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reference to the war experiences of the Artist and the fate of the Jewish Nation 
sentenced to extermination24.

The Lviv exhibition was a certain kind of Stern’s «return to the roots» since 
it was staged in the city where he made his first attempts to paint in Professor 
Gajewski’s study…  
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ДЕЯКІ МОТИВИ КНИЖКОВОЇ ГРАФІКИ ХУДОЖНИКІВ
ГРУПИ «АРТЕС» НА ПРИКЛАДІ ІЛЮСТРАЦІЙ
ГЕНРИКА СТРЕНГА (МАРКА ВЛОДАРСЬКОГО)

ДО ПРОЗИ ДЕБОРИ ФОГЕЛЬ

Богдана Пінчевська

Творчість художників львівського об’єднання «Артес» в межах україн-
ського академічного мистецтвознавства залишається не вивченою. Про те, 
що ця група була одним з найцікавіших художніх об’єднань Львова міжво-
єнного періоду, окрім власне творів художників, свідчить значна кількість 
публікацій другої половини ХХ — початку ХХІ ст., присвячених творчості 
«Артесу» в контексті польського академічного мистецтвознавства. Цю стат-
тю присвячено темі графіки в творчості художників групи «Артес» загалом 
і проблемі аналізу графічних творів Марка Влодарського в якості матеріалу 
для узагальнень щодо особливостей стилістики авангардного художнього 
об’єднання загалом, а також його значення в якості невід’ємної складової 
єврейського мистецтва Галичини першої третини ХХ ст., зокрема.

Проблема існування світського єврейського мистецтва, розквіт котрого 
на сучасній території України відбувся у Львові протягом першої третини 
ХХ ст., залишається лакуною на мапі сучасного українського мистецтвоз-
навства. Огляд невідомого українським дослідникам циклу творів М. Вло-
дарського (Генрика Стренга) є частковим вирішенням загальної проблеми 
відсутності інформації щодо розвитку світського єврейського мистецтва Га-
личини загалом та книжкової графіки художників групи «АРТеС» зокрема 
в сучасному вітчизняному мистецтвознавстві. 

Мета статті полягає в узагальненнях щодо особливостей книжкової гра-
фіки, зроблених на основі огляду та аналізу циклу творів М. Влодарського 
(Г. Стренга), а також його колег, котрі входили до складу творчого об’єднання 
групи єврейських, польських та українських художників «АРТеС».  В сучас-
ному українському мистецтвознавстві фактично відсутні публікації на вка-
зану тему. Окрім однієї ранішньої публікації авторки даної статті, присвя-
ченої місцю групи «АРТеС» в українських та польських мистецтвознавчих 
джерелах1, поодинокі згадки про творчість групи зустрічаються в деяких 
словниках та каталогах. Це, наприклад, стаття мистецтвознавця Д. О. Горба-
чова «АРТеС»2; короткі посилання на творчість групи в каталозі виставки 
єврейського мистецтва Галичини «Образи зниклого світу»3; а також розріз-
нені мистецтвознавчі публікації в культурологічних виданнях, насамперед 
статті Галини Глембоцької «Єврейське образотворче мистецтво в Галичині. 
Історія та еволюція»4 чи Євгена Котляра та Віти Сусак «Єврейське мисте-
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цтво: традиція і Новий час»5. Нато-
мість окремої статті, присвяченої 
графіці художників групи «Артес», в 
українському мистецтвознавстві на-
разі не існує.

Водночас творчість художників 
поглиблено розглянуто в таких поль-
ських мистецтвознавчих виданнях, 
як монографія Пйотра Лукашевича 
«Zrzeszenie artystów plastyków ARTES 
1925-1935»6, дослідженні Єжи Малі-
новського «Malarstwo i rzeźba Żydów 
Polskich w XIX i XX wieku»7, а також 
в численній літературі, присвяченій 
творам єврейських митців, котрі 

працювали на українських теренах, що колись входили до складу Польщі, — 
у каталозі «Salon Ogólnopolski»8 міжвоєнного періоду, та у кількох десятках 
повоєнних видань, присвячених даній темі. Найбільш докладно графіку у 
творчості Марка Влодарського розглянуто у варшавській монографії, при-
свяченій його творчості: «Marek Włodarski (Henryk Streng). 1903-1960»9.

Львівське художнє об’єднання «Артес» існувало протягом 1929-1933 рр. 
До складу групи входили єврейські, польські та українські художники: Люд-
вік Ліллє, Отто Ган, Олександр Рімер, Маргіт Райх-Сельська, Роман Сель-
ський, Олександр Кривоблоцький, Генрик Стренг, Мечислав Висоцький, 
Єжи Яніш, Генріх Лаутербах, Людвік Тирович і Тадеуш Воцеховський. Зде-
більшого всі вони отримали чудову художню освіту в кращих східно- та 
західноєвропейських майстернях живопису, — у Краківській Академії мис-
тецтв, в Академії Фернана Леже в Парижі тощо.

