляр. У розвідці відповідальність автора адекватна
світовим науковим практикам, як у фізиці, де дослідники пишуть наукову пра$
цю на основі власних, а не чужих, експериментів та дослідів. Колайдер (англ.
collide — стикатися) — прискорювач на зустрічних пучках, призначений для
вивчення продуктів їх зіткнень. Завдяки колайдерам ученим вдається надати
елементарним часткам речовини високу кінетичну енергію, направити їх на
зустріч один одному, аби зпровокувати їх зіткнення. 

Зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними за$
вданнями. Як мистецький проект, «Колайдер» іде далі, аж до глибин квантово$
го рівня. За експериментальних умов, колайдери досліджують квантові частки
під час зіткнень одна з одною, аби виробляти дивну речовину, антиречовину.
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Якщо остання теорія Томаса Вейлера і Чиу Ман Хо правильна, Адронний
Колайдер може бути першою машиною, здатною породити елементарні частки,
що зможуть мандрувати назад в часі. Найменші частки, прискорені і введені
в контакт одна з одною, спотворюють досвід часопростору — і тому, суб’єктив$
но, сам часопростір. Ці відсилки до квантового рівня пояснюють, як ми може$
мо бути настільки близько і не помічати, не розуміти, не запобігти. Важливо,
проте, що вони — не метафори; вони — не аналогії; вони — фізичні пояснення.
У «Тисячі плато» Делез та Гватарі наполягають , що їх праця не є метафорич$
ною — що вона варіативно практична, інструктивна, імперативна [7, с. 47].
Ніцше у своїй «Веселій науці» проголосив відоме: «Хай живе фізика!» [8,
с. 653] — постійно, нагадуючи нам, що фізичний світ — це те, з чим ми маємо
справу, що нам потрібно погодитися, що наші етичні засади грунтуються
на цьому фізичному світі. Проект також наполягає на залежності від фізично$
го, він про часопростір, який існував історично. Ці референції також поясню$
ють, чому може бути важко бачити світ з ширшої перспективи. Це — не просто
справа відходу назад, аби мати ширший погляд. Проект загострює просторову
структуру, аби сформувати цей досвід: філософської і фізичної критичної ма$
си і проявлення умов, які виявляються новими, неймовірними, немислимими.

Проект розвивається і до проекції додається матеріал, що досліджує місце
вбивства ерцгерцога Фердинанда в Сараєво ’2014, що стало приводом до почат$
ку Першої світової війни і подальшої найглобальнішої зміни мапи світу, і
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свідомості; Російський Білий Дім, Москва, місце невдалого Серпневого путчу
противників Михайла Горбачова 1991 р., що призвів до розпаду Радянського
Союзу; Площа Незалежності, Київ, Україна, місце подій Помаранчевої рево$
люції 2004–2005 рр. Чи «найкращий час» і «найгірший час» є протилежностя$
ми і чи ця дихотомія є продуктивною? «В межах спокутування ’найгіршого’ ле$
жить бездіяльність», пише куратор ARSENALE 2012 Девід Елліотт, намічаючи
свої провокації в Бієнале, «поки ’найкращий’, можливо, є ілюзією, яка прихо$
вує сім’я її власного руйнування» [5, с. 63]. Поспішаючи у напрямку до супер$
колізії всесвітньо$історичного накопичення, або беручи це одне зіткнення
в часі, екранний твір існує в межах фізичного, буквально відповідаючи на мож$
ливість світового приходу до кінця. 

Проект являє собою артколайдер, в якому часопростір відображається як
відеопроекція, що складається із 24$60 відео$фрагментів, що обертається з при$
скоренням, активуючи механізм аудіовізуальних стрибків, де певні фрагменти
поступово заміщаються архівним відео. Огортаючи цими візуальними досвіда$
ми глядача, що рухається вздовж панорами, аби випробувати кожен момент,
«Колайдер» занурює його в створене імерсивне середовище, у втілену за допо$
могою складно організованого екрану дійсність серед багатовимірних про$
сторів колізій минулого часу і майбутнього. В межах емпіричних умов куполу
глядач є фокусною точкою, а також суб’єктом фокусу. «Колайдер» бере деякі
з найдраматичніших політичних переломів ХХ–ХХІ ст. і представляє їх в ціл$
ком суб’єктивному масштабі, розміщуючи глядача в їх центрі. Елементи фраг$
ментованості та уривчастості в роботі відсилають до квантової теорії. Матема$
тично, панорамні куполи — прості багатовимірні простори, математичні об’$
єкти, які виглядають пласкими і передбачуваними в ескізах малого масштабу,
але фактично є викривленими — сферами і ведуть несподіваними шляхами —
через багатовимірність до складних n$вимірних просторів (многовидів). Знайо$
мий приклад: стрічка Мебіуса — двовимірний компактний простір: безкінечна
пласка поверхня, яка фактично є замкненою на собі петлею, — і дійсно, це —
те викривлення, яке дає початок його безперервній площині. Пласкі сторони
стін, що розходяться від куполу, обмежують поверхню проекції, в той час як
очі повинні рухатися, аби зрозуміти цілісність роботи в межах заданої кривої. 

N$вимірний простір Калабі$Яу це комплексний риманів многовид, який
представляє додаткові виміри часопростору, що є проекцією теоретичної мате$
матики і фізики, а саме теорії струн. Згідно з теорією суперструн, в кожній
точці нашого 4$и вимірного простору, додається настільки малий 6$и вимірний
простір Калабі$Яу, де простори знаходяться в масштабі Планка, в квантовому
масштабі, в якому теорія квантового поля не діє і гравітаційні сили стають
нестійкими [6]. Ці проблематичні масштаби є одним із об’єктів дослідження.
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Залучаючи боснійські та українські події у цю спільну мову, проект свідо$
мо формує глобальне розуміння сучасної історії і в той же час, перосмислює
розуміння локальних та всесвітньо$історичних переломів. Геополітична колізія
в якій опинилася Боснія 1914 р. призвела до всім відомих наслідків. Геополітич$
на колізія в якій опинилася 2014 р. Україна призвела до того, що світ знахо$
диться за один крок від Третьої світової війни. 

Кожен з тих моментів існував; кожним історичним моментом керувала
енергія невідомих індивідуумів з невідомими швидкостями, що супроводжува$
лися невиповненими можливостями. Якщо ми слідуємо за логікою конструкції
кожного моменту, якщо ми слідуємо за Колайдерною логікою близького
політичного руйнування? Годинник Апокаліпсиса сприймає цю можливість ду$
же серйозно, позначаючи, як близько ми знаходимося до руйнування світу,
і змінюючись, коли відбувається всесвітньо$історична подія. На відміну від
древніх Єгипетських маркерів, або пророцтв Майя, яких суттєво бракує нашо$
му сучасному життю, Годинник Судного Дня підтримується «Бюлетенем на$
уковців$ядерників» як вічна нагальність, вказуючи близькість загроз нашому
виживанню від ядерної зброї, кліматичних змін і технологій, що з’являються.
У січні 2007$го науковці$ядерники перемістили руку небезпеки від першопо$
чатково встановлених 1947 р. семи хвилин до опівночі (символічний час,
що відокремлює людство від дня глобальної катастрофи), лише до п’яти, відо$
бражаючи подвійні загрози ядерного руйнування і відмову діяти задля
запобігання кліматичним змінам. Багатовимірний простір і суперколайдер ус$
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Національну Бібліотеку Боснії і Герцеговини, яку першу обстріляли і спаслили
під час Боснійської війни ’1992–1995. Співпраця з Міжнародним Центром миру
в Сараєво починаючи з 2010 р. спонукала і надалі розвивати мистецтво, яке
стає свідоцтвом сьогоднішньої соціальної дійсності і його травм, як свідчення
відчуття сучасності, залишене для майбутнього. І запрошення продемонстру$
вати проект в рамках Міжнародного фестивалю «Сараєвська зима ’2014», при$
свяченого 100$річчю Першої світової війни, свідчить про це. Це друга частина
великого довготермінового проекту. Так сталося, що проект «КОЛАЙ$
ДЕР_100: Сараєво ’1914, Київ ’2014» [2] вперше було представлено 21 лютого,
наступного дня після розстрілу на вулиці Інститутській. Це перший проект,
презентований закордоном, що рефлектує події сучасної історії, і який відбу$
вався паралельно з революційними змінами в Україні. 

На фестивалі «Сараєвська зима ’2014» проект представляв дві відео$інста$
ляції з фокусом на «Сараєво Case Study» та «Київ Case Study». Перша відео$
інсталяція досліджує місце коло Старого мосту, де Гаврило Принціп вбив ерц$
герцога Фердинанда в Сараєво ’1914, і Національну Бібліотеку Боснії і Герце$
говини, яку спаслили з усіма унікальними історичними манускриптами, позба$
вивши націю історичної пам’яті. В другій частині «КОЛАЙДЕР_100: Київ
’2014» зосереджується на Київському Євромайдані та функціонуванні сус$
пільного простору за умов парадигматичних змін глобалізованого світу, де іде$
али свободи, демократії і права людини цинічно були розтоптані олігархічною
владою.
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Оксана Чепелик, 36канальна відеоінсталяція, 2014.

ХХХ Міжнародний фестиваль «Сараєвська зима», Галерея IPC, Сараєво,

Боснія і Герцеговина, проект «КОЛАЙДЕР_100: Київ ’2014», Оксана

Чепелик, 36канальна відеоінсталяція, 2014



Звернувшись до 14$ї Виставки Міжнародної Архітектури у Венеції, що де$
монструється громадськості 6 місяців, з 7 червня (до 23.11.2014), так само як ку$
ратор Архітектурної Бієнале Рем Колхас не взяв на себе відповідальність
за цілісність, а розібрав «Fundamentals» / «Основи» архітектури на «Eлемен$
ти», на складові частини — розділи виставки присвячені підлозі, стелі, сходам
тощо, я теж зупинюся переважно тільки на елементі екранного дискурсу інста$
ляцій. Для країн$участниць куратор запропонував окрему тему — «Всепогли$
наюча сучасність: 1914–2014». І оцей відлік від 1914 р. вселив надію, що Рем
Колхас не випадково почав його, а з огляду на сучасну історичну нагальність,
що співзвучно з ідеями «Колайдера». Датою відліку слугував 1914 рік не тільки
щоб показати «жахливе сторіччя, де майже кожна країна була зруйнована,
розділена, окупована, та травматизована, але вижила» [12, с. 2], а також як мо$
мент створення «Дом$Іно» Ле Корбюз’є як першоідеї модернізму. Таким чи$
ном, Рем Колхас запропонував дослідити останні сто років світової архітекту$
ри та пройдений нею шлях від національного до глобального, розглянути спіль$
ні для всіх країн архітектурні елементи та їх «варіативність», а також спробу$
вати зазирнути в майбутнє на прикладі Італії.

Ледь не третина всіх експозицій в Арсеналі так чи інакше присвячена мо$
дерністському спадку та його місцю в сучасному світі. Арт$Бієнале ’2013 пере$
творилася на Вікіпедію і Архітектурна Бієнале пішла тим же шляхом… Проект,
під гаслом Колхааса «архітектура без архітекторів», так як куратор вирішив
відмовитися від традиції показувати все найновіше і найоригінальніше, виявив$
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кладнюють це — так само як роблять глобальний капітал, мережеві комунікації
і зростаючий масштаб сучасного політичного опору. І той факт, що з початку
2014 р. позиція руки небезпеки Годинника Судного Дня не змінилася свідчить
про недооцінювання світом російської ядерної загрози. Скільки застережних
дзвіночків нам потрібно, аби розпочати переформатування системи?

Проект «Колайдер», працюючи з подіями, які сформували наш сьо$
годнішній світ, піднімає питання: чи люди є елементарними частками в системі
прискорювачів глобальних сил, або ж енергія взаємодії здатна породити нові
значення, нові форми мислення і нові шляхи існування в світі, наполягаючи на
тому, що «інший світ можливий» [9, с. 364]?

Розглядається подальший можливий розвиток «Колайдера» — досліджу$
ючи Потьомкінські сходи в Одесі (як феномен революції 1905 року, так і куль$
турний (німий фільм С. Ейзенштейна «Панцирник “Потьомкін”», 1925)) та ЧА$
ЕС в Прип’яті (1986, Україна), вулицю Геумнамно в Кванджу (1980, Південна
Корея), площу Тяньаньминь в Пекіні (1989, Китай), колишню Берлінську стіну
(1989, Німеччина), меморіал ВТЦ в Нью$Йорку (2001, США), площу Свободи
в Тбілісі (2003, Грузія), Райську площу (зараз — Площа Свободи) в Багдаді
(2003, Ірак), площу Сокало та Пасео$де$ла$Реформа (2006, Мексика), площу
Тахрір в Каїрі (2011, Єгипет), Болотну площу (2011, Росія) та Собор Св. Павла
в Лондоні (2011, Великобританія). Дослідження простору, де розгорталися
події руху Окупай, перед собором Св. Павла в Лондоні стало можливим завдя$
ки Премії Артрейкер 2013. Британська Премія Артрейкер / Артдослідник
/ Artraker, що вручається 21 вересня у Міжнародний день миру, і надає фінан$
сову підтримку художникам, що досліджують мистецтво і конфлікти та забез$
печує їх публічність. Вона намічає нові шляхи, що сприяють усвідомленню, ко$
мунікації, стимулюють дебати і «трансформують наше розуміння війни, на$
сильницького конфлікту і соціального зрушення» [10, с. 5]. Премія надається
надихаючим, творчим проектам і образним ініціативам. Фонд Artraker був за$
снований 2012 року. Він відзначає і нагороджує нові ідеї і художні роботи, які
вносять позитивні зміни в країнах, в яких відбувалися соціальні зрушення
та насильницькі конфлікти. 

