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Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України репрезентує

другий том вибраних мистецтвознавчих праць академіка5секретаря Відділення теорії та

історії мистецтв АМУ, професора Олександра Федорука, в якому зібрано публікації про

новітнє, класичне мистецтво України та інших країн, а також статті з проблем культуро5

логії та літератури.

Цією роботою Інститут продовжує серію монографій і збірників статей художніх

критиків, архітектурознавців різних поколінь, напрямів, наукових шкіл й уподобань. 

Інститут у планах наукової діяльності розгортає наукові ініціативи, що спрямовані

на широкомасштабне висвітлення класичних сторінок українського мистецтва, а також

актуальних завдань сучасної культури в усіх виявах її панорамного буття. Зорієнто5

ваність ІПСМ АМУ на вагомі дослідження, здійснення авторських мистецьких проектів

є його історичним знаком, тому активна участь Інституту в сучасному мистецькому про5

цесі означена такою важливою суспільною константою, як зв’язок теорії та практики, як

позиція колективу у безпосередньому творенні культурних цінностей, розгортанні іні5

ціатив, що спрямовані на дальший розвиток українського мистецтва.

Діяння людські в суспільному житті перебувають на Перетині Знаку, і в мистець5

кому житті, — у творенні культурно5мистецьких цінностей, на перетині історично5

об’єктивних зв’язків5знаків, що зумовлені законами розвитку цивілізації й культури в

широкому значенні цього слова.

Знак долі в академіка Олександра Федорука пов’язаний з мистецтвом, з мис5

тецтвознавчим фахом. Друкуючи другий том мистецтвознавчих публікацій О. Федо5

рука, ІПСМ АМУ виходить з розуміння актуальної сутності створених автором на5

укових і науково5публіцистичних праць, що побачили світ у монографіях, колектив5

них збірниках, енциклопедичних довідниках, численних журналах як в Україні, так і

поза її межами. Усі вони відомі своєю новизною, перебувають на Перетині Знаку на5

шого автора.

Професійні уподобання Олександра Федорука — теорія й історія мистецтва, по5

статті видатних українських мистців, аспекти народної творчості, проблеми культо5

ВСТУПНЕ СЛОВО
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рології, літератури — відбиті у цьому другому томі. Матеріали, зібрані в книзі, друку5

валися у різний час у різних виданнях і не втратили своєї новизни.

Кожний з нас, хто перейнятий турботою про українське мистецтво, українську

культуру, живе думкою про їх розвиток. Віра у це додає сил і наповнює сучасне жит5

тя позитивами. Це становить сутність історичного перетину, в якому мистецтво віді5

грає велику роль у вихованні людей і створенні людських ідеалів.

Маю переконання, цей том праць Олександра Федорука читач зустріне прихиль5

но, він стане в пригоді молодим дослідникам, усім, кому не байдужа доля нашої куль5

тури.

У заголовку видання фігурує поняття «Знак». Кожний крок нашого життя є зна5

ком нашої з вами присутності у Перетині Часу! Усі ми творимо у відведений долею

час, і це є знаком розвитку європейських традицій розвитку українського мистецтва,

а для автора — традиції мистецтвознавчого аналізу, мистецтвознавчої культури.

Віктор СИДОРЕНКО

директор Інституту проблем сучасного мистецтва

Академії мистецтв України 
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Вона протягом життя пронесла любов до Києва і усього того, що овіяне
легендами, переказами, оповідями про нього, про його сизу історію й чарівні
краєвиди, — що, омріяне і оспіване у піснях та романсах, вилилося в стрімке
«Здесь тополь киевских высот» — квиління птахи, що напровесні здійснює
довгий переліт до рідного надгніздів’я:

В саду с пушистою травою,

Здесь ива плачет над прудом

И здесь тот серый старый дом,

Где все мне памятно до боли,

До горечи, до едкой соли

Моих невыплаканных слез.

Її співучо5мелодійне ім’я навіть найстаршим мешканцям Києва,
укоріненим киянам з передреволюційних днів, незнане, призабуте, стерте
пилом трагедій, війн, драми народу і людських долей, її ім’я — нині уже ле5
генда, історично5культурна пам’ять: воно — за ворітьми сучасного будення,
де розплескалися простори вічності з її традиціями минулого. Пунктирно
звищуються, як серед гір, снігові вершини, в цьому гаю пам’яті імена — Блок,
Гумільов, Ахматова, Мандельштам. Й тут серед цього молодого літератур5
ного буяння вона, наша київська знайома Гізела Лахман, що понад тридцять
літ тому над берегами Гадсена проливала сльози за Дніпром.