Програмні переконання художників групи, котрі орієнтувались на захід-
ноєвропейський мейнстрім, були цілковито авангардними для Львова цього 
періоду; натомість полінаціональний склад групи був, навпаки, абсолютно 
характерним явищем для культурного середовища Галичини міжвоєнної 
доби.

Творча біографія Марка Влодарського в певному сенсі є типовою для тієї 
нечисленної групи єврейських митців, яким вдалося пережити Другу Світо-
ву війну. До цього періоду його творчість мало відрізнялась — чи, точніше, 
гармонійно збігалась, — з творчістю інших львівських авангардистів.

Творча біографія Генрика Стренга. Живописець та графік, Генрик 
Стренг10 народився у Львові, 17 червня 1903 року. Художню освіту отримав 

у Вільній Академії образотворчого мистецтва та Промисловій школі (1920-
1924) у Львові, згодом вчився у Академії Модерну Фернанда Леже в Пари-
жі (1924-1929). У 1918 році, разом з Отто Ганом, він організував виставку у 
Львівській філії ТПОМ11. Дебют художника відбувся у 1927 році, в галереї 
Яна Шливинського. Повернувшись після навчання в Європі до Львова, Ген-
рик Стренг став одним з співорганізаторів художнього об’єднання «Артес». 
У міжвоєнний період художник заприязнився з письменницею, філософом, 
публіцистом та поетесою Деборою Фогель і на початку 1930-х рр. створив 
кілька циклів ілюстрацій до книг її прози.

Під час окупації Львова він змінив ім’я та прізвище на «Марк Влодар-
ський». Художник мешкав у Львові під час всієї Другої Світової війни, де 
нові документи з іншим іменем і, відповідно, національним походженням, 
врятували йому життя. Тому він залишився Марком Влодарським до кінця 
своїх днів.

В його ранніх творах відчуваються впливи кубізму, творчості Ф. Леже, сюр-
реалізму, а також, подекуди, вплив творчості Марка Шагала з характерним сис-
тематичним використанням мотивів єврейського народного мистецтва. Серед 
творів художника воєнного часу збереглася також графічна серія, присвячена 
повсякденному життю в’язнів концентраційного табору в Штуттхофі.

Творчість Марка Влодарського післявоєнного періоду тяжіє до абстрак-
ціонізму. 

Після війни художник залишив радянський Львів і оселився у Варшаві, 
де багато років викладав в Академії образотворчого мистецтва. Дослідники 
його творчості відносять до її особливостей нескінченний творчий пошук з 
частою зміною напрямків художнього мислення.

Творчість Дебори Фогель в контексті міжвоєного Львова. Дебора 
Фогель була знаковою фігурою для єврейського середовища міжвоєнного 
Львова. Наразі її ім’я несправедливо забуте, попри те, що її діяльність на-
прочуд багато важила для художньої культури столиці Східної Галичини.

Філософ за освітою, близька приятелька Бруно Шульца, Дебора Фогель 
(Двойра Вогель; в оригіналі — Debora (Dwojra) Vogel (Fogel) Barenbluth) на-
родилась 1902 року у галичанському містечку Бурштин, в освіченій єврей-
ській родині. Під час Першої Світової війни родина емігрувала до Відня, де 
Дебора вчилась у гімназії; атестат зрілості вона отримала по війні, у поль-
ській гімназії Львова. Тут деякий час працювала вихователькою у сирітсько-
му будинку по вулиці Зборовській, де працював вчителем її батько. Згодом 
вступила до Ягелонського університету у Кракові, де водночас вивчала пси-
хологію та філософію і захистила докторську дисертацію. Згодом вона ви-
кладала психологію в єврейській семінарії.

Художник Генрик Стренг
(Марк Влодарський)
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Дебора Фогель вільно говорила та писала польською; добре знала іврит, 
натомість ідиш вивчила вже у дорослому віці. Окрім віршів та прози, писала 
рецензії на ідиш, івриті та польскою мовою на нові книги та виставки сво-
їх сучасників. Вона пропагувала прозахідні течії у мистецтві, виступаючи в 
якості «патронеси» як львівських випускників школи Ф. Леже, так і насліду-
вачів його творчості, — здебільшого художників групи «Артес», — родини 
Магріт та Романа Сельських, Отто Гана, еміля Кунке; пропагувала творчість 
художників кола Гертруди Стайн; багато років листувалась з Бруно Шуль-
цом; публікувалась в єврейських часописах «Cusztajer», в польських видан-
нях «Sygnały» та «Wiadomości literacki» та ін.