Проект «Колайдер» проблематизує безпосередньо систему, проявляючи
складнощі, які суперечать кожному моменту, тобто, за виразом Рансьєра, «не при$
множує вплив, а проблематизує її причинно$наслідкові зв’язки» [11, с. 26].

Проект — це запрошення разом випробувати складність світу, маючи
справу з насильницькими конфліктами, соціальним зрушенням і подіями війни,
які відбулися у різних урбаністичних ландшафтах і вплинули на подальший
історичний розвиток, для того, щоб спонукати розвернути наше суспільство
у напрямі гуманізму.
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модерністська архітектура 1922–1932» (348 с.), що побачив світ у видавництві
«Татлін» у Москві 2007 року. 

Я дуже люблю і поважаю Рема Колхаса, але висновки можете зробити самі.
Корейський павільйон отримав «Золотого лева», швидше за все, з політич$

них причин: він намагається говорити про архітектуру одночасно і Північної,
і Південної Кореї, що апріорі важко собі було уявити. Назва «Crow’seyeview»,
тобто «Погляд з висоти польоту ворони», це апропріація кураторів Мінгсук
Чо, Х’юнмін Пай, Чангмо Ан з вірша поета$модерніста Йї Сунга і апелює до ви$
мушеної фрагментованості. Куратор, в анотації визнає, що про Північну Корею
йому мало що відомо, можливо тому в павільйоні на стінах — соцреалістичний
живопис. 

Срібний лев отримала команда з Чилі. Головним героєм вишуканої
чілійської експозиції було панельне житлобудування: посеред павільйону вста$
новлено типову бетонну панель, крізь віконний отвір якої можна зазирнути
у світ масового житлового будівництва, що презентується відео проекцією
на стіну навпроти вікна з прикладами найбільш цікавих панельних споруд,
що їх куратори дбайливо зібрали по всьому світу: від Аргентини до Швеції
та Німеччини. Потрапив до цієї колекції і дім Андрія Бурова на Ленінградсько$
му проспекті в Москві.

Такі ж призи дісталися Канаді — за найвишуканіший проект «Arctic Adap$
tations: Nunavut At 15» / «Арктичні адаптації» за глибину дослідження як су$
часність адаптується до унікальних кліматичних умов та культури місцевих
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ся чимось на зразок нової Вікіпедії, просякнутої амбіціями створення нової
історії архітектури. Але на переповненій інформацією бієнале, на жаль, такий
підхід навряд чи може виявитися по$справжньому сприятливим. Тому я зупи$
нюся на тих експозиціях, які порушували принципи архіву, Вікіпедії, бібліоте$
ки, а працювали з простором, як і належить архітектурі та її здатністю вплива$
ти на сприйняття глядача саме просторовими рішеннями із залученням екранів
та мистецтва інсталяції. Маю попередити, не буду зупинятися на безкінечних
фрагментах кіноцитат, із залученням архітектури, які заполонили досить вели$
ку площу Арсеналу, адже вони не вийшли за межі гортання архіву і не перетво$
рилися в просторові інсталяції.

За життєві досягнення в архітектурі на 14$ій Міжнародній Виставці Архі$
тектури «Основи» у Венеції почесного «Золотого лева» отримала канадський
архітектор і філантроп Філліс Ламберт. За життєві досягнення в архітектурі
на 14$ій Міжнародній Виставці Архітектури «Основи» у Венеції почесного
«Золотого лева» отримала канадський архітектор і філантроп Філліс Ламберт.
Філліс Бронфман народилася 1927 р. в Монреалі. Батько — Сэмюэль Бронфман
(1889–1971), глава найбільшого у світі винного виробника компанії «Сігрем»
(The Seagram Company) [13]. 1954 року Філліс закінчила коледж Вассар (Vassar)
під Нью$Йорком, де вивчала мистецтво, історію і філософію. До 100$річчя
фірми батько планував зведення хмарочоса «Сігрем Білдінг» для нової корпо$
ративної штаб$квартири компанії «Сігрем» у Нью$Йорку. Філліс, що не мала
архітектурної освіти, узяла на себе обов’язки директора планування і будів$
ництва нового хмарочоса. Філліс зустрілася з архітектурним критиком журна$
лу «Нью$Йоркер» Люісом Мамфордом і засновником і першим директором
музею сучасного мистецтва МоМА Альбертом Барром (Albert Barr, 1902–
1981). Барр порадив їй звернутися до головного куратора архітектурного від$
ділу музею Філіпа Джонсона. В результаті чого обраний був Людвіг Міс ван дер
Рое. У Міса не було архітектурної ліцензії штату Нью$Йорк для проектування
будівлі “Сігрем Білдінг”, тому він призначив своїм представником Джонсона,
відплативши йому за багаторічні зусилля із закріплення міжнародної репутації
Міса (Джонсон, зокрема, 1947 р. провів в МоМА першу персональну виставку
Л. Міса ван дер Рое). З 1979 р. Філліс Ламберт очолює створений нею в Монре$
алі на власні гроші Канадський центр архітектури (The Canadian Center
for Architecture, ССА), до складу якого входять найбільший у світі архітектур$
ний музей, дослідницький центр і бібліотека. Ламберт займається роботою
Центру візуальних мистецтв, заснованого її батьками і побудованого за її архі$
тектурним проектом. Бере участь у збереженні історичної спадщини Монреа$
ля і реставрації пам’ятників архітектури. Ламберт спільно з Ричардом Пером
та Жан$Луї Коеном є автором фотоальбому «Втрачений авангард: Російська
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Таким чином, Румунський павільйон на Венеційській Бієнале ’2014 пред$
ставив промислову архітектуру як генератор ідей для обговорення. Проект
передбачив подорож з міжвоєнної і соціалістичної індустріалізації в постінду$
стріальні міські порожнечі. Велич і порожнеча, минуле і сьогодення відбива$
ються в проекті і представлені для розгляду, аби привернути увагу громадсь$
кості до наявної проблеми. Після закриття промислових об’єктів спорожніла
територія перетворилася на сучасні урбаністичні руїни, позбавлені змісту
та практичної цінності, зформувавши краєвид розорення і спустошення. 

Весь простір павільйону відображає великий простір сучасного міста, яке
сприймається як невидима чорна скринька без певних контурів. Урбаністична
мережа складається з трьох міських островів, що оживають за допомогою відео
проекцій, демонструючи кінематографічні серії про промислове минуле. Як вва$
жають автори, ці острови мають нагадувати «зони Тарковського», зони відчу$
ження, демонструючи атиповий всесвіт [12, с. 5]. В островах, можна знайти різні
місця, порожнечі постіндустріальної сучасності, представлені у вигляді світло$
вих веж, форма яких є аналогією до промислових веж$градирень, що тягнуться
до вічності. Башта місце смутку, особистого досвіду, чистоти, для відчуття дис$
комфорту у створених умовах, чи відсутності зовнішнього стимулу. Виставко$
вий простір є гнучким, з подвійним внутрішнім змістом, суперечливе і чуттєве
поєднання викликане дихотомією співвідношення темряви і світла, звука і тиші. 

Концептуальність швейцарського павільйону «Прогулянка по Палацу
розваг» (A Stroll through the Fun Palace), куратор Ханс Ульрих Обрист, якого
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меншин і Росії — за іронічний проект «Fair Enough: Russia’s Past Our Present»
/ «Досить Ярмарковий: Минуле Росії — наше теперішнє» за показ сучасної мо$
ви комерціалізації архітектури. Команда з інституту «Стрілка» під керів$
ництвом Антона Калгаєва, Брендона Макгетрика і Дар’ї Парамоновой реалізу$
вала в павільйоні комерційне торгове шоу «Експо», в якому виставили «на про$
даж» двадцять найбільш важливих ідей російської архітектурної думки за ос$
танні сто років у фейкових фірмах, які намагаються продати їх комусь
сьогодні. Хочете побудуємо вам п’ятиповерхівку, хочете — мавзолей, хочете —
копію Воєнторга (ну, а чого ж іще…). Нема чого мучитися з тим, що наробили
в минулому, можна просто продати. Дуже сучасний підхід, що цілковито сто$
сується реалій сьогоднішньої Росії, де все продається.

В експозиції обох Корей сприймається політична гострота, іронія —
в англійскому і російському павільйонах, а також в павільйоні Франції «Су$
часність: обіцянка чи погроза», куратор: Жан Луї Коен. Французький па$
вільйон отримав спеціальний приз Бієнале. Французи блискуче обіграли найпо$
пулярніше протиріччя модернізму. Масове будівництво — це економічна мож$
ливість, чи одноманітність? Гігантські житлові квартали — це економічна
можливість, чи місце, де людина одинока? Вілла Арпель, де все автоматизова$
не, з фильму Жака Таті «Мій дядько» (спеціальна премія журі XI МКФ у Кан$
нах 1958 року та «Оскар» за «Найкращий іноземний фільм» 1959 р.) — це
об’єкт бажання чи глузування? Архітектура Жана Пруве — це конструктивна
уява, чи утопія? Пересуваючись просторами павільйону, згадане протиріччя
відчуваєш шкірою і навіть глибше. Запропонувавши сприймати дуалістичність
модернізму емоційно, через екранні образи у відео$інсталяції, Жан Луї Коен
крізь історичний зріз хронікального потоку часу показав неможливість
вирішити це питання і непотрібність правильної відповіді.

Схожі експозиційні принципи були продемонстровані в павільйоні Руму$
ніїї в проекті «Будівельний майданчик», або «Місце під будівництво», куратор
Міхай Сіма, команда: Міхай Сіма, Андреа Ланку, Ралука Сабау, Стежара Тіміс,
Анка Трестіан, де відвідувач потрапляв у багато$екранний історичний простір,
наповнений розкручуванням хронікальних колізій з життя країни соціалістич$
ного табору. Перетікаючий простір павільйону, який розривали величні екра$
ни, дійсно здійснював фізичний експеримент над відвідувачем, перетворюючи
його на комашку, або гвинтик в машині неухильного величного індустріально$
го поступу. Асиміляція модернізму у Східній Європі виявилися дуже дивер$
гентним процесом, що був пов’язаний з бурхливими і суперечливими соціаль$
но$політичними подіями. Міський простір зазнав успішної деструктуризації,
викликаної широкими промисловими реалізаціями з безпосереднім впливом на
урбанізм і демографічний рівень. 
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Латвія у своїй інсталяції поставила питання: «Що нам робити з модерніз$
мом?». Експозиція цієї країни складається з двох частин: на чорній стелі нане$
сені, власне, питання про майбутнє архітектури модернізму, а до нього за тонку
леску підвішені багаточисельні фотографії об’єктів і запитання. Світло,
що повільно пульсує висвітлює то фото споруди, то слоган$запитання, то стати$
стичні дані та інші факти щодо архітектури цього періоду, а то порожні сторінки,
що символізує численні білі плями в справі його вивчення і, головне, розуміння. 

Індонезія, що цього року вперше взяла участь в Архітектурній Бієнале,
представила магнетичну лінійну відео$інсталяцію з проекту стосовно ремесла
«Craftmanship: Матеріальна Свідомість», що привела в рух матеріали: камінь,
цеглу, сталь і т. ін. І це рухоме зображення віддзеркалювалося на підлогу, яка
теж в свою чергу пливла під ногами, створюючи анігматичний історичний ряд
від споглядання якого було важко відірватися. І оцей просторовий візуальний
ряд нашаровувався у моїй свідомості на кадри з документальної стрічки «По$
гляд тиші» данського режисера Джошуа Оппенгаймера про Індонезію, здобу$
ла «Гран$прі» на цьогорічному Венеційському кінофестивалі, де досліджується
факт масових убивств комуністів у 1960$х в Індонезії, роблячи цю національну
презентацію ще більш об’ємною. Можливо, ця відео$інсталяція справляє на ме$
не таке враження тому, що просторово розвивається за принципами побудови
авторського проекту «Колайдер». 

Потрібно згадати і Павільйон України «The Face of my Square» / «Лице
мого квадрату», куратор Ольга Мелентій, що вже за добре встановленою тра$
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з Колхаасом зв’язує не лише збірка бесід, але і загальний захват модерністю
як полем безмежних (для цих двох) можливостей, технологічних і фінансових,
завдяки яким вони блискуче ковзают по поверхні цивілізації, полягає в тому,
що куратор продовжує в ньому багаторічну бесіду про свій улюблений об’єкт
модернізму — «Палац розваг» англійця Седрика Прайса, що залишився на па$
пері. Ця синтетична машина для розваги мас, мобільний Gesamtkunstwerk без
архітектурного тіла, що час від часу матеріалізується в перформесі з рухомою
проекцією його конструкцій на стіни павільйону, відноситься до тих некритич$
но заворожених новим станом технологізованого масового суспільства про$
ектів 1960$х, з яких народився поп$арт і потім постмодернізм. І перформенс
повною мірою гіпнотизує саме цим аспектом. Обрист і Колхаас уподобали
в усьому проекті модернізму саме те, з чого потім виріс постмодернізм у своїй
найбільш консервативній версії. Знову і знову звертаючись до цього проекту
«Палацу розваг» в 2000$х і в 2010$х, Обрист відтворює ту саму парадигму «істе$
ричного піднесеного» музеїв пізнього капіталізму, що на рівні архітектури про$
являється в створенні гіпнотичних, текучих тотальних середовищ, що повністю
поглинають культурного споживача, який не може охопити їх ані розумом,
ані почуттями. Те, що «Палац розваг» залишився утопічним проектом, дає Об$
ристу можливість нескінченно продовжувати свою розмову; він будує палац
з настільки безмежного нарративу, що робить неможливим ні його сприйнят$
тя, ні його цитування. І в цьому просторі порожньої мови не можуть виникати
ніякі питання. 