У цитованих шести рядках двічі повторюється тема «плачу» — ця гірко5
тинь5полин супроводжувала довгі роки покоління еміграцій, що, зрушена і
зітрощена потрясіннями війни, революції і знову вселенської війни, винесла
ідею плачу до міри буття.

Надзвичайно популярними були свого часу Блок, Гумільов, Ахматова.
Встоялося вино життєвих пристрастей — залишилася об’єктивна пам’ять
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про них, що хронологічно змережує часи видань збірників, читання поезій
на літературних вечорах, з естради, в клубах із переповненими залами, під
час дискусій. Просяться в цей ряд Анненський і Мандельштам, Вороний і
Олесь, Бодлер і Малларме, Бальмонт і Брюсов, Верлен і Шеллі, Готьє і Чу5
мак, Нарбут і Чупринка. Усе це виструнчує параболу імен, які важили бага5
то для формування інтелектуального клімату XX століття.

Гізела Лахман буквально з небуття виринає двома збірками поезій
«Пленные слова» й «Зеркала», що були видані у 1952 і 1965 роках з присвя5
тами: перша — пам’яті матері, друга — пам’яті брата. Ці збірочки не нале5
жать до популярних, бодай через свою недоступність і віддаленість від
«батьківського континенту», бодай через розімкнутість зв’язків між метро5
полією й оазами еміграції, бодай через скромність самої авторки, що,
подібно до Анни Андріївни Горенко, яка набралася мужності опублікувати
свої вірші в «Аполоні» у 1910 р., носила в собі власні пісні, пам’ятаючи твер5
до «В скучных книгах столько скучных песен…» Сумніви спонукали три5
вожне запитання «И кому нужна еще одна?» — себто пісня для того пісня,
аби співало серце, і боронь Боже, спаси5рятуй від гріха подалі від бездухов5
но5пліснявих «скучных песен». Як боялася їх на зорі юності Анна Горенко,
потім Ахматова, а за нею, майже повторюючись у почутті, Гізела Лахман,
котра, оптимістка, знала:

Светлый день по5новому чудесен,

Песни просит новая весна.

Отже, збірочки принесли Гізелі Лахман в колах еміграції, «серед сво5
їх — не чужих», визнання, що ця поетеса виколисалася з снопа акмеїзму. До5
дамо від себе: і — Тютчева теж. Але це не була популярність, на яку хворіють
поети, що чекають відзивів критики, багатотисячних трибун і листів від чи5
тачів; це було визнання за творчу працю у проміжку 19405х — початку 19605х
років, за доступну іскристо5прозору, ясну, мов кришталева грань, художню
форму, за щирість, правдивість, чесність намірів і почуттів, за непідкупну ав5
торську позицію, за мотивації, які об’єднували покоління людей, що тулили5
ся по світах, гнані вітрами недолі, подалі від берегів батьківщини.

Відчути смак поезії Гізели Лахман слід у межах культури, що склала
цілу епоху впливів срібного віку, позначену до того ж драмою еміграцій. Як5
що й говорити про «Сріберний час», то лишень як його лінійно5просторову
відстань, часову продовженість. Тут не було властивих йому меланхолій й
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зболілих ран, не було відчуття завершеності, і — головне — вишуканих лек5
сичних сполук, отієї семантичної красивості. В обширах цієї емігрантської
поезії викрешувалися нотки особистісних почуттів, натягувалися струни
власних переживань і мрій, страждань і надій, що зроджували мелодію, де
таїлися великі духовні відкриття. Ця культура довгі десятиліття, незважаю5
чи на означені новаторськими знахідками вартості, розвивалася відрубно,
сама по собі. І не було мови, найгіршим, смертельним гріхом вважалося ба5
жання спізнати її. Найчесніші наміри повернути її до лона рідної культури,
об’єднати, злити в одне ціле гілки метропольної і гнаної емігрантської куль5
тури жорстоко каралися. Усе, що було за коридором «залізної куртини»,
вважалося зараженим гнилим цвітом модернізму, декаденства, далеким від
стовпових традицій критичного реалізму XIX і соцреалізму XX століть.

Велика Ахматова зойкітно скрикнула, підсвідомо протестуючи проти
несправедливих обставин:

Меня, как реку,

Суровая эпоха повернула.

Мне подменила жизнь. В другое русло,

Мимо другого потекла она…

Гумільов, який чи не з гімназійних років вибрав собі в супутниці фа5
тальну смерть, по5іншому сприймав ці обставини, не мирячись з ними і не
вірячи в їх прийдешнє, а через них і у власну будучину:

За все печали, радости и бредни,

Как подобает мужу, заплачу

Непоправимой гибелью последней.