Дебора Фогель написала та видала три книги цілковито авангардної 
прози, початково мовою ідиш — «Постаті дня» («Tog Figurn»), «Манекени» 
(«Manekinen»), та «Akację kwitną», котру згодом сама переклала з ідиш на 
польську мову.

Дебора Фогель загинула разом з усією родиною під час фашистської оку-
пації Львова. її тіло ідентифікував художник Генрик Стренг, в той час відо-
мий уже під іменем Марка Влодарського12.

Вибрана бібліографія графіки художників групи «Артес». До наших 
днів збереглося небагато літератури з публікаціями творів художників гру-
пи «Артес». Це, зокрема, каталог «Виставка 150 рисунків, гуаші та ксило-
графій: Отто Гана, Єжи Яніша, Павла Ковжуна, Людвіка Лілле, Магріт Райх-
Сельської, Генрика Стренга, Людвіка Тировича, С. Войцеховського» «(«Wys-
tawa 150 rysunkow, gwaszy, drzeworytow: Ottona Hahna, Jerzego Janiscza, Pawla 
Kowżuna, Ludwika Lillego, Margit Reich-Sielskiej, Henryka Strenga, Ludwika 
Tyrowicza, S. Wojciechowskiego»), виданий в жовтні 1932 у Львові, накладом 
ТПОМ. Про цю виставу писали в газеті «Варшавський кур’єр» (1932, № 304 
(3. XI), с.1) та у часописі «Sztuki Piękne» (1933, № 1, с. 30.).

Насамперед на періодичні видання доводиться покладатись в тому, що 
стосується творчості Отто Гана. Через війну та інші непрості обставини се-
редини ХХ ст. до наших днів збереглися лише поодинокі твори цього худож-
ника, на думку авторки статті, одного з найбільш обдарованих учасників 
групи «Артес». Одна з найдокладніших біографічних студій, присвячених 
його творчості, надрукована польською мовою в книзі Є. Маліновського, 
присвяченій єврейському мистецтву Польщі 13.

Значно більша кількість творів Людвіка Лілле збереглася почасти завдяки 
своєчасній еміграції митця, а також через те, що деякі з них входили до складу 
колекції Ярослави Музики, вивезеної  до Польщі, завдяки чому роботи худож-
ника були опинились у кількох польських мистецьких колекціях. Наразі ці тво-
ри відомі переважно завдяки загальним каталогам, виданим не тільки за життя 

художника, але і значно пізніше, з нагоди різ-
номанітних тематичних виставок, присвяче-
них львівським художнім процесам міжво-
єнного періоду а також в контексті опису тих 
чи інших музейних колекцій (це, наприклад, 
каталог зібрань Національного музею у Вроц-
лаві14 чи різноманітні альбоми виставок, при-
свячених творчості формістів15, з творчістю 
яких тісно пов’язана творчість артесівців).

Окремі статті, присвячені творчості цих 
митців, в Україні ніколи не видавались; най-
більш докладно ілюстрована інформація 
про їх творчість опублікована в згаданому 
вище єдиному львівському каталозі, при-
свяченому єврейському мистецтву16.

Натомість все, що було створено єврей-
ськими митцями та письменниками міжво-
єнного Львова, здебільшого має характер не 
тільки творчого літопису невеликого міста, 
але й цілком органічно вписується в тодіш-
ній контекст європейського мистецького 
процесу, не поступаючись добре відомим 
творами класиків ні концептуальністю ідей, 
ні якістю виконання.

1. Отто Ган. Композиція з листям.
1930. Літографія.

Національний музей у Вроцлаві (НМВ)
2. Людвік Лілле. Сюрреалістична композиція ІІ.

Акварель. 1931-1932. (НМВ)
3. Людвік Лілле. Сюрреалістична композиція.