Експозиція республіки Косово запропонувала відвідувачам зайти до круг$
лої вежі, викладеної з дерев’яних стільчиків «шкамбі» — традиційного елемен$
ту косовського інтер’єру, який представникам цього народу вдалося зберегти,
не дивлячись на всі політичні та економічні катаклізми. А світло, що пронизу$
вало конструкцію, створило модерністські тіні на навколишніх стінах перетво$
ривши об’єкт у світлову інсталяцію. 

Павільйон Бахрейну, створений архітектором Бернаром Хурі / DW5, осо$
бливо заслуговує на згадку за його іконічний і примітний дизайн. Бахрейн всі
свої споруди за минуле століття зібрав у товстий каталог і надрукував величез$
ним тиражем. Та не зміст сотень книжок, а вони самі стали основним наповнен$
ням павільйону, який сконструйований як кругла башта з книжкових стелажів.
Згідно з задумом авторів, її фасади на протязі бієнале будуть жити власним
життям: частина каталогів неминуче розійдеться з відвідувачами, десь виник$
нуть щілини, а десь і порожнини. На стелі — круглий екран на якому двадцять
два клони бахрейнця створюють візуальний нарратив. Всередині ж башти роз$
містився сучасний інформаційний центр, в якому про архітектуру Бахрейну
можна дізнатися двадцятьма мовами. 
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на чолі з Ренцо П’яно відома методами роботи, близькими до середньовічної
майстерні. Це принципово не$зіркова архітектура, та сама «аномальна су$
часність», якій вдається, адаптуючись до будь$якої містобудівної ситуації,
зберігати свою індивідуальність.

Окремий зал присвячений Всесвітній Експо ’2015, яка пройде в Мілані. Для
її будівництва запросили італійських «зірок» з Массіміліано Фуксасом включно,
перебудували існуючий комплекс знаменитої Fiera, а також звели спеціальну
станцію для швидкісного потягу поблизу майбутнього виставкового комплексу.
Минулого літа в палаці Квіріналє широкій публіці показали макет майбутнього
комплексу. Павільйон Дзуккі лаконічно і елегантно, за допомогою відео$про$
екції, пояснює організацію простору майбутньої виставки та її концепцію.

От і все, що у ХХІ ст. спромоглися вичавити щодо майбутнього. І що ж
пред’являти на Всесвітній Экспо ’2015 — економічні страхи, насправді — це
страх перед майбутнім, яке давно залишилось у минулому. Це — екзис$
тенційний жах. У ХХ ст. архітектори намагалися змінити закони природи все$
світу, зрушити з місця нерухоме, перетворити будинок на машину для життя
і полетіти з її допомогою у світлу прийдешність. Ця гігантська виставка запи$
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дицією розмістився в наметі (пригадайте 49$у Арт Бієнале), на набережній ла$
гуни і також за не менш монолітною традицією, адже Українську презентацію
на всіх Архітектурних Бієнале апропріювала одна родина (але це не рідкість,
коли весь ресурс країни апропріює одна родини) в павільйоні знову виставлені
манекени в одностроях а$ля Казимир Малевич, (ніхто ж не буде порівнювати з
минулими роками), тільки цього року додалися шоломи та протигази, як ілюс$
трація жахів Майдану. В наметі — розміром вище зросту людини металевий
перстень з чорним квадратом вугілля. В експлікації: «Ми, співвітчизники Мале$
вича, що народився і вчився в Києві, його шанувальники і спадкоємці, пропо$
нуємо подивитися на його твори в новому ракурсі, визначеному його тезою:
«Придумайте собі світ і живіть в нім»» [15, с. 2]. «І коли це Саурон прийде
за перснем?», запитує російська критикеса, головний редактор порталу «Ар$
хи.ру», Юлія Тарабарина [16], начебто, не помічаючи, що Саурон — вже
на Донбасі.

Безкінечна історична стрічка «Мондіталії», як це обіцяв Колхаас, мала б
розсувати завісу часу, дописуючи відсутні еволюційні ланки часового контину$
уму, та проект не ставить складних запитань навіть в режимі проблематизації.
Натомість, представляє каталоги резиденцій місцевих мафіозі. Окрему залу
там присвячено історії острова Маддалена, де Сільвіо Берлусконі проводив
саміт G8 2009 року. По палацу, побудованому для саміту, ходить архітектор
Стефано Боері, що його проектував, — там зовсім порожньо, все зачинено,
нікого немає, все занепадає і розвалюється. У цьому смисловому горизонті су$
воро детерміновано і бачення майбутнього як фінансово$капіталістичного сьо$
годення. Яке, по суті, вже — не сьогодення, а ідеоміф.

В національному павільйоні Італії на Венеційскій Бієнале історію «засво$
єння сучасності» представляє не критик, не історик, а архітектор — Чіно Дзук$
кі. Він інтерпретує цей процес в Італії терміном із галузі садівництва: «Innesti
/ Grafting» означає «щеплення». З історичної «передмови», матеріалу якої ви$
стачило б на три тематичні виставки, глядач потрапляє до наступної зали,
де бачить сучасні результати «щеплення». На постаментах — лайт$боксах,
що схематично імітують спили дерев, можливо, для щеплення, розміщені фото$
графії сучасних об’єктів, реалізованих італійськими архітектурними бюро, як
в Італії, так і за її межами. Ця експозиція розповідає про те, що італійський
архітектор завжди також і ремісник, дійсно, такими були великі італійці
ХХ ст. — Джо Понті і Карло Скарпа, архітектори$універсали, уважні до ма$
теріалу, уважні до людини, творці середовища. В Італії найбільша в Європі кон$
центрація архітекторів на душу населення, як це видно з графіків і діаграм при
вході в Арсенал на червоних фігурах, що нагадують скульптурні об’єкти Вікто$
ра Сидоренка, але дуже мало великих студій. Так і всесвітньо відома RPBW

280

Оксана ЧЕПЕЛИК

146а Архітектурна Бієнале у Венеції «Основи», Індонезія

«Craftmanship: Material Consciousness» / «Ремісництво: Матеріальна 

свідомість», фото Андреа Авеззу, надано Biennale di Venezia.

146а Архітектурна Бієнале у Венеції «Основи», Україна

«The Face of my Square» / «Лице мого квадрату»



1. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? — М., 2009.

2. George Brecht. «The Origin of Events» (1970) in Happening & Fluxus, exh. cat. (1970), n. p.

3. Мust see by Biennale Way, Arsenale 2012: The First Kyiv International Biennale of Contemporary Art.

— K., 2012.

4. Діккенс Ч. Повість про двоє міст / Пер. з англ. М. Сагарди. — Х.; К., 1930.

5. Elliot D. The Best of Times, The Worst of Time // The First Kyiv International Biennale of Contem$

porary Art catalogue. — K., 2012.

6. Anatolitis E. Collider: Volatile correspondences Oksana Chepelyk [WWW документ]. — Доступний

з: <http://architecture.testpattern.com.au/COLLIDER>

7. Делёз Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения / Пер. с фр. и послесл. Я. И.

Свирского, науч. ред. В. Ю. Кузнецов. — Екатеринбург; М., 2010.

8. Ницше Ф. Весёлая наука / Пер. с нем. К. А. Свасьяна // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. — М., 1990. —

Т. 1. — С. 491–719.

9. William F. Fisher and Thomas Ponniah: Another World is Possible: Popular Alternatives to Globa$

lization at the World Social Forum. — L., 2003. 

10. Jagtap Nyheim. Manali The Story so Far / Unseen, Unknown, Unsung catalogue, Artraker CIC, 2013.

283

Екранний дискурс інсталяцій та Архітектурна Бієнале у Венеції

тує про те, яким чином ідея майбутнього пішла у минуле і відповідно виникає
головне питання: що ми будемо робити тепер без майбутнього, питання на яке
не має концептуальної відповіді.

Усе вищезазначене дає змогу зробити висновки. Архітектурна Бієнале —
це запрошення разом випробувати складність світу, маючи справу з ідеєю мо$
дернізму поєднаною з поняттям соціальної утопії в різних урбаністичних ланд$
шафтах і його впливом на подальший історичний розвиток, для того, щоб спо$
нукати розвернути наше суспільство у напрямі пошуку утопії. Індивідуальна чи
колективна утопія, замикає уяву в межах альтернативи між реальним та нере$
альним. Глобалізація є чимось на кшталт поховального дзвону по великих кла$
сичних формах, особливо, якщо вони позиціоновані у межах космополітично$
го світу, який був чимось на зразок реверсу, така собі «уявна компенсація
та данина реаліям Держави закону та влади» [17, с. 355]. Космополітичний світ
розширив до світових розмірів мрію про гармонію ідеального міста, яка в усіх
сучасних роздумах щодо прогресу виявилася горизонтом, що тікає. Мрія,
в якій ми можемо уявити домінування потреб усієї планети, уніфікацію людсь$
ких істот у серці єдиного простору обміну, інтелектуальну комунікацію
та поділ праці, що співпадають з вирішенням расових та національних анта$
гонізмів, ліквідацію найбільш неприйнятних форм нерівності та гноблення лю$
дини людиною. Досить цих утопій, адже ми пішли далі умов їх реалізацій. Саме
тому, може, тільки утопія виживає у компетитивних формах: технократичних
програмах, месіанських повідомленнях… «Світ зараз — занадто небезпечний
для чогось іншого, окрім Утопії» постулював колись Річард Бакмінстер Фул$
лер, але це твердження могло бути написане вчора. Славой Жижек у новій
книзі про Ірак, яку дійсно писав не так давно, заключає, що «політичний урок
(чи, скоріше, висновок), що виходить з цього рядка ’схвалення [Геґель, пере$
фразуючи Мартіна Лютера] появи високого серед щоденної вульгарності’ по$
лягає не в тому, щоб містифікувати існуючу дійсність, прикрашати фальшиви$
ми кольорами, а радше навпаки: збирати сили, щоб перенести високе (утопічне)
бачення у щоденну практику — аби практикувати утопію» [18, с. 180]. 

Звертаючи досить незначну увагу на формальні естетичні і дисциплінарні
кордони, архітектурна практика презентована в рамках Архітектурної Бієнале
у Венеції преставляла не парад досягнень, а дослідницьку лабораторію. Не$
обхідні горизонти творчих можливостей, що живляться складною історією,
політичною нагальністю і уявою, варто розцінити як каталізатор культурно за$
ряджених зіткнень — досліди, відчуття, свого роду загальне дихання в локаль$
них оточеннях і соціальних взаємозв’язках, які матеріалізуються у просторі
інсталяцій за допомогою екрану. 
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Постановка проблеми. Деякі форми української кераміки побутують на на$
ших землях з давніх$давен, інші з’являються у процесах трансформацій і запози$
чень. Так, досить незвичною і рідкісною формою, поширеною у вітчизняному
гончарстві до середини ХХ століття (переважно: кінець ХІХ ст.— 1960$ті) є бин$
чик. Ця посудина, швидше за все, похідна від горщика$польовика, який брали
з собою селяни під час сезонних аграрних робіт, позаяк має верхнє вухо
над горловиною. Але досі не було здійснено дослідження цих рідкісних форм
гончарних виробів, частина з яких потребує консервації та реставрації.

Актуальність дослідження. Оскільки кераміка кожного народу завжди
була і лишається однією з найвагоміших ознак ідентичності, слід зупинитися
детальніше на бинчиках, як специфічній категорії форм для певних функціо$
нальних потреб.

На думку відомого фахівця з українського гончарства Лесі Данченко, ке$
рамічні бинчики з’явилися у вітчизняному побуті до кінця ХІХ ст. [2]. Оскільки
у колекції дослідниці зберігається посудина, виготовлена на околицях
м. Умань Черкаської області, прикрашена ліпленим декором у вигляді повто$
рюваних барельєфних фризів з чергування шестикрилих серафимів і двоголо$
вих орлів, датуватися вона може тільки дореволюційним періодом. Адже
пізніше всі прояви сакрального в мистецтві насильницьки викорінювалися.

За характером прикрас окресленого твору відчутні аналогії з пластичним
декором лампад, всенощників та інших творів групи ритуальних предметів
Києво$Межигірської фаянсової фабрики (Київщина), а також із скульптурни$
ми серафимами Волокитинської фарфорової фабрики (Чернігівщина$Сумщи$
на). Обидва вказані виробництва продукували сакральний сегмент творів впро$
довж 1840–1850$х.

У Межигір’ї опановувати згадані твори почали раніше, з самого кінця
1810$х — початку 1820$х. Однак у середині 1820$х був відчутний значний спад
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виробництва, пов’язаний із дозволом на ввезення англійського фаянсу 1819 р.
тому продукція цієї групи підприємства була розширена ближче до межі
1820–1830$х, а постійного споживача знайшла пізніше, у 1840$х, коли було за$
проваджено випуск, крім так званих «малахітових», і «гіпюрових» і творів
з ліпленням у бузково$блакитній поливі.

Останні публікації за темою дослідження. Спеціальних розвідок бинчи$
кам присвячено не було. В одному зі звітів ВУАКу, що зберігається в архіві
Інституту археології, під 1928 р. фігурує опис бинчика — глекоподібної посуди$
ни з верхнім вухом (принагідна подяка за надання інформації керамологу Ана$
толію Щербаню). Описує її як продукцію артілі с. Цвітне на Кіровоградщині ху$
дожник Михайло Михайлович Дяченко. Однак, до 1960$х, цей термін не набув
поширення, поки не вийшли друком публікації керамологів Юрія Лащука [5],
Лесі Данченко [2]. Названа дослідниця згадує сьогодні, що вживала дефініцію
відповідно до народної назви Київщини$Черкащини$Кіровоградщини.

Про сакральні вироби Волокитинського фарфорового заводу та Києво$
Межигірської фаянсової фабрики в останні роки вийшла друком низка публі$
кацій Ольги Школьної. Ілюстративний ряд за темою бинчиків публікували Га$
лина Івашків [3; 6], Олена Клименко [4], колектив авторів Національного музею
українського гончарства у с. Опішному Зіньківського району Полтавської обл.
Згадувала бинчики у своїх розвідках про Дибинці сучасний етнолог Олена
Щербань [11].