Сепія. Близько 1931. (НМВ)

1

2

3

Графіка художників групи «Артес». Марк Влодарський не єдиний по-
слідовно займався графікою серед художників групи «АРТеС». Лідер гру-
пи Людвік Лілле залишив досить великий спадок графічних творів, деякі з 
котрих стилістично межово наближені до графіки Генрика Стренга, поде-
куди утворюючи з ними справжні тематично-композиційні рими. Окрім 
сюрреалістичних мотивів, графіку Стренга поєднують з графікою Л. Лілле, 
наприклад, експериментальні спроби сплощення простору в творах, власти-
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4. Весна і картонки для капелюшків (с. 17). «Квіткові магазини з азаліями»
5. Дощові дні (с. 21). «Квіткові магазини з азаліями»
6. Марширують солдати (с. 27). «Квіткові магазини з азаліями»
7. Серця, зламані вже назавжди, с. 35. «Квіткові магазини з азаліями»
8. Трактат про життя. Розділ перший, с. 40. «Квіткові магазини з азаліями»*
9. Трактат про життя. Розділ перший, с. 42. «Квіткові магазини з азаліями»

ві, загалом, більшості випускників школи Фернана Леже (зокрема, цю рису 
можна відзначити в деяких олійних натюрмортах Романа Сельського та 
Магріт Райх-Сельської). У монохромних графічних творах, де глибину про-
стору неможливо передати за допомогою кольорової світлотіні, роль світ-
лоповітряного середовища часто відводиться білому тлу паперу; у творах 
цих художників деформація реальних розмірів предметів, розташованих на 
незаштрихованому білому папері створює цілковито неповторні візії, зану-
рені в «сяюче світло» білого кольору.

Узагальнення стосовно особливостей графічних творів художників гру-
пи «Артес» зручно реалізувати на прикладах окремих жанрів, що частіше за 
все фігурують в їх творчому спадку. Частіше за все художники звертались 
до міського пейзажу, натюрморту та до сюрреалістичних композицій.

Слід зазначити певні особливості у трактуванні міського пейзажу в твор-
чості єврейських митців, в Галичині, де не існувало ніякої «межі осілості», і, 
крім того, всі, навіть найменші населені пункти, здебільшого демонстрували 
ряд ознак культури великого міста. Манера бачення та відтворення міського 
пейзажу артесівців здебільшого збігається. Місто у виконанні міських жи-
телів не сприймається з захватом, не уславлюється і не демонізується. У їх 
творах зображення міста має характер ретрансляції настроїв періоду, атмос-
фери епохи, де відчутний, користуючись розмовною лексикою, «в повітрі» 
присмак тривоги фіксується за допомогою химерних дій героїв жанрових 
сценок (чоловічок, що малює на стіні, Г. Стренг, іл. 7); або за допомогою вкра-
плень сюрреалістичних елементів (Л. Лілле, О. Ган іл. 1-3), або за умови ви-
користання діагональної побудови композиції (також з усіх артесівців най-
більше притаманної саме графіці Г. Стренга). Все це разом чи окремо слугу-
вало посиленню ефекту унаочнення емоційної несталості, стриманої, проте 
виразно відчутної експресивної напруженості настрою міста.

Слід було б присвятити окрему статтю подібним особливостям в натюр-
мортах в творчості художників групи «Артес». І додати, що прозу Дебори 
Фогель з творчістю художників-модерністів, серед іншого, єднала харак-
терна для напружених історичних періодів увага, загострена на незначних, 
дріб’язкових деталях. Роздивившись їх впритул, художники в своїх творах 
надавали їм значення мікрокосму, здатного не тільки сконцентрувати увагу 
глядача, але й докладно прокоментувати, піддаючи сумніву, значення всіх 
тих речей та явиш, з яких складається звиклий оточуючий світ.

Багатократно збільшений розмір апріорі маленького предмету, — ска-
жімо, липового листка, котрий розростається, затуляючи собою простір 
натюрморту в невеликому інтер’єрі, — це і подібне перекодування зобра-
ження звиклого предмету  у символ за допомогою маніпуляцій з його реаль-
ним розміром, можна вважати не тільки типовим, але й взірцевим мотивом, 

9
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незамальованій площині паперу; в центрі композиції (Отто Ган), в її ниж-
ній (Г. Стренг, іл. 16; Л. Лілле, іл. 2) чи верхній частині (Л. Лілле, іл. 3) розта-
шовано силует витягнутого горизонтально липового чи дубового листка.

Листок в геніальному натюрморті Отто Гана (іл. 1) подібний на дубовий, 
що можна розуміти в якості натяку на символіку розвитку фашизму: у Німеч-
чині з 70-х рр. ХІХ ст. до середини ХХ ст. саме дубовий лист набув популяр-
ності в якості символу національної єдності20. Крім того, цьому образу влас-
тиві певні біблійні конотації, адже зображення дуба — одна з важливих ме-
тафор-символів єврейського мистецтва. Це нагадування про Мамврійський 
дуб, під яким відбулась зустріч Авраама з янголами, внаслідок котрої Авраам 
отримав від Бога обіцянку про те, що він буде засновником нового народу.

Натомість листя в творах Л. Лілле слугує засобом спотворення дійснос-
ті. його перебільшений розмір деформує реальність, перетворюючи начерк 
звиклої жанрової сценки — дітей на дитячому майданчику в «Сюрреаліс-
тичній композиції з листям» — на цілковито абсурдний, відтятий від життя 
сюжет, сповнений відчуття межової внутрішньої напруги почуттів.

Ту ж приблизно функцію виконує гігантський листок у площині твору 
Г. Стренга, котрий ілюструє «Осінні розмови» Дебори Фогель: звичайний 
кімнатний інтер’єр з нецікавим міським пейзажем за вікном набуває ціл-
ковито кафкіанського виміру ірраціональної напруги, майже жаху, — через 
горизонтальну площину зображеного в кімнаті гігантського листка, котрий 
перекриває всю нижню частину композиції і дорівнює за формою та розмі-
ром кроні невизначеного фруктового дерева за вікном.

Сюрреалістичні композиції серед єврейських учасників групи «Артес» 
найчастіше зустрічались в творчості загалом і графіці зокрема Л. Лілле, 
О. Гана та Генрика Стренга, зрідка з’являючись в олійному живописі Ма-
гріт Райх-Сельської та Романа Сельського.

Залишаючи детальний аналіз сюрреалістичних творів кількох художни-
ків до іншої публікації, зупинюсь докладніше на графіці Генрика Стренга.

Ілюстрації Генрика Стренга до прози Дебори Фогель. Довоєнні ви-
дання книг Дебори Фогель вважаються антикварними раритетами. Відомо, 
наприклад, що один з примірників довоєнного видання книги «Tog Figurn» 
з ілюстраціями Марка Влодарського завдяки ізраїльському колекціонеру Гі-
лелю Казовському зберігається у Музеї Єврейського мистецтва в Парижі. 
У 2007 році у Польщі завдяки зусиллям польської перекладачки з ідиш Ка-
терини Шиманьяк21 було видано окрему книгу творів Дебори Фогель, проте 
проза з «Tog Figurn» сюди не увійшла. Роком раніше, у 2006, було опублі-
ковано докторську дисертацію перекладачки, присвячену аналізу польского 
модернізму на прикладі прози Дебори Фогель «Бути агентом вічної ідеї. Змі-
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10. Другий розділ трактату про життя, с. 44. «Квіткові магазини з азаліями»
11. Нова легенда. Викриття манекенів, с. 64. «Акація квітне»
12. Ідуть нові манекени, с. 69. «Акація квітне»
13. Розділ про манекенів: продовження, с. 71. «Акація квітне»

котрий багато що пояснює в авангардній, обумовленій естетикою абсурду, 
системі цінностей львівських художників-модерністів міжвоєнної доби.

Так, мотив з листком, що в ілюстраціях Г. Стренга ілюструє розділ 
«Осінні розмови» в книзі «Акація квітне» (іл. 16, с. 99), зустрічається також 
в графіці інших художників групи «Артес», — Людвіка Лілле, у «Сюрреа-
лістичній композиції ІІ» (іл. 2)17 та «Сюрреалістичній композиції» (іл. 3)18 
та у творі Отто Гана «Композиція з листям» (іл. 1)19. Формальні рішення 
особливостей формотворення образу, розташування зображення, побу-
дова композиції та загальні проблеми вирішення простору у наведених 
творах трьох художників групи «Артес» бездоганно збігаються. Попри різ-
ницю технік (літографія, акварель, сепія), роль вільного простору віддано 
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ни естетичних поглядів Дебори Фогель»22. Перевидання прози письменниці 
проілюстроване графікою Марка Влодарського. Згідно коментарю упорядни-
ка, «впорядкування «Акації...» відбулося згідно довоєнному виданню. З нього 
запозичено також 15 ілюстрацій Генрика Стренга, і їх розміщено саме так, як і 
в оригіналі. Шістнадцята ілюстрація Генрика Стренга, репродукована на сто-
рінці 112, походить з першого видання книги «Акація квітне» на ідиш»23.

У будь-якому випадку вказані книги почасти заповнюють інформаційну 
лакуну в сфері взаємозв’язків та взаємовпливів між літературним та мис-
тецьким єврейським середовищем міжвоєнного Львова. У зв’язку з браком 
матеріалів з довоєнного видання (окрім однієї ілюстрації Стренга з довоєн-
ного видання «Tog Figurn», люб’язно наданої Г. Казовським), тут наводяться 
твори, надруковані у краківському перевиданні прози Д. Фогель 2007 року.