Суть дослідження. Основний ареал побутування таких посудин обме$
жується Середньою Наддніпрянщиною: Київщиною (Дибинці, Васильків) —
Кіровоградщиною (Цвітне) — Черкащиною (Канівщина, Уманщина).

Етимологія слова «бинчик» не є до кінця зрозумілою. Можливо, термін
походить від дієслова «бинчати» («бзичати») — цебто дзичати, видавати звук,
близький до дзижчання бджіл або хрущів. Крім цього тлумачення, за словни$
ком української мови Б. Грінченка випливає, що «бинь$бинь» — це був призив
для корів [9]. Якщо перше значення терміну може бути пов’язане із звуками
бродіння квасу, медовухи, то друге — асоціюється із викликом корів для доїн$
ня корів. Хоча може бути й інший варіант — запозичення з мов оточення, або
зжужмленості, скорочення слова «бідончик», переінакшеного у більш легку
для вимови форму.

Виходячи з довгастої форми посуду, зрозуміло, що його призначення —
зберігання та перенесення рідин або ягід (бо, як відомо з української народної
казки про лисицю та журавля, брати щось із дна високої посудини вкрай не$
зручно при неширокому верхньому отворі). Враховуючи конструкцію ручки,
вкрити накривкою ємність понад горловиною цього виробу досить важко. Це
означає, що посуд використовувався не на довгі проміжки часу, як$от збиран$
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Виставковий стелаж з бинчиками. Фото початку ХХ ст.



відомий — це місцевий мешканець, гончар Іван Демидович Дацінька, котрий ви$
готовив виріб у межах 1950–1960$х. Судячи з усього, у подібних посудинах три$
мали свячену воду, принесену з церкви після Водохреща. Також ними могли
користуватися для ритуальних або обрядових потреб священики в храмі (об$
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ня ягід в лісі або саду (після чого останні пересипалися у більш зручну посуди$
ну, котру не потрібно було повсякчас носити) або тимчасове тримання рідин.

Проте напої, швидше за все, тримались у них в’язкої чи густої консис$
тенції, оскільки бинчики мали широке горло (можливо, для додавання інгре$
дієнтів з метою розмішування, наприклад, ягідного варення). Такими є молоко
або кисіль, вино, квас, медовуха, оскільки у народному побуті для тих рідин,
що добре проливаються, прийнято робити вужчі горловини, найчастіше під ко$
рок (з метою запобігання просипання пилу до посудини, потрапляння комах чи
шкідливих бактерій тощо). Імовірніше за все ті інгредієнти, що трималися в цих
посудинах, прикривалися на столі серветкою або шматочком марлі.

Крім того, за наявності вужчих вінець і ширшого корпусу (тулуба) або/та
подвійного дна, легше тримати напої прохолодними. При попаданні сонячного
проміння крізь ширший отвір рідина швидше прогрівається. Можливо, подібні
вироби слугували для омовіння або для зберігання дезинфікованої води зі шма$
точками фруктів — лимоном, чи квітами$травами — трояндовими пелюстками,
листям м’яти, які кладуться відразу при подаванні посуду до столу. Якщо так,
то бинчики — це передусім празниковий посуд і такий, який не потребує три$
валого зберігання рідини (або ягід).

Судячи з характеру оздоблення виробів, частина з них дійсно мала небу$
денний декор як для святкового столу. Що стосується еволюції форми, окремі
збережені зразки досить приземкуватих пропорцій бинчика відбрунькувалися
від горщика$польовика досить архаїчної форми, відомої ще з Стародавньої
Русі (особливо у різновиді здвоєних форм так званих «двійнят$соленчат»). По$
ширення виробів пов’язане зі збутом гончарської продукції Середньої
Наддніпрянщини до Півдня та Заходу України й Молдавії. У першу чергу —
з с. Цвітного (тепер — Олександрівського р$ну Кіровоградської обл.). Донині
подібні посудини виготовляють у Молдові (назва не відома). Частина предметів
тут має вигляд кринки з верхньою ручкою, частина — глека з бічним і верхнім
вухами одночасно.

Що ж стосується українських аналогів, на кінець ХХ ст. місцеві гончарі
вже припинили виробляти бинчики. Мода на них як сегмента сакрально$риту$
альних посудин тривала впродовж кінця ХІХ — початку ХХ ст. [5, с. 84]. Дру$
гою хвилею цікавості були експерименти майстрів наступного покоління 1930–
1960$х. Це, очевидно, було пов’язане з радянськими тенденціями взаємозбага$
чення народів, їх асиміляції, що вітались у Країні Рад, яка селекціонувала
радянське мистецтво.

За інформацією Олени Клименко, посудина з верхнім вухом з Опішного
Зіньківського району Полтавської області, що іменується «глеком для свяченої
води» є відгомоном знайденої в оточуючих гончарних центрах форми. Її автор
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Вироби сакрального призначення.
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Ритуальний посуд. Бинчики і «глеки для свяченої води»



трулька, горщик, ринка, пательня, діалектно — черпак для води, ківш із держа$
ком, за допомогою якого зачерпують воду із криниці). Виріб датований середи$
ною ХХ ст. Ще два, що іменуються бинчик, приблизно того ж часу виготовлен$
ня, також полив’яні, без розпису, походять з с. Малютянки (Малютинці) Ва$
сильківського р$ну Київської обл. та з Вінницької обл. (місце виявлення).
Зустрічаються поодинокі бинчики і в музеях Черкащини (здебільшого без роз$
пису, напівполив’яні — приблизно до половини посудини).

Загалом, побутові бинчики були характерні в Україні не для міської, а са$
ме для селянської культури. Форми цих керамічних виробів поділяються на
кілька основних різновидів: горщикоподібну, слоїкоподібну або цеберо$
подібну, кринкоподібну, бідоноподібну з різною вистою вінець і пропорціями
тулуба, глекоподібну/цебероподібну і вазоподібну. 

Авторами найошатніших празникових творів, щедро декорованих, виго$
товлених у с. Дибинці на Київщині, могли бути лише кілька майстрів. Це, насам$
перед (за архівами), Вакула і Каленик Масюк, брати Тридід, брати Гарнаги [11].

Серед сучасних колекціонерів бинчикив є і колишній Президент України
В. Ющенко, у збірці якого представлений традиційний виріб без розпису
ХІХ ст. з с. Цвітне Олександрівського р$ну Кіровоградської обл.

Якщо в Україні до останньої третини ХХ ст. традиція виготовлення бин$
чиків припинилась, то у Молдові до самого кінця ХХ ст. побутували такі посу$
дини. Крім виробів кшталту набіраків, у наших сусідів відомі різновиди форм
у вигляді глека з додатковою бічною ручкою.

У Молдові, краї виноробства, у досить високих посудинах кшталту бин$
чиків могли тримати вино, брагу за аналогіями з бондарським посудом [1]. У су$
часному російському станковізованому мистецтві кераміки також форми
з верхньою ручкою призначені для продуктів бродіння — у першу чергу це квас$
ники [7]. За конструктивними ознаками випливає, що ємність з носиком призна$
чалася для напоїв чи рідин, без нього — у першу чергу на набирання ягід.

Висновки. Отже, бинчики (набіраки, рунгелики) відомі в українському гон$
чарстві з кінця ХІХ ст. Їх виготовляли у Середній Наддніпрянщині до 1960$х,
епізодично протягом окресленого хронологічного періоду й у інших етнокуль$
турних регіонах. Наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. ритуальні предмети цієї
групи виконували гончарі Уманщини на землях нинішньої Черкащини, а також
у Дибинцях на Богуславщині. Протягом першої третини ХХ століття такі тво$
ри побутового і празникового призначення виробляли у Василькові на Київ$
щині, у Цвітному на Кіровоградщині. Пізніше опанували цей тип посудин меш$
канці Опішного.

За типологією форм бинчики поділяються на горщикоподібні, слоїкопо$
дібні, кринкоподібні, глекоподібні, бідоноподібні, вазоподібні, цебероподібні.
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прискування вірян, підготовка води для купелі на хрещення тощо) або під час
освячення помешкань, відвідування хворих.

Слоїкоподібна аналогія знайдена Галиною Івашків серед посуду Херсон$
щини (на димленому тулубі виробу крейдою (?) нанесений ледь помітний хрест).
В одній зі своїх публікацій Олена Клименко наводить чорнополив’яний вазо$
подібний бинчик з с. Великий Токмак Запорізької області, цебто з Півдня Ук$
раїни [4].

У будь$якому випадку даний тип посудини є рідкісним, хоча зустрічався
упродовж перших двох третин ХХ століття в діапазоні від Заходу до Півдня Ук$
раїни. У ХХ ст. свячену воду замінили на молоко на святковому, у першу чергу
великодньому, столі. Перед тим в асортименті виробів дибинецьких майстрів
зустрічалися всенощники (збірка НМУНДМ), миски, декоровані херувимами.
Деякі посудини вживали для збирання ягід. У цьому випадку їх іменували
набірак. Cудячи з назви, посудиною могли зачерпувати воду в криниці або
діжці, використовуючи її як ківш$цеберу (тобто набирали рідину). Дочка відо$
мого спадкового дибинецького майстра Івана Васильовича Масюка Надія Іва$
нівна пригадує, що бинчики батько робив для молока. (Зауважимо, що Дибинці
від 1800 р. входили до Канівського повіту Київської губернії, а від 1923 р. — Бо$
гуславського району Київської області).

У Дибинцях, де керамічні двійнята$соленчата заввишки 30,4 см відомі від
ХVІІ ст. (інв. № К$295, збірка НМУНДМ), походження бинчиків має автохтон$
ну природу. Таку саму висоту мають датовані початком ХХ ст. і поодинокі бин$
чики колекції (інв. № К$294, висота 30,4 см, інв. № К$245, висота 29,5 см) авто$
ра Л. Тридіда. З огляду на ідентичність розмірів можна висунути припущення,
що, можливо, генеза окреслених творів взаємопов’язана. 

Ці та інші давні вироби згаданої групи з колекції НМУНДМ здебільшого
мають відколи і потребують проведення ретельних консерваційних і рестав$
раційних робіт. Також у НМУНДМ зберігається два дибинецькі бинчики віком
п’ятдесят років (1964 р.). Їх автором був Василь Каленикович Масюк 1900 р. н.
(інв. № К$3713, висота 24,1 см, інв. № К$3804, висота 23 см). Всі чотири — гли$
на, формування на гончарному крузі, ліплення, глазур (три перші), розпис.
В останньому застосовано техніку поливування, а у попередньому — підгла$
зурного розпису ангобами.

П’ять одиниць бинчиків (за даними зберігача С. М. Прохацького), у тому
числі два з підполивним розписом, зберігаються у фондах Національного му$
зею народної архітектури та побуту України у Пирогово. Три примірники є в
колекції Національного центру народної культури «Музей Івана Гончара в
Києві». Один з них з Черкаської обл. (населений пункт не встановлений) нази$
вається рунгелик (вірогідно, від перекрученого польського «ронделик» — кас$
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Анотація. Статтю присвячено рідкісному різновидові керамічного посуду в українському гончарстві — бинчикові.

Цей тип форми, подібної одночасно до горщика$польовика, глечика, слоїка, кринки і бідона, побутував у Середній

Наддніпрянщині протягом кінця ХІХ — першої половини ХХ ст., а також зрідка зустрічався й у інших місцевостях Ук$

раїни — на Півдні (терени сучасної Запорізької та Херсонської областей, Таврія) та Заході (землі нинішньої Черні$

вецької області, Буковина). Для побуту наших сусідів — росіян, білорусів, поляків бинчик не є характерний. У різних

етнокультурних регіонах України цей посуд вживався здебільшого для свяченої води, молока, збирання ягід.

Ключові слова: бинчик, набірак, рунгелик, Середня Наддніпрянщина, кінець ХІХ — середина ХХ ст.

Аннотация. Статья посвящена редкой разновидности керамической посуды в украинском гончарстве — бынчику.

Этот тип формы, близкой одновременно к горшку$полевику, кувшину, банке, крынке и бидону, бытовал на Среднем

Поднепровьи в течение конца ХІХ — первой половины ХХ столетия, а также изредка встречался и в других местнос$

тях Украины — на Юге (территории современных Запорожской и Херсонской областей, Таврия) и Западе (земли ны$

нешней Черновицкой области, Буковина). Для быта наших соседей — россиян, белорусов, поляков бынчик не являет$

ся характерным. В разных этнокультурных регионах Украины эта посуда употреблялась большей частью для свяченой

воды, молока, собирания ягод.

Ключевые слова: бынчик, набирак, рунгелык, Среднее Поднепровье, конец ХІХ — середина ХХ в.

Summary. The article devoted to searching of rare version of ceramic ware in the Ukrainian pottery — byntchik. This type

of the form is like to a field$pot, a jug, a bank, a krynka and a can. It was joint on Average оf the teritories about Dnepr dur$

ing end ХІХ — first half ХХ of century. Also byntchiks met occasionally in other districts of Ukraine — in the South (territo$

ry of modern Zaporozhye and Kherson areas, Taurida) and the West (the earth of present Chernovitsky areas, Bukovina).

Byntchiks are not characteristic for a life of our neighbors — Russians, Byelorussians, Poles. This ware was used mostly for

sacred water, milk, a set of berries in different ethnocultural regions of Ukraine.

Keywords: byntchik, nabirak, rungelyk, the earths about Dnepr, end ХІХ — middle ХХ of century.