Слід додати, що у перевиданні 2007 р. наведено твори письменниці, котрі 
початково були написані на ідиш, і згодом були перекладені та перевидані 
польською мовою самою Деборою Фогель. Отже, у сучасній книзі прози ілю-
страції Генрика Стренга розташовані у наступному порядку.

Сім ілюстрацій декорують твір «Квіткові магазини з азаліями» (іл. 
4. «Весна і картонки для капелюшків», с. 17.; іл. 5. «Дощові дні». с. 21; іл. 6. 
«Марширують солдати», с. 27; іл. 7. «Серця, зламані вже назавжди», с. 35; 
іл. 8, 9. «Трактат про життя. Розділ перший», с. 40, 42; іл. 10. «Другий роз-
діл трактату про життя», с. 44); Пять ілюстрацій прикрашають центральний 
твір письменниці, «Акація квітне» (іл. 11. «Нова легенда. Викриття манеке-
нів», с.64 ; іл. 12. «Ідуть нові манекени», с. 69; іл. 13. «Розділ про манекенів: 
продовження», с. 71; іл. 14. «Ще кілька ґатунків ляльок», с. 73; іл. 15. «Зане-
пад. На околицях життя», с. 87; іл. 16. «Осінні розмови», с. 99). Нарешті, твір 
«Спорудження залізничної станції» проілюстровано трьома роботами: іл. 
17, — розділ 3, с. 109; іл. 18, розділ 4, с. 112; і іл. 19, розділ 6. с. 117). На жаль, 
твори не мають підписів, і місце збереження більшості оригіналів наразі 
невідоме. Автору статті вдалося встановити місцезнаходження тільки чо-
тирьох з шістнадцяти перелічених творів. Вони зберігаються в колекції На-
ціонального музею в Варшаві; це графічні твори «Głowy» (іл. 8), «Ten kawal 
przestrzeni nieporadnej» (іл. 17), «Ale dusza surowców jest delikatna»...  (іл. 19), 
та «Kompozycja IV», котра в оригіналі книги розміщувалась на сторінці 134, 
але не потрапила на сторінки краківського перевидання 2006 року. 

Деякі мотиви в ілюстраціях до прози Д. Фогель. Жанрово ілюстра-
ції Генрика Стренга до прози Дебори Фогель поділяються на три типи: це 
міській пейзаж, часто з жанровими сценками; поодинокі натюрморти та 
сюрреалістичні композиції. В більшості ілюстрацій тема розділу книги, її 
провідні мотиви виступають в сюжетах малюнків; так, якщо у розділі ви-

ступають манекени, в малюнку будуть присутні зображення вітринних ля-
льок. Це стосується всіх інших мотивів: жіночих облич, перукарень, безро-
бітних чи робітників фабрик, написів на стінах міста тощо. Іконографічний 
аналіз графіки Генрика Стренга, опублікованої в каталозі його посмертної 
персональної виставки, проте, показує, що три чверті його малюнків з рів-
ним успіхом могли б бути використані в якості ілюстрацій прози письмен-
ниці-модерністки. Численні збіги образів та мотивів пояснюються не тільки 
спільним культурним та інтелектуальним полем, в котрому жили та пра-
цювали ці люди, але й тим, що вони мешкали в одному місті. Певне, людині 
уважній Львів міжвоєнного періоду демонстрував одні й ті ж мотиви; проте 
слід додати, що римування образного ряду в творах різних митців провоку-
ється, окрім всього, єдністю переконань, властивих представникам певного 
художнього середовища у будь-якій країні будь-якої епохи.

Графіка Генрика Стренга в контексті творів Дебори Фогель, окрім іконо-
графічної адекватності образного ряду, демонструє ряд ознак, властивих 
творчості всіх художників групи «Артес»: виокремлення символічної по-
верхні дійсності; гіперболізація символів за допомогою перетворення їх у 
схематизовані, сплощені, силуетні, майже позбавлені об’єму, форми. В твор-
чості Генрика Стренга в більшій мірі, аніж у інших артесівців, відчувається 
вплив символіки, властивої стилю М. Шагала: цілком реальні, лише дещо 
спрощені форми набувають виразно ірреальних рис завдяки певному — од-
ному — прийому, наприклад, розміщенню реального об’єкта в химерному 
просторі (манекени посеред парку, «Другий розділ трактату про життя», с. 
44, іл. 10), чи маніпуляції з рисами об’єкта, що надають малюнку сюрреаліс-
тичного сенсу (жіночі голівки без облич, той же розділ, с. 40, іл. 8).