Бинчики в культурній традиції України кінця ХІХ — середини ХХ століття

В окремих випадках мають носики для зливу рідини, в інших — ні. Щодо функ$
ції — вони розшаровуються на три основні групи: ритуальні, празникові та що$
денні побутові. Розмір їх залежав від потреб церковної громади (кількості осіб
приходу чи чисельності таких посудин для пастви), або вимог хатнього вжитку
окремих родин. Декор бинчиків вирізнявся відповідно до функції предмету
(з пластичними елементами у вигляді серафимів, мальованими хрестами — ри$
туальні посудини; розписні, ошатно декоровані — празникові; глазуровані,
полив’яні, димлені, лощені — щоденні побутові у залежності від звичаїв етно$
культурного регіону — місця створення). Бинчики, рунгелики, набіраки потре$
бують уважнішого ставлення до збереження, введення інформації про них
до наукового обігу, музейного вжитку, зокрема, музеїв просто неба, етногра$
фічного та керамологічного спрямування. 

Перспективи подальших досліджень варто пов’язувати з уточненням існу$
ючих даних про бинчики різних етнокультурних регіонів України, аналізом їх
художніх особливостей і стилістики.
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Одним з найбільш ранніх з творів білоруського іконопису є образ Богома$
тері Одигитрии (КП$12470) [1, с. 161–176], який датується XVII століттям. Іко$
на надійшла до музейної збірки у досить поганому стані. Було очевидно, що зо$
браження неодноразово поновлювалося, тло було перелевкашене та позолоче$
не, на живописі були помітні сліди опіків, залишилися отвори від цвяхів, якими
кріпили оклад, лак потемнішав і став розкладатися. Ікона була датована, на мо$
мент надходження до збірки, кінцем XVIII–XIX ст.

Відновленням пам’ятки займався реставратор вищої категорії А. Шпунт.
У процесі розкриття були зняті два шари потемнілого лаку, пізніші записи та
чотири шари переґрунтовки тла.

Це дозволило з’ясувати, що спершу ікона мала різьблене тло, ошатну ко$
лористичну гаму: золотавий гіматий Ісуса Христа підтримується золотою об$
лямівкою на комірі й манжетах одягів Марії, а традиційно багряні кольори ма$
форію відтіняються прохолодними бірюзовим і блакитним кольорами.
Подібний святковий передзвін кольорів притаманний білоруському іконопису
XVII ст., рівно як і мальовнича манера особистого письма зі світлотіньовими
моделюваннями й злегка подовженою пластикою рук, ніжної округлості овалу
обличчя Марії, притаманний народним впливам у трактуванні типажів.

Ікона походить з Мінської області, а, точніше, з села Голинка, що розта$
шована недалеко від міста Слуцьк, яке у XVII ст. була великим художнім
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Майстерність та професійність білоруських реставраторів, надали нам
можливість сьогодні побачити первісний вигляд низки пам’яток іконопису
Біларусії, що були відновлені після пошкоджень та втрат фарбового шару, або
ж звільнені від пізніших записів, під якими вони були приховані тривалі роки.
Водночас, результати цієї реставраційної роботи, що її в окремих випадках мо$
жемо бачити у музейних експозиціях, залишаються практично невідомими на$
уковому загалу, що об’єктивно перешкоджає об’єктивному дослідженню біло$
руського іконопису. З огляду на це автором цієї статті здійснена спроба
висвітлити результати реставрації кількох ікон, що порівняно недавно були
фактично відроджені у реставраційних майстернях Національного художньо$
го музею Республіки Білорусь.

Білоруська реставраційна школа активізувалась в той період, коли після
опублікування Указу Президії АН СРСР від 1967 р. про підготовку «Зводу
пам’яток історії й культури народів СРСР», співробітники Інституту мистец$
твознавства, етнографії й фольклору АН БРСР, співробітники Державного ху$
дожнього музею БРСР й інших музеїв республіки виряджаються на наукові ек$
спедиції з метою вивчення пам’яток історії й культури Білорусі. Результатом
цієї роботи стало інтенсивне формування колекцій музейних збірок БРСР.
У цей час була відкрита та відреставрована велика кількість виявлених творів
іконопису. Вже спираючись на відкриття білоруських художників$реставра$
торів, розпочинається науково$дослідна робота, виходить у світ низка пуб$
лікацій і видань, на які сьогодні спирається вивчення історії давньобілорусько$
го мистецтва.

Поліна ЯНИЦЬКА

РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ’ЯТОК ІКОНОПИСУ БІЛОРУСІ

XVII–XIX СТОЛІТЬ В АСПЕКТІ ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ*

* В основу статті покладено доповідь авторки «Новознайдені пам’ятники іконопису Білорусі

XVII–XIX століть» на VII Міжнародній науково$практичній конференції «Софійські читання»

(23–24 травня 2013 р., Київ).

1. Богоматір Одигітрия. XVII ст. Дерево, темпера.

КП612470. Національний художній музей республіки Білорусь. Вигляд до реставрації.

2. Те саме. Вигляд на завершальному етапі реставрації. 3. Те саме. Деталь. Вигляд

до реставрації. 4. Деталь. Вигляд після розкриття та в процесі тонування



Цікаві й значні відкриття були зроблені реставратором С. Шатило під час
відновлювальних робіт над іконами з іконостасу Успенського собору Жиро$
вичського монастиря, а саме «Поклоніння іконі Богоматері Жировичської»
XVIII ст. (?) (КП$29876) [2, c. 600] і «Пророки Даниїл та Єзекиїль» XVIII ст. (?)
(КП$29875). Під час розчищення образу «Пророки Даниїл та Єзекиїль» від піз$
ніших записів в місці сувоїв з цитатами зі Старого Завіту, під кирилицею стала
проступати латиниця, а трохи нижче знову була відкрита кирилиця. Дотепер
у білоруському релігійному мистецтві подібні приклади, що свідчать про
єднання західного й східного обрядів богослужіння, не зустрічалися. Стосовно
живописної манери, то за своєю щільністю та лаконичністю колірного вирі$
шення вона близька трактуванню фігури Саваофа в композиції «Поклоніння
іконі Богоматері Жировичської». Образи пророків відзначені типовістю на$
родної манери, що сприяє їх виразності та запам’ятовуванню.

Повне розкриття авторського шару твору дає можливість побачити пам’$
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та освітнім центром. Найімовірніше, саме там і була написана ікона, оскільки
цей твір вирізняє високий художній рівень виконання. Ікона порівняно невели$
кого формату 63,3 х 50 см, що сьогодні для Білорусі є рідкістю, оскільки біль$
шість збережених пам’яток більших розмірів.

Невеликим форматом, 69 x 52 см, відзначається й інший образ Богоматері
Замилування (КП$17839), вивезений з цвинтарної дерев’яної церкви Святого
Георгія Переможця (1907 (?) р.) села Заболоття, Узденського району Мінської
області. Ікона виконана в техніці олійного живопису на полотні. Твір перебу$
вав у дуже важкому стані: розриви та втрати частини основи, цвяхові проколи,
втрати ґрунту в місці поперечного розрізу хоста, загальне забруднення й роз$
кладання лаку. У такому ж незадовільному стані перебували й накладні еле$
менти — дві розшиті бісером матерчасті корони. Реставраційні роботи, прове$
дені фахівцем другої категорії О. Лагуновичем$Черепко, дозволили виявити,
що твір раніше піддавався реставраційному втручанню, особливо в основі, на$
кладні матерчасті корони складаються з двох різночасових комплектів: перший
зберігся частково — вціліла тільки корона Богоматері, виконана з виробленої
шкіри й розшита стеклярусом. Наявність чистого авторського живописного
шару під ним свідчить про те, що вінець був прикріплений на образ до покрит$
тя лаком з додаванням барвного пігменту. Другий комплект корон, виконаний
з атласу й прикрашений металевим бісером, зберігся повністю. Після зміцнен$
ня ґрунту й барвистого шару було проведене дублювання полотна, розкритий
авторський живопис, виконане тонування в місцях втрат з частковою реконст$
рукцією зображення.

Ікона Богоматері Замилування є типовим прикладом живопису Білорусії
XVIII ст. Вочевидь, невідомий майстер був добре ознайомлений з творами
європейських майстрів епохи бароко, прагнув повторити їхню мальовничу ма$
неру. На цю думку наштовхує трактування образу Богоматері, промальовуван$
ня її лику й волосся, що вибиваються з$під хустки неслухняними прядками.
Композиція твору досить динамічна за рахунок положення рук Марії й Дити$
ни, рівно як і руху драпирування одягу. Водночас, трактування кистей рук, тіла
й лику Дитини, компонування складок свідчать про те, що автор твору не був
достатньо професійним іконописцем, тож, можливо, не мав академічної освіти.
Хоча, не виключено й більш вірогідно, був непоганим копіїстом. З великою до$
лею ймовірності можемо припустити, що ця ікона була копією якогось шанова$
ного та коронованого образу Цариці Небесної.

Реставраційні роботи над цим твором ще не завершені, але вже зараз
цілком припустимо ставити питання про більш точне датування його створен$
ня й уточнення оригіналу, з якого його було скопійовано. З огляду на це вва$
жаємо за доцільне його публікацію зараз.
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5. Богоматір Замилування. XVIII ст. Холст, масло.

КП617839. Національний художній музей республіки

Білорусь. Вигляд до реставрації.

6. Те саме. Вигляд у процесі реставрації.

7. Те саме. Деталь. Вигляд на завершальному

етапі реставрації



Ще одним цікавим прикладом реставраційних відкриттів став відреставро$
ваний у у 2009 р. у майстерні реставратора I категорії С. Дикуть художній твір,
композиція якого передає сцену розп’яття Ісуса Христа. Картина перебувала
у вкрай важкому стані. Неозброєним оком були добре помітні численні втрати
фарбового шару й основи, злами полотна, зміна кольорів та прозорості лако$
вого покриття, загальні інтенсивні забруднення. Первинна оцінка необхідних
реставраційних робіт вказала на необхідність склеювання розривів основи,
вставки волокон полотна на місця втрат, дублювання країв, растягування по$
лотна на крафтовые поля, видалення забрудненого лаку.

Робота над реставрацією твору дозволила виявити, що живопис викона$
ний на неоднорідному, тонованому клеє$крейдяному ґрунті. Барвистий шар
теж має неоднорідну структуру з вкрапленнями крупнотертого пігменту, а та$
кож горбисту поверхню з напливами й стовщеннями, щільнішими в місцях на$
несення білил. Манера нанесення фарб на полотно, так само як і мальовниче
рішення образу, зі старанним промальовуванням анатомічної передачі тіла
розіп’ятого Христа, засвідчує деяку професійну підготовку живописця, але
трактування ран та стікаючої крові Ісуса, передачі пейзажного середовища пе$
реконує, що перед нами праця художника, далекого від академічних студий.
Його авторський почерк говорить про незвичайний талант майстра$самоука.

Композиція твору вписана до овального формату полотна, що дивним чи$
ном акцентує монументальність першого плану. Холодний насичений колорит
твору підкреслює драматизм сюжетної лінії й додає картині необхідної гостро$
ту. Під час розчищення авторського шару досить чітко й відчутно проступив
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ятку, так би мовити, у своїй первісній красі, представити ідею замовника —
найбільшого уніатського монастиря на білоруських землях, а також і концеп$
цію живописця. Це не може не викликати різних суперечок дослідників. Однак
реставраційні роботи сприяли відновленню історичної справедливості, хоча,
втім, лише почасти, адже іконам «Поклоніння іконі Богоматері Жировичської»
й «Пророки Даниїл та Єзекиїл» вже не доведеться зайняти місце в іконостасі,
для яких вони були створені. Втім. однак, на превеликий жаль було порушено
цілісність ансамблю іконостасу. Тим не менш, оскільки ці твори увійшли до ко$
лекції давньобілоруського мистецтва Національного художнього музею,
це дозволить, перш за все, зберегти їх, ставлячи, зрештою, перед дослідниками
білоруського іконопису низку різноманітних завдань, виконання яких сприя$
тиме новим відкриттям.
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8. Пророки Даниїл та Єзекиїл. XVIII ст. (?). Дерево,

змішана техніка. КП629875. Національний художній

музей республіки Білорусь. Вигляд до реставрації.

9. Те саме. Вигляд до реставрації.

10, 11. Те саме. Вигляд після реставрації.

12. Те саме. Вигляд у поцесі розчистки

13. «Розп’яття» 1806 р. мастра А.Н.(?). Холст, масло. НВФ61999.

Національний художній музей республіки Білорусь. Вигляд до реставрації.

14. Те саме. Вигляд у процесі реставрації.

15. Те саме. Вигляд після реставрації
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РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛУЧШАЯ В МИРЕ ЦЕНЗУРА —
ПО ПРИЗНАКУ ЛИТЕРАТУРНОГО КАЧЕСТВА!»

Павел Нерлер об Осипе Мандельштаме

Павел НЕРЛЕР. Con amore [По любви]: Этюды о Мандельштаме. — М.: Новое ли5

тературное обозрение [НЛО], 2014. — 856 с.: ил. — Науч. прил. к НЛО: Вып. CXXV. —

ISBN 97855544485016258. — Тираж 1500 экз.

Книга мандельштамовских статей Павла Марковича Нерлера неожидан$
ность, надобно сказать, ожидавшаяся. Стоит отдать должное умственной сно$
ровке Ирины Дмитриевны Прохоровой, главного редактора НЛО: поддержка
российского мандельштамоведения давно уже не в руках государства, зато —
в надежных частных руках.

Государству как$то слишком запросто удалось избавиться от хлопот
по изданию сочинений сгноенного им поэта: что успелось сделать на излете
Перестройки, причем руками того же Нерлера, то успелось. Остальное, — а в
связи с Мандельштамом всегда есть о чем говорить, ну, например, читать по но$
чам вслух его стихи, — дело энтузиастов. Самому слову «энтузиаст», имевше$
му до большевицкого переворота отрицательный оттенок вроде «дурак», в свя$
зи с нынешними культурно$историческими исследованиями и особенно ны$
нешними культурно$историческими обстоятельствами следовало бы возвра$
тить его смысл: занимающийся Мандельштамом вправду вроде сумасшедшего,
и его проблемы это только его проблемы, разделяемые немногими. Государст$
во даже не в сторонке, оно — вата, как точным словом сказал Нерлер в очерке
«Слузганная культура, или Новая Атлантида»: «Теперешняя вертикаль <рос$
сийской> власти догадалась (чего Сталин не смог): самая жесткая реакция
на стихи и на правду — это не замалчивание их и не запрет, не казнь болтунов,

авторський підпис та точна дата написання картини: «А.Н (?) 1806 …Jul…».
Це важливий момент для дослідників, позаяк підписаних та датованих «Роз$
п’ять» у збірці давньобілоруського мистецтва Національного художнього му$
зею Республіки Білорусь зовсім небагато.

«Розп’яття» 1806 р. (НВФ$1999), пройшовши всі етапи реставраційного
втручання, доповнило уявлення про розвиток релігійного живопису Білорусії
початку XIX ст. й стало неодмінним експонатом багатьох виставок, присвяче$
них історії національного мистецтва.

Отже, за півстолітній період розвитку білоруської реставрації було зроб$
лено чимало. Власне тим фактом, що сьогодні в Білорусії доволі добре збере$
глася низка творів релігійного живопису від XV до XIX ст., дослідники іконо$
пису зобов’язані саме художниками$реставраторам. Але всі ще існує велика
кількість іконописних пам’яток, які дуже потребують реставраційного втру$
чання, необхідність якого, як переконуємося, дозволяє розкрити зовсім нові
аспекти у вже наче досить добре дослідженій галузі іконопису Білорусії.

1. Шпунт А. С. Богоматерь Одигитрия (ДБЖ$69, КП$12470). Записки реставратора // Паведам$

ленні Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь.  — Мн., 2010. — Вып. 8. 

2. Яницкая П. Реставрация образа «Поклонение иконе Жировичской Богоматери» иконостаса

Свято$Успенского собора Жировичского монастыря: новые открытия // Софія Київська: Візантія.

Русь. Україна. — К., 2013. — Вип. ІІІ. — С. 600–605.

П. Яницкая. Реставрация памятников иконописи Беларуси XVII–XIX веков в аспекте изучения развития нацио5

нальной художественной традиции.

Аннотация. Статья посвящена публикации результатов работы реставрационных мастерских Национального

художественного музея Республики Беларусь, во время которых были восстановлены и открыты от поздних наслое$

ний такие уникальные произведения, как «Богоматерь Одигитрия» XVII века, Богоматерь Умиление XVIII века, «Про$

роки Даниил и Иезекииль» XVIII в. (?) из пророческого ряда иконостаса Успенского собора Жировичского монасты$

ря, «Распятие» 1806 г. Результаты этих реставарционных работ, отчеты о которых хранятся в архивах реставрацион$

ных мастерских, в большинстве своем публикуются впервые. 

Рolina Yanitskaya. Restoration of the Belarusian iconography of the 17519th centuries in the aspect of studying the

development of national artistic traditions

Summary. The article is devoted to the publication the results of works of the National Art Museum of Belarus’s

restoration workshops. During this works have been restored and opened from the later accretions such unique artwork as

«Virgin the Hodegetria» of the 17th century, «Virgin the Admiration» of the 18th century, «Prophets Daniel and Ezekiel» of

the 18th century (?) from the prophetic row of the iconostasis of the Assumption Cathedral of the Zhyrovichy Monastery, «The

Crucifixion» of the 1806. The results of these restoration works are published for the first time for the most part.
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Второй раздел «Солнечная фуга» (стр. 47–242) составили публикации те$
оретического толка. Здесь и «Слово и судьба Осипа Мандельштама» — кон$
спект изложения мандельштамовских времени, дела и тела, слова и мифа, запо$
минающаяся новообразованиями «безмогильная смерть», «нерукопожатый
брадобрей», «тиран$поэтомор» и восхищающими констатациями вроде: он,
Мандельштам, «все же не представлял, как дружно и как слаженно нацистский
Египет и советская Ассирия примутся за изничтожение гуманизма по обе сто$
роны от линии Керзона и как преуспеют они в строительстве бараков, газовых
печей и прочих пирамид из человечины по всей Европе» (стр. 63). Не представ$
лял — но и не пережил.

Здесь и наблюдения о прозе Мандельштама, отдавившей уши тогдашним
рецензентам, не слишком тонко (как Абрам Лежнев) или избыточно тонко (как
Цветаева) слышавшим время. Здесь замечательное по документальной полноте
изложение (памяти Е. Г. Эткинда) затёртого конфликта между Арк. Горнфель$
дом и Мандельштамом в связи с изданием перевода «Тиля Уленшпигеля»
в 1928$м, отредактированного Мандельштамом. Горнфельд в сердцах написал:
«А если бы он, дурак, перевел добросовестно, то мне бы моего перевода уж ни$
как не пристроить!» (стр. 93), и открыв потомкам, в чём, собственно, дело.

Здесь наблюдения над «Путешествием в Армению», состоявшимся благо$
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а полная тишина, абсолютное молчание, игнорирование, в том числе и того, что
еще скажут по этому поводу другие» (стр. 723). Мы знаем: чем тише тишина,
тем громче гром.

Сборник «Слово и культура» (М., 1987), готовившийся девять муторных
лет (нет, не по Горацию: мол, «nonumque prematur in annum»), чёрный двухтом$
ник мандельштамовских Сочинений Нерлера–Аверинцева (М., 1990), затрепан$
ные (белая обложечная холстина и черный ледерин не вечны), сопровождали
странных людей навырост. Затем появился четырехтомник Мандельштама,
стараниями Павла Марковича увидевший свет в 1993–1997 гг., ныне оцифро$
ванный, снабженный указателем словоформ, доступный в Сети и остающийся
лучшим компендиумом произведений поэта. Разбросанные же по разным сбор$
никам, готовившимся Мандельштамовским обществом и РГГУ, особенно в пяти
выпусках продолжающегося альманаха «Сохрани мою речь…» (М., 1991–
2011) — этом кумулятивном заряде, пущенном в интеллигентскую беспамят$
ность и наделавшем там шороху, — околомандельштамовские статьи Нерлера
библиотечно и читательски требовали одной обложки. Автор явно не спешил
с решением такой задачи, полагая, что не всё задуманное сделано, и подводить
итоги рано. Но забота о читателе взяла верх над исследовательским благоразу$
мием, и вышедшая книга — промежуточный вариант нерлеровского мандель$
штамоведения, оглушительный по эмоциональной насыщенности, убедитель$
ный по поливекторности реконструктивных инсценировок.

Сборник состоит из семи разделов.
В первом разделе «Con amore» (стр. 11–46) — автобиографические замет$

ки Нерлера, отпечатлившие его опыт изучения творчества и жизни Мандель$
штама, причем автор в этих текстах умышленно затерян среди коллег, вместе
с которыми, создавая некий «коллективный разум», в течение десятилетий
занимался решением индивидуальных задач. Это Н. Поболь и А. Штейнберг
(которым посвящена книга), А. Морозов и С. Аверинцев, М. Гаспаров и А. Ми$
хайлов, О. Лекманов и В. Швейцер, это готовящаяся «Мандельштамовская эн$
циклопедия» и архивный «глобус» Мандельштама — тоже своего рода «кол$
лективные люди» среди исследовательских частностей. Каждая статья в сбор$
нике, не только в первом разделе, посвящена либо кому$то из достойно живу$
щих, либо in memoriam достойных. Этим Павел Нерлер подчеркивает: всё, что
сделано, сделано не столько им, сколько вместе с остальными; Мандельштам
не чья$то собственность (как, стесняясь, полагали Н. Харджиев и стареющая
Надежда Яковлевна), это всеобщее духовное достояние, тексты для всех,
и каждый, кто неравнодушен, пестует лютерански$«соборный» дух исследова$
ния в других точно так же, как в себе. В таком смысле Нерлер и его коллеги то$
же «ничьи современники», хотя портреты их писаны с натуры.
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Клейста (умер от военных ран в 1759$м, это вам не «плющ в беседке шоколад$
ной») к «битве со словами и словами <…> Соловей, которому поэт жалуется
на своих вербовщиков, знаменует собой не только синтез природы и культуры,
но и некую мировоззренческую константу. И уж если воевать, если сражать$
ся, — то только на его стороне! Не в первый — и не в последний — раз он вы$
бирает поэтическую правоту» (стр. 167). Статья о Гёте в произведениях Ман$
дельштама — от «Шума времени» до воронежской радиопостановки — под$
смотр за Мандельштамом как читателем Пушкина. Нерлер подчеркивает:
«Мандельштам мыслит о Пушкине, рассуждает о нем как о едином целом, как
об источнике (или, если угодно, родоначальнике) света, достоверно освещаю$
щем любую частность в русской поэзии. Пушкин — не ходячая монета, а ее
золотой запас, точнее, неразменный золотой, который всегда с собой и с кото$
рым не страшно, с которым, стоит к нему лишь прикоснуться, как неясное
проясняется, просветляется, занимает свое и только свое место» (стр. 182). По$
тому «при всей хронической бездомности и неустроенности Мандельштама,
томик Пушкина, как свидетельствуют все мемуаристы, у него был всегда с со$
бой» (стр. 185). Мандельштам мог слышать в ОПОЯЗе, что Пушкин это «наше
всё», но не догадывался, что сам может этим всем оказаться.

В этом же разделе небольшие этюды: «Поэтическое завещание (Об одном
пушкинском подтексте “Воронежских стихов”)»; «Мандельштам о Чехове:
Притяжения и отталкивания»; «Новый Гиперборей» — о собственноручной
тиражной графике поэтов; о шуточных стихах («именно Мандельштам подска$
зал Ильфу и Петрову идею “Гаврилиады”, хотя не исключено и обратное влия$
ние (Мандельштам очень любил “Двенадцать стульев”!)» (стр. 201)); заметки
о прозаических переводах Мандельштама («Тридцать томов за десять лет»);
о промандельштамовских рассказах Варлама Шаламова. В статье о еврействе
Мандельштама («И возник вопрос…») Нерлер пишет, что «великий русский по$
эт — и еврей <…> — жил гордо, свободно, с птичьей осанкой. Он не искал
псевдонимов и ни на что не испрашивал разрешения. Дышал и мыслил русским
стихом и всё время, по собственному выражению, — “наплывал на русскую по$
эзию” <…>, пока у новых антисемитов не возник новый волнующий их во$
прос — дерматологический: о “жидовском наросте” — мандельштамовском
прыще! — на чистом теле истинно русской поэзии, высшими гениями которой,
не смущаясь, они почитали эфиопца Пушкина, шотландца Лермонтова и еще
Тютчева, чьим пращуром был фрязин Туччи» (стр. 214). 

Заключают второй раздел две прелюбопытнейшие заметки: библиографи$
ческий мониторинг изданий Мандельштама и о Мандельштаме — со схемами
и даже цветными таблицами на вклейке, — и интегрум$анализ упоминаемости
и цитируемости Мандельштама в российских СМИ с 1991$го по 2012$й. Табли$

305

Павел Нерлер. Con amore: Этюды о Мандельштаме. М., 2014

даря участию Н. И. Бухарина: «В круге общения поэта, в его литературных за$
нятиях, в выборе маршрутов его путешествий, наконец — всегда есть некая си$
стемная, хотя и не систематическая жесткость. Случайным может быть повод,
но не причина, а она лишь на нужное взглянет с улыбкой» (стр. 109). В компо$
зиционном анализе «путешественной» главки «Французы» о восприятии Ман$
дельштамом живописи, Нерлер выделяет три этапа: «Первый — погружение
глаза (“помните, что глаз благородное, но упрямое животное”) в “новую для
него материальную среду” картины, погружение, — длящееся до тех пор, пока
“телесная температура <…> зрения” не сравняется с картиной, перед кото$
рой вы стоите. На втором — “тончайшими кислотными реакциями глаз <…>
поднимает картину до себя”. И, конечно, на третьем этапе — происходит “оч6
ная ставка с замыслом”» (стр. 122)1. Если бы Эрвин Панофский, разрабатывая
иконологический метод, ведал о таком наблюдении, получившийся результат
мог оказаться еще более инструментальным.

За «Путешествием…» в сборнике следуют «Метрические волны и компо$
зиционные принципы позднего Мандельштама» (посвященные Д. Г. Лахути),
очерк, построенный на предметно$стиховедческих исследованиях и поблески$
вающий констатациями вроде: «С середины декабря 1936 года Мандельштам
был захвачен мощной хореической тягой» (стр. 140), «трехстопный анапест
первого <“Среди народного шума и спеха…”> смотрится ни много ни мало как
ритмический десант “Стихов о неизвестном солдате”, чей мощный анапестиче$
ский накат еще и этим противостоял дьявольской искушенности материи “Оды
<Сталину>” — этой поистине “чёрной дыры”, поглотившей столь много энер$
гии и живой материи поэта» (стр. 141). Применение гаспаровского метода под$
счетов, составление таблиц композиционных раскосов ритма «Первой Воро$
нежской тетради», смешанное с восстанавливаемым знанием о контексте ее со$
здания, отсылает читателя к лучшим образцам советского стиховедения
(особенно к опыту книги М. Л. Гаспарова «Современный русский стих»
1974 г.), уточняя объемность и разграфливая плоскосность «семантического
ореола» стихотворений. Обычный читатель купается в этих метрических вол$
нах, а любитель шахмат получает дополнительный умственный кайф.

Два следующих за метрическими волнами очерка посвящены немецкому
контексту произведений Мандельштама. Так, анализ «К немецкой речи» свиде$
тельствует о пути поэта от вдохновившего его достоинством судьбы Э. Х. фон
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1 О. А. Оленев в статье «Импрессионизм Мандельштама: Очная ставка с замыслом» (Сучасні про$

блеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини: Зб. наук. праць ІПСМ НАМ Ук$

раїни. — К., 2012. — Вип. 8. — С. 377–385), не зная об этой статье П. М. Нерлера, приходит к похожим

заключениям.