Власне, неможливо собі уявити ілюстрації прози Дебори Фогель, виконані 
в академічній манері: модерністський текст краще за все ілюструється саме 
малюнками авангардиста. Прозу Дебори її і наші сучасники часто співвідно-
сять з прозою Бруно Шульца, котрий, проте, завжди самостійно ілюстрував 
власні тексти. Натомість Дебора Фогель ніколи не захоплювалась малюван-
ням, проте часто писала статті про виставки і підтримувала тісні стосунки 
з львівськими художниками, про що свідчить, зокрема, її портрет, намальо-
ваний Станіславом Віткевичем 1929 чи 1930 році. Сенс ілюстрацій Генрика 
Стренга обумовлений не тільки змістом розділів, але й загальним настроєм 
книги, — нервовим, майже неврівноваженим, метафоричним ірреальним 
дзеркалом доби, де письменниця та художник, кожен по-своєму, зафіксува-
ли характерні настрої часу. Визначення «міжвоєнна доба» в даному випадку 
— не тільки певний хронотоп; це, серед іншого, психологічно насичене явище, 
з певними, унікальними особливостями настрою та атмосфери, властивих ху-
дожнім центрам, розташованим посередині між двома великими катастрофа-
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ми, — тією, що минула, тобто Першою Світовою, та напередодні — не стіль-
ки в очікуванні, скільки в передчутті — іншої, значно більшої за попередню, 
катастрофи Другої Світової війни. Певне, модерністські прийоми в даному 
випадку єдині здатні зафіксувати і виправдати ірреальність дійсності, три-
вожні симптоми котрої полягають не тільки в значних соціальних зрушеннях, 
описаних письменницею в розділі, присвяченому безробітним, але й у цілком 
безтурботних, на перший погляд, жанрових сценках, присвячених буржуаз-
ному побуту городян. Слід зауважити, що Генрик Стренг далеко не в кожній 
ілюстрації шукав прямої відповідності теми малюнку сюжетам «монтажів» 
письменниці: художник часто відтворював загальну атмосферу текстів, не зо-
середжуючись на точній фіксації його деталей.

На жаль, кращий каталог творів Генрика Стренга видано в ті часи, коли 
навіть найвища якість поліграфії однаково не передавала особливостей жи-
вопису, зокрема, не мала здатності точно передавати колір. Тому значна час-
тина кольорового живопису надрукована тут в чорно-білому варіанті, завдя-
ки чому розрізнити графічні та живописні твори в деяких випадках можна 
тільки завдяки підписам. Огляд всього надрукованого тут графічного спадку 
Генрика Стренга вартий самостійної наукової роботи, в котрій знайшлося б 
місце для виокремлення прийомів європейського мистецтва в творчості мит-
ця, біблійних метафор, мотивів, властивих художньому середовищу Львова 
міжвоєнної доби, а також для конотацій, властивих суто єврейському мис-
тецтву (наприклад, сюрреалістичний міський пейзаж в овалі, подібному на 
монументальний розпис в синагогальних медальйонах чи на пасхальну тацю 
для Седеру, іл. 17). Відсутність більш докладного аналізу ілюстрацій Генри-
ка Стренга до прози Дебори Фогель у даній статті слід розглядати в якості 
анонсу теми наступного дослідження, адже перша спроба наведення деяких 
характерних рис його графіки, а також відтворення художнього контексту, в 
котрому працював митець, обумовлена наразі значною кількістю загальної 
інформації щодо творчих біографій митця, письменниці, а також їх оточення.

Таким чином, до особливостей графіки Генрика Стренга в ілюстра-
ціях до прози Дебори Фогель слід віднести рідкісну адекватність худож-
нього сприйняття авторки прози та автора візуального ряду, спричинену 
одним середовищем, містом, історичним періодом, національним похо-
дженням естетичними переконаннями представників єврейської гумані-
тарної еліти міжвоєнного Львова. Так, надламана, тривожна чи печальна 
інтонація митця, що за родом своїх занять приречений загострено реа-
гувати на найтонші особливості зміни як соціального, так і емоційного 
клімату власного міста, властива також окремо взятим, не пов’язаним з 
надрукованими книгами, творам письменниці, та картинам художника, 
створеним поза її прозою.

14 15

16 17

18 19 14. Ще кілька гатунків ляльок, с. 73. «Акація квітне»
15. Занепад. На околицях життя , с. 87. «Акація квітне»
16. Осінні розмови, с. 99. «Акація квітне»
17. (Розділ 3, с. 109). «Спорудження залізничної станції»**
18. (Розділ 4, с. 112). «Спорудження залізничної станції»
19. (Розділ 6. с. 117). «Спорудження залізничної станції»***
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Реальні прототипи предметного світу, — манекени в вітринах міста, до-
ріжки міських парків, і навіть ознаки стабільності чи заможності, — вікна 
перукарень, перуки, картонки для капелюшків тощо — збігались для всіх 
жителів Львова, а проте інтонації на перший погляд подібного на наївні 
малюнки, спрощеного, а насправді химерного і напрочуд напруженого вну-
трішнього життя міста давались взнаки в творчості насамперед художників, 
наближених до кола єврейської інтелігенції, котру об’єднувала Дебора Фо-
гель, куди входили майже всі митці групи «Артес».