ну> — высшая мера: и разве не сам он пояснял, что смерть для художника
и есть его последний творческий акт? И он сделал для этого “всё что мог”.
Но оказалось, что именно это и спасло его от высшей меры и что благодаря са$
моубийственному поведению он от гибели$то и ускользнул» (стр. 410).
От мгновенной ускользнул, от мучительной все$таки нет. Ну как же, иезуитст$
во должно быть иезуитским.

Вот фрагменты нерлеровского текста.
«Пересыльный лагерь в эти дни <13–19.10.1938> был чудовищно перена$

селен. Новичкам было некуда воткнуться и негде притулиться. Многие размес$
тились на первую ночь прямо под открытым небом между двумя бараками.
Стояла сухая погода, и мало кто рвался под крышу — на съедение вшам. <…>

В бараке, где содержалось около 600 человек, большинство составляла
“пятьдесят восьмая”, в основном ленинградцы и москвичи, и эта общность
судьбы и среды как$то скрашивала всем им жизнь, а точнее, примиряла с собой.

Мандельштама и других новичков встречал староста. Им был артист одес$
ской эстрады, чемпион$чечёточник Лёвка Гарбуз <…>. Мандельштама он вско$
ре возненавидел — возможно, за отказ обменять свое кожаное пальто —
за что$то и преследовал его как мог: переводил на верхние нары, потом снова
вниз и т. д. На попытки Меркулова и других урезонить его Гарбуз всплескивал
руками: “Ну что вы за этого придурка вступаетесь?” <…> Одна из “бригад”
11$го барака состояла человек из 20 стариков и инвалидов: ютилась она пона$
чалу под нарами, выше первого ряда им и по поручням вскарабкаться бы не
удалось. Их старшим был самый младший по возрасту — 32$летний и единст$
венный здоровый — Иван Корнильевич Милютин, инженер$гидравлик <…>.

Староста подвел к нему Мандельштама и попросил взять его в свою груп$
пу. При этом староста произнес: “Это Мандельштам — писатель с мировым
именем”. Больше он ничего не сказал, ну а технарь Милютин и не стал уточ$
нять: подумаешь, знаменитостей и среди его старичья хватало. <…> Худой,
среднего роста, Мандельштам, несмотря на фактическую голодовку, вовсе не
впадал в отчаяние или астению. Ему — нервическому, моторному, привыкшему
сновать из угла в угол, — было в своем бараке тесно. “Быстрый, прыгающий
человек… Петушок такой” <…> Выбираясь на улицу, он подбегал к запре$
щенным зонам, чем вечно раздражал стражу и начальство.

Днем Мандельштам все время куда$то уходил, где$то скитался. Как потом
оказалось, он сошелся с какими$то блатарями и ходил к ним на чердак одного
из бараков — читать стихи! Их главарь, по фамилии Архангельский, видимо,
знал и ценил их еще до ареста. Гонораром служили невесть откуда берущийся
белый хлеб и консервы, не вызывавшие у поэта никакой опаски.

Мандельштам чувствовал себя в среде блатарей как$то защищенно, читал
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ца «Встречаемость отдельных цитат из Мандельштама и других поэтов в 1992–
2007 гг.» на стр. 239 красноречива: точно схваченный тезаурус среднеинтелли$
гентного самообразованного обывателя. Вправду, чем умеющий читать человек
может блеснуть в беседе? Из Маяковского: «Если звезды зажигают…»; из Па$
стернака: «Быть знаменитым некрасиво…»; из Тютчева: «Умом Россию не по$
нять» (и тут же, сразу, из Губермана: «Давно пора, ядрёна мать, умом Россию
понимать»); из Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора…» (ну, это уже
эксклюзив, как и «Искусство при свете совести» Цветаевой). Из Мандельшта$
ма это словосочетания: «под собою не чуя страны», «кремлевский горец»,
«век$колкодав», «руки брадобрея», «в Петербурге мы сойдемся снова», «глу$
бокий обморок сирени» итд. Показательна уменьшающаяся частота употреб$
ления этих конструкций в СМИ и Интернете за пятнадцать лет.

Третий раздел «Мандельштамовские места» (стр. 243–502) включает че$
тырнадцать этюдов: от пропедевтической статьи о «городах поэта» (из Варша$
вы на Вторую речку близ Владивостока) — до замечательно подробных иссле$
дований, некогда вышедших отдельными книгами, о пребывании Мандельшта$
ма во Франции («семестр в Париже»), Германии («семестр в Гейдельберге»
и вокруг), Италии, о виртуальностях контекста его «американских» стихов.
Статьи о побывке Мандельштама в Грузии, Армении, житии в Москве, на Ура$
ле, в Воронеже («Воронеж стал для Мандельштама и Овидиевой Скифией,
и пушкинским Болдино одновременно, Мандельштам для Воронежа — одной
из самых ярких красок во всей творческой истории города», стр. 422), на Верх$
ней Волге — заготовки для Большой Хронологии жизни Мандельштама, захва$
тывающие по полноте, подробные до оскомины; подспорье для будущих пьес
Григория Горина, если бы он был жив, и киносценариев, если бы было кому та$
кие фильмы смотреть. Может, это оттого, что «мировая история обнаружива$
ет себя не только как экстерриториальная, но и как вневременная категория,
способная выкристаллизовываться в такие абстрактные категории как, ска$
жем, демократия, свобода, закон, гуманизм, человеческое достоинство. Это от$
крылось ему в Риме, и с таким багажом и таким “посохом” ему уже не страшно
и не стыдно будет пускаться в любой путь, хотя бы он и вел на Вторую речку»
(стр. 343). Нет, это не для кино, это можно показать лишь в тексте.

Попытка реконструкции пребывания Мандельштама одиннадцать послед$
них месяцев жизни в одиннадцатом бараке пересыльного лагеря под Владиво$
стоком — «попытка лагеря», важный топос раздела. Более пронзительное
«свидетельство» о его нарах, более точную реконструкцию трудно предста$
вить. Написанный практически безэмоционально, барачный очерк Нерлера
подтверждает: «Закройщик собственной судьбы, Мандельштам, несомненно,
понимал, каким должен был быть его “приговор” <после филиппики Стали$
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ронежской ссылке), Борис Горнунг, Николай Харджиев («первый старатель»)
и Павел Лукницкий («летописец»). Уже путь от заглавия — краткой, почти ме$
тафоричной характеристики персонажа — к изложению его роли в прижизнен$
ной/посмертной судьбе поэта указывает, что Нерлер начинает каждый этюд
с изъяснения каких$то общих принципов, отсекая одинаковости, присущие пер$
вопубликациям его статей, двигаясь от контекста к персонажу, затем от персо$
нажа к Мандельштаму, затем проделывает обратный путь, завершая контекстом.
Но цель у него другая. «Пространство и время, — пишет автор, — услужливо ме$
няются местами, и время перестает разделять. Наоборот, оно собирает избран$
ных собеседников воедино, на общий пир, в некий временной веер, так напоми$
нающий пространственный. Разве не это имелось в виду в том месте “Разговора
о Данте”, где говорится о “совместном держании времени”?» (стр. 505). Конечно,
об этом. Только в книге эти время и пространство, будто античный атлет в саду
Гесперид с небесным сводом на плечах, держит не Мандельштам, а сам Нерлер.
Он приглашает читателя помочь, хотя превосходно справляется в одиночку.

Смотрите: о Парнахе/Парноке.
«Известно, что Парнах, действительно, смертельно обиделся. Напрасно.

С трагическим и шаржированным образом Парнока <…> литературная молва
прочно связала и самого автора “Египетской марки”. Как бы то ни было, но об$
раз Парнока несет в себе черты и черточки разных судеб и характеров. Главное
в нем — сочетание хрупкости, напуганности, уязвимости и уязвленности —
с чувством достоинства, чести, с бесстрашием в вопросах жизни и смерти.

И каким бы жалким, беспомощно$хрупким ни казался нам Парнок, —
в прачечной ли рядом со священнической рясой Бруни или в прихожей портно$
го Мервиса, — именно он, этот Акакий Акакиевич наших дней, отождествле$
ния с которым так опасался “автор”, — именно он бросается в самую гущу
событий, пытаясь доступными ему средствами спасти от расправы неизвестно$
го ему человека, приговоренного толпой к самочинной расправе. Не подобным
ли образом действовал в своё время и сам Мандельштам, так боявшийся клопов
и милиционеров, но сразу же выхвативший из рук одного начинающего поэта
<Якова Блюмкина>, более известного как убийца Мирбаха, пачку арестных
ордеров, которыми тот вертел перед его носом, пьяно хвастаясь властью над
“пачкой” судеб? Мандельштам разорвал их на глазах остолбеневшего и уже
почти отвыкшего от человеческих поступков чекиста!..

Биография самого Парнаха содержит немало такого, что решительно не$
совместимо с образом неудачника$Парнока» (стр. 652).

Пятый раздел книги «Слово и бескультурье» (стр. 703–724) состоит из че$
тырех злободневных текстов: таких, что, пожалуй, сочинил бы и сам Мандель$
штам, если бы очутился рядом. Что поделать: на безмандельштамье и сам Ман$
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им стихи <…> и сочинял для них “весёлые”, то есть скабрёзные, вирши, а мо$
жет быть — если просили — и матерные частушки. <…>

…В какой$то момент Милютин понял, что в бараке Мандельштам просто
симулирует сумасшествие, косит под психа. Это его раздражало, но он не по$
казал и вида: если так легче — пусть. Но однажды Мандельштам прямо спро$
сил Милютина, производит ли он впечатление душевнобольного? Полученный
ответ: “Нет, не производите” Мандельштама, кажется, огорчил. Он как$то
сдулся и сник.

Больной или только прикидывающийся больным, но Мандельштам почти
ничего не ел. Он всерьез боялся любой приготовленной казенной еды, путал
котелки, терял свою хлебную пайку. Боялся он и уколов — любых, отказывал$
ся от них: опасался шприцев как орудия физического уничтожения.

Но временами он был вполне здравомыслящим и даже осторожным; его
речи были всегда остры, точны и умны. <…>

Безусловно, он был по меньшей мере назойливым и настырным. Когда
приставал со стихами — его отгоняли (“Вали отсюда!”), не били, — но грози$
лись побить» (стр. 479–482, 493).

Заключительные главки об 11$м бараке — «Пальчики» (об обязательном
снятии для следственного дела отпечатков пальцев мертвеца) и «Похороны
жмурика» — пронзительное по скудости эмоций закрепление свидетельств
о первых посмертных днях Мандельштама.

Четвертый раздел — «Современники и современницы» (стр. 503–702) —
составили портреты, выписанные автором по правилам архивного письма, но с
значительной реконструктивной обстоятельностью. Если слово «обстоятель$
ность» может и должно быть приложимо к характеристике всех трудов Нерле$
ра, то в особенности к этюдам, наполнившим четвертый раздел книги. Собесед$
ники на пиру (во время чумы) оказались живыми.

Среди портретируемых: «свидетельница поэзии» Надежда Яковлевна
(в самых разнообразных контекстах и контактах1), Анна Ахматова, Нина Грин,
Наталия Штемпель («Воронежская Беатриче»), Бенедикт Лившиц («Бено»),
Екатерина Лившиц («Офицерская косточка, балетные пачки, перешитый буш$
лат»), Ольга Ваксель («Лютик из заресничной страны»), Владислав Ходасевич,
Валентин Парнах (отдаленный прототип Парнока из «Египетской марки»),
о. Николай Бруни (авиатор, священник, поэт), Павел Калецкий (товарищ по во$
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1 «Жена гениального поэта, делившая с ним стол и ложе, она постоянно сталкивалась с самыми

непосредственными проявлениями творческого процесса — с чудом зарождения и рождения стихов.

По своей интимности тема эта куда более трепетная, нежели любые влюбленности и измены. Ника$

кой Гёте никаким Эккерманам об этом ничего не рассказывал!» (стр. 558).



ра по извивным «улицам Мандельштама», с другой стороны, посредством биб$
лиографии можно уяснить объем работы, проделанной Нерлером над по$
смертной его судьбой, убедиться в качестве усилий, положенных автором
на алтарь мандельштамоведения. И в обоих случаях уважительно снять шляпу.

При всей несвободе от опечаток — нормального явления в современном
книгоиздательстве — книга сделана отлично. В именном указателе есть, прав$
да, лакуны и неправильности (нет Шарля Пеги, стр. 265, издававшего в Париже
знаменитые «Двухнедельные тетради»; архитектор Аристотель Фиораванти
назван на стр. 345 и в указателе «Фиоравеанти» итд), но это тоже мелочи.

Главное в другом. По расхожему образу Мишеля де Серто из его книги
«Изобретение повседневности» — «читатель как браконьер» (lecteur comme
braconnier), поддержанному Роже Шартье, наиболее почитаемым ныне фран$
цузским историком книги, — всякий читатель всякой книги и впрямь похож
на браконьера: хищно идет в лес, где его не ждут, и лишь догадывается, какие
в нем ёжики и косули, стреляет из чего попало в кого попало, в общем ведет се$
бя имплицитно ситуации. Реальный читатель внеположен тексту, и по$своему
его присваивает. Беря в руки книгу, читатель$браконьер все$таки рассчитывает
поживиться за счет чужого труда (денежная стоимость книги на последнем ме$
сте), насытить «вожделение от текста» предметной добычей и уверен, что стре$
ляет прицельно. «Сядь, Державин, развалися», — команда такому читателю.
Какой$нибудь любопытец с любопытицей (скажем, колченогой «нищенкой$по$
другой»), раскрыв книгу П. М. Нерлера, наверняка знает, о чём в ней, а если
не знает, продефилирует мимо.