Умовно формальні паралелі у графіці єврейських художників групи «Ар-
тес» полягають в наступному. По-перше, збіги стосуються жанрових пре-
рогатив: зокрема, переваги сюрреалістичних композицій, міського пейзажу 
та натюрморту над іншими жанрами. Далі, це своєрідна манера трактуван-
ня натюрмортів, де предмети частіше за все виступають в якості, якщо так 
можна висловитись, символів приватності, і точніше за все унаочнюють 
настрій та стан митця, його реакцію на існуючу дійсність, — що у худож-
ників попередніх поколінь, а також академічно налаштованих сучасників, 
звичайно виражалось за допомогою, наприклад, психологічно загострених 
портретних характеристик.

Далі, найбільш характерною рисою графіки єврейських митців цієї групи 
було акцентування сюрреалістичної складової художньої дійсності. Методо-
логія художників різнилась, — Марк Влодарський (тоді — Генрик Стренг) та 
Отто Ган використовували деформацію одного фрагменту пересічної жан-
рової сценки чи натюрморту, перетворюючи її на химерне унаочнення суто 
художнього відтворення дійсності, натомість Людвік Лілле іноді взагалі від-
мовлявся від реалістичних мотивів і віддавав перевагу побудові цілковито 
сюрреалістичних композицій. Але результат — послідовні, програмні сюр-
реалістичні композиції, сповнені прихованої під підкреслено наївними, не-
певними начерками, загостреної складності емоційної та формальної скла-
дових художнього твору, — об’єднували їх творчість в цілковито осібний 
прошарок художнього життя столиці Східної Галичини.

Власне, можна стверджувати, що сюрреалізм завоював окреме місце 
в художньому середовищі Львова насамперед завдяки саме їх творчості, і 
графіка Генрика Стренга послідовно розкриває методи, завдяки яким цей 
процес відбувався.
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Примітки до ілюстрацій:

*(іл. 8). В монографії, присвяченій творчості Генрика Стренга, цей твір значиться 
під номером 362. Твір носить назву «Głowy». Опис малюнку: 1929 р. Сепія, пензель, 
папір, наклеєний на папір з рамкою. Розм. 21, 2 x 34 см; підпис: Włodarski 929; первіс-
ний підпис: Streng 1929. Власність Muzeum Narodowe w Warszawie, інвентарний но-
мер: Rys. W. 87. В оригінальному варіанті книги — Vogel D. «Akacje kwitną. Montaże». 
Warszawa, 1936 — був надрукований на с. 57.

**(іл. 17). В монографії, присвяченій художнику, малюнок має номер 561 і нази-
вається «Ten kawal przestrzeni nieporadnej». Опис: 1930 р. Олівець, сірий папір, на-
кладений на папір кремового кольору.  Розмір 25, 1 x 35,3 см. Підпис: Włodarski, 1931, 
слід давнішого  підпису: «Streng, 1930». В оригіналі книги Vogel D. «Akacje kwitną. 
Montaże». — Warszawa, 1939. — був надрукований на с. 147 .

*** (іл. 19). В монографії Генрика Стренга цей малюнок має номер 560 і назива-
ється «Ale dusza surowców jest delikatna». Опис: 1930 р. Олівець, папір. Розмір: 31, 8 
x 24, 2 см. Підпис: Włodarski 1931, слід стертого напису: «Streng, 1930». В оригіналі 
книги — Vogel D. «Akacje kwitną. Montaże». Warszawa, 1939 — надрукований на с. 157.

Серед іншого, не вдалося встановити, яка з 16-ти ілюстрацій зазначена в мо-
нографії Г. Стренга під номером 360a і назвою «Kompozycja IV», — цей твір не 
опубліковано в ілюстративній частині каталогу. Характеристики малюнка: 1929 
р. Сепія, пензель, папір, наклеєний на папір з рамкою. Розмір 21,7 x 30 см. Підпис: 
Włodarski, 930. Власник: Muzeum Narodowe w Warszawie, інвентарний номер: Rys. 
W. 2714. В оригіналі книги Vogel D. «Akacje kwitną. Montaże». — Warszawa, 1936 
надрукований на с. 134 з підписом «Streng 1929».