Этот, по$своему герметический, корпус текстов о жизни и трудах Ман$
дельштама и его современников, которым он не современник, сам по себе ста$
новится источником для будущего, элементом вневременной культурной
истории, сегодняшним вариантом ее прочтения, результатом ее властного под$
чинения будущему, где будут ли читатели — неведомо. Павел Маркович сделал
что должно: собрал и предъявил. Качество предъявленного оказывается зало$
гом историко$культурного долголетия Мандельштама, бесконечным продле$
нием его жизни, и если автор положил на труды о поэте несколько десятилетий
собственной жизни, живым идя рядом с погибшим поэтом, он знал, что делал
и делает. Это не повседневное культуртрегерство, это созидание культуры
в тех наиболее чистых ее формах, о которых его главный герой некогда сказал:
культура это «не что иное, как соотносительное приличие задержанных
в своем развитии и остановленных в пассивном понимании исторических фор6
маций». Автор задерживает, читатель пытается понять, а соотносительность
приличий определяется качеством совместного труда.
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дельштамом станешь. Честно говоря, они едва ли украшают композицию кни$
ги, точно рассчитанную на вечность, и эти статьи придется густо комментиро$
вать. На лестничке «событийное — временное — вечное» они внизу. Сергей Сер$
геевич Аверинцев в интервью возмущался: «когда сегодня иные пишут о мерзос$
ти власти и прочее, то я думаю: человек, который это пишет, он что, не понима$
ет, что только уже потому, что он может всё это написать и напечатать, ему, быть
может, и не стоило бы этого писать?»1. Допустим, статья о не$колонновожатом
Мандельштаме с оценкой предисловия некоего Дымшица к «Стихотворениям»
Мандельштама 1973 г. (с тем и остался этот человек в истории советской литера$
туры) или текст о слузганной культуре с посвящением Карену Араевичу Свасья$
ну — добротная публицистика, «антисимуляция симулякров», делающая автору
честь, то статьи о теперешнем якобы закате Мандельштама или надзирающим
за культурой «министре культуры» — не «жизняночки», но «умиранки». 

Шестой раздел «Вместо заключения» (стр. 725–729), тематически замкну$
тый на предисловие, напоминает архитектонический момент в первом (и един$
ственном) томе трехтомного Собрания сочинений Андрея Битова (М., 1991):
«предисловие автора, переходящее в послесловие» (начало на с. 5–6, оконча$
ние на с. 565–574). Оба окаймляют тело книги Нерлера будто пресловутая
«арабская канва Аверроеса»: зачин и выход. Вот где гром, грохотание, сменив$
шее государственную тишину: «В контексте общекультурном его литературное
и историческое значение, равно как и читательское признание (в России и во
всем мире), сегодня является поистине мировым и не оспаривается уже никем.
Его произведения, в том числе и несколько многотомных собраний сочинений,
изданы миллионными тиражами во многих странах мира, о нем написаны ты$
сячи статей, опубликованы сотни книг и защищены десятки диссертаций. И не
случайно, что именно на мандельштамовском «материале» складывались
и формировались многие методологические парадигмы современной филоло$
гии (как, например, интертекстуальный анализ и др.). Мандельштамоведение
является, бесспорно, одной из самых динамичных ветвей русской филологии»
(стр. 728). И вправду, кто еще из славянских литераторов, исключая, быть мо$
жет, Пушкина, удостоился такой «выпрямительной» чести?

Заключительный, седьмой раздел это «Приложения» (стр. 731–815). В нем
два блока: «Из дневников и записных книжек» Нерлера, посвященных иссле$
дованиям Мандельштама, и мандельштамовская «Библиография» самого Пав$
ла Марковича. Оба бесценны, поучительны. С одной стороны, посредством
дневников можно углубиться в мотивы и обстоятельства, прогуливавшие авто$
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1 Марина Мурзина. Сергей Аверинцев: «Ах, мой милый Августин!» // Аргументы и факты (Укра$

ина). — К., 1998. — № 3 (129). — С. 3.



над первыми двумя томами. Четвёртым томом может быть только читательское (верней,

пользовательское) внимание ко всем трём томам, и это наверняка будет увесистый том.

Сложите суммарно объемы всех книг трёхтомника, и у вас получится цифра: 2 222

страницы. Если исключить титулки и реквизитки, предметные и именные указатели к

каждой книжке, останется около полутора тысяч страниц тщательно подобранной

и описанной литературы о Киеве и киевлянах: в первом томе суммарно 11 308 позиций,

во втором — 10 938. Итого составителем обнаружено, освоено, описано 22 246 источни$

ков: объём, вполне достаточный для ознакомления с историей города и в целом,

и в значимых подробностях.

В предисловии к первой книге первого тома составитель так описала составляющие:

1) фронтальный пересмотр таких изданий, как «Літопис українського друку (кни$

ги)» с 1924 г., «Літопис журнальних статей» с 1936 г., «Літопис друку (газетні статті)»

с 1937 г.;

2) отсутствовавшие в указанных выше летописях хронологические периоды попол$

нялись благодаря изучению архивного каталога книг в Центральной научной библиоте$

ки Украины имени В. И. Вернадского НАН Украины и библиографических указателей

тех лет, когда не издавались названные летописи;

3) лакуны восполнялись также посредством знакомства с библиографическими

указателями спецхранов, зарубежными библиографиями, изданиями о Киеве, печатав$

шимися в начале Первой мировой войны в Австро$Венгрии и Польше, каталогами укра$

инских культурных центров за рубежом (в частности, с библиотеками США);

4) значительная часть источников XIX в. взята из книги «Історія Києва: Бібліо$

графічний покажчик» (У 2 т., 4 вип. / Держ. іст. б$ка УРСР. К., 1958–1963);

5) существенно дополнить указатель позволил пересмотр новых изданий о Киеве,
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДВИГ НАТАЛИИ ДЕХТЯРЁВОЙ
В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ КИЕВЕ

Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року: Науково5допоміжний

бібліографічний покажчик у виданнях від XVII ст. до 2000 року: У 3 т., 14 кн. / Укладач

Н. А. Дехтярьова; Ін5т історії України НАН України. — К.: Ін5т історії України, 2009. —

ISBN 97859665025521451. — Трираж каждой книги 300 экз.

Рецензия на всякую библиографию, тем более многотомно изданную, не столько

разбор, сколько плакат о вновь вышедшем на экраны фильме. Чем содержательней и ши$

ре библиография, тем скромнее и небросче должен выглядеть плакат о ней: так себе, на$

поминание, указание, рекламка, мол, воспользуйтесь, добрые люди, если достанет охо$

ты; вещь$то хорошая, получите пользу и даже удовольствие.

Чтобы этот текст выполнил плакатную функцию, остановлюсь на точном перечис$

лении содержания каждой из четырнадцати книг, составляющих рассматриваемый трех$

томник.

Т. I: Хронологічний літопис міста Києва. — К., 2009.

Кн. 1: Історія Києва з найдавніших часів до 1861 року. — 414 с.

Кн. 2: Історія міста Києва періоду 1861 — першої половини 1917 року. — 200 с.

Кн. 3: Історія міста Києва періоду 1917–1990 рр. — 426 с.

Кн. 4: Київ на межі тисячоліть (1991–2000 рр.). — 90 с.

Т. II: Матеріальна та духовна культура Києва. — К., 2009–2010.

Кн. 5: Пам’ятки. — 200 с.

Кн. 6: Храми Києва (монастирі, собори, церкви, каплиці, храми інших кон$

фесій). — 228 с.

Кн. 7: Скульптурні пам’ятки. — 102 с.

Кн. 8: Райони та вулиці. — 116 с.

Кн. 9: Наукові товариства. Культурно$мистецькі установи: музеї, виставки, ко$

лекції. — 202 с.

Кн. 10: Демографія. Етнічні спільноти у Києві. — 106 с.

Кн. 11: Історико$культурна та географічна характеристика міста (Антрополо$

гія. Генеалогія. Геральдика. Прапори, штандарти. Епіграфіка. Картографія. Нумізмати$

ка. Ономастика. Палеографія. Сфрагістика. Топоніміка. Фалеристика). — 58 с.

Т. ІІІ: Зведені допоміжні покажчики. — К., 2010.

Кн. 12: Архіви. Бібліотеки. Бібліографічні посібники. Історіографія. — 106 с.

Кн. 13: Зведений іменний покажчик. — 172 с.

Кн. 14: Зведений покажчик назв книг та статей. — 110 с.

Композиция издания вызывает уважение: первые два тома — лоцмановское движе$

ние по книжному морю мудрых буквиц о Киеве, третий том — капитанский мостик
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Обложки первой, пятой и последней книг

«Киевской библиографической энциклопедии» Н. А. Дехтярёвой



Грех, конечно, жаловаться на малость тиража. Впрочем, он был бы не мал, если б

поступил в городские книжные магазины: столь специально интересующихся историей

города, чтобы приобрести трёхтомник Дехтярёвой, найдется, пожалуй, не более трёхсот.

Потому Институт истории зравосмысленно распространил издание по библиотекам,

где ему самое место. Было бы неправильным ограничиться размещением электронной

версии издания (хотя и формате PDF) на каком$нибудь электрическом ресурсе: по опыту

пользования таким видом литературы могу сказать — это очень неудобно. Еще чтение

книг с тезаурусным поиском (Ctrl+F) куда ни шло, но библиографический указатель

нужно листать вручную, на бумаге: ведь порой не знаешь, что ищешь, и потому не веда$

ешь, что сможешь найти. Пользование библиографическими указателями сродни самому

архивному поиску: находка всякий раз непредсказуема. Иногда это клад, золото$бриль$

янты, иногда труха, кожа и кости, — однако нечто археологическое в библиографиче$

ском и архивном поисках есть, в этом они братья.

Среди значительных библиографов обычно называют несколько имен: Франческо

Маручелли и Андрей Богданов в XVIII в., Иван Масанов, Александр Ловягин, Борис Мод$

залевский, Николай Рубакин, Иосиф Баренбаум, Ольга Острой — в XIX–ХХ веках. Сре$

ди библиографов, занимавшихся историей Киева, имя Наталии Дехтярёвой должно за$

нять первое место, хотя бы потому, что до сих пор оно было вакантным.

Тем не менее, трехтомник «Історія міста Києва з найдавніших часів до 2000 року»

Дехтярёвой — не поисковая точка на библиографической трассе, это жирненькая запя$

тая, вслед за которой, будто после саркастического «но», должна продолжится, должна

быть подхвачена традиция библиографического поиска киевоведческих публикаций

2010$х и дальнейших десятилетий, поскольку всякая библиография — наикратчайший

путь к книге, услужливо расчищенный добрым и умным библиографом.

Андрей ПУЧКОВ
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появившихся в 1996–2006 гг. и поступивших в Книжную палату Украины имени Ивана

Фёдорова;

6) в период работы над указателем составитель проводила консультации с истори$

ками, краеведами, художниками, искусствоведами, архитекторами, посещала экскурсии,

музеи, выставки, лекции, заседания клуба «Киев и киевляне».

Каждая книга состоит из: 1) предисловия составителя; 2) основной части, состав$

ленной по определенному рубрикатору; 3) именного указателя; 4) алфавитного указате$

ля названий книг и статей; 5) списка сокращений.

Складывается впечатление, что над изданием трудился коллектив библиотекарей.

Нет, всю работу выполнил один человек: библиотекарь и библиограф Наталия Анатоль$

евна Дехтярёва (р. 1933). Идея создания библиографической энциклопедии Киева роди$

лась у нее в конце 1970$х, в связи с предстоящими пышностями 1500$летия Киева. К этой

дате — 1982 году — появилось значительное число публикаций, основанных на свежих ис$

следованиях археологов и историков, переиздание материалов конца XVIII — XIX вв., пе$

чать архивных документов. Публикаторский вал вопил о библиографическом обобщении.

Н. А. Дехтярёва была подготовлена к такому Атласному труду предыдущим опы$

том: заведовала библиотекой в Киевском топографическом техникуме (1954–1961 гг.),

отделом обслуживания научной библиотеки Академии строительства и архитектуры

УССР (позднее — Научно$технической библиотекой Госстроя УССР, 1961–1980 гг.), бы$

ла главным библиографом Института истории АН УССР (1980–1989 гг.), главным библи$

ографом сектора информационно$аналитического центра ЦНБ имени В. И. Вернадского

(1991–1993 гг.), ведущим научным сотрудником отдела научного анализа информации

и государственной статистики печатания Книжной палаты Украины (1996–2000 гг.).

Из полувекового библиографического поиска четверть века отдано Наталией Ана$

тольевной киевоведческой тематике. Среди ее исследований — серия указателей об этно$

сах Украины в 1917–1941 гг., выпущенная Книжной палатой: «Етноси України», «Исто$

рия и культура евреев в Украине: Книги, журнальные и газетные статьи», «Турки в Ук$

раїні» (1997), «Німці в Україні», «Болгари в Україні» (1998), «Кримські татари в Україні»

(1999), «Євреї в Україні» (в 2 ч., 1999–2000), «Кримські караїми в Україні» (2001). Отдель$

но следует назвать указатель: «Шолом$Алейхем: Бібліографічний покажчик творів і лі$

тературознавчих досліджень, виданих в Україні (1917–1941)» (1994).

После ухода с работы в Книжной палате (2006) Наталия Анатольевна продолжает

трудиться над киевской библиографической энциклопедией совместно с Л. Е. Демьяно$

вой, и, когда «рукопись» указателя была готова, обращается за помощью в некогда род$

ной Институт истории Украины НАН Украины. Её там хорошо помнили, и администра$

ция в лице прежде всего директора акад. В. А. Смолия, не в пример другим ученым

администрациям, поддержала идею издания указателя. В 2009–2010 гг. медленно, но ка$

чественно, под эгидой Института истории Украины «Библиографическая энциклопедия

Киева» Наталии Дехтярёвой увидела свет.
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