Гізела Лахман, котра увібрала шлях вимушеної еміграції, мала з рока5
ми, з досвідом дійти усвідомлення, що її минуле, її батьківщина, її настрої,
мрії — усе залишилося позаду з яріючими думками про Дніпро, Київ, золоті
бані соборів, усе зроджує «песни просит новая весна». В світлі цих гіркува5
тих споминів вона жила і творила. То було її нове буття, в нових творчих ре5
аліях, з новими обертами швидкоплинних днів, що означалися делікатним
сприянням, емоційно5піднесеним налаштуванням на усе суще поза нею і су5
купно в ній вмістиме поняттям «полонені слова». Так міг сказати тільки по5
ет — і поет жив мелодикою своєї душі, ніжної, трепетної, іскристої. Нюан5
си свіжих вражень оберталися в «полонені слова», трансформувалися в по5
езію, тональність якої звіряли камертони щирих переживань:

Л і р и ч н е  д и в о  Г і з е л и  Л а х м а н
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Пятна солнца пляшут на паркете,

За окошком шелестит листва…

Эти листья, шелест, блики эти —

Пойманные, пленные слова.

Що є поезія, як не очищення чи моральна потреба до внутрішнього
діалогу, сповідь? Чому, запитує себе Гізела Лахман:

Почему же, словно в лихорадке,

Охмелев от звуков, чуть дыша,

Я пишу в растрепанной тетрадке

Кончиком тупым карандаша?

Ця потреба творити поезію, звіряти через неї свої настрої й почуття є,
зрештою, необхідною, сильною, захоплюючою, як саме кохання? Якщо так,
то поезія є втіленням молодості, радості, щастя або смутку, сліз, туги, якщо
так, то вона асоціюється з певними психологічними станами, з найвищими
емоційними збудниками. Цей напрям емоційної, почасти замкнено почут5
тєвої, почасти ліричної поезії в особі її авторки стверджувався впевнено,
владно і переконливо. Гізела Лахман мала свою випробувану поетичну фор5
му, яка найбільше пасувала до цих настроїв і яка точно відповідала вимогам,
що ставилися до такого роду поетичних висловлювань. Вона була делікат5
ною, вразливою, тонкою, вона мала свій власний прихисток жіночої душі,
яка постійно підтримувала жар емоцій, примушувала дивитися без страхів
наперед і усвідомлювати, що «в закатный час теперь понять пора: конец до5
роги ближе, чем начало», — ця душа почасти гармоніювала з поетикою ах5
матовських «четок» або під враженням земних реалій поспішала за настро5
ями Гумільова, закохана в день прожитий недаремно: «Солнце на глади воз5
душных зеркал пишет кистью лучистой миражи…»

Думки про життя, те, що має визначення «пройдена життєва дорога»,
не були тривожними, із загадковими запитальними знаками, із сумнівами і
зневірою, — ці думки були чистими і світлими, виглядали свіжо, як ранкова
роса, в них була, звичайно, своя віртуальна елегія, хоча мелодійніше, з
більшими форте, спокійно5протяглими переходами5легато бриніло майже
філософське: «Душа еще нелепо молода. Как будто ей покой не угрожает».

Гізела Лахман схоплювала і виймала на денне світло тонкі відтінки по5
чуттів, що змережували асоціативні ряди вражень, скромних жадань, од
яких світлішає душа і яснішають моря очей. У цих враженнях, навіяних ба5
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ченнями довкілля, імплікували сильні жадання навернути минуле до лінії ре5
ального: ходіння босоніж по росі, відчуття м’яких кінських ніздрів у конюш5
ні з хрумкотом з’їдженої на долоні моркви, ластів’ячі гнізда, старий буди5
нок, захований в саду. Біля очей з’являлися риски зморщок, в косі більшало
сріберності — жагучішою ставала мрія, нездійсненна і через це сумна, пла5
куча, повернути назад до дівочих чистих світанків колесо часу («Закрыть
глаза. Увидеть сад и дом…» — на вимірі щирої сльози), прискорити крок на
рідній вулиці перед батьківським домом. Сірий з колонами, такий близький,
завше в пам’яті, з гущовинням дикого винограду перед дівочою кімнатою, він
не раз поставатиме в уяві поетеси.

В дусі кращих традицій акмеїстів вона вміла шукати сокровенне, святе,
чисте, біле серед білого, сонячне серед тисячі сонць, потиски юначих долонь,
які зігрівали жаром споминів її стражденну душу, зболіле серце, — було в
цій печалі багато особистого, ніжного, багато самотності і гіркоти. Та хіба
тільки у неї самої? Чи не стало сонце Нью5Йорку, Праги, Парижу, Буенос5
Айресу, Варшави, усіх столиць світу чорним сонцем туги і болю для неї, для
усіх, хто гвалтовно кидав рідну землю, рятуючись од смерті і гвалтів і пере5
можних гасел молодої революції та диктатури пролетаріату з диявольськи5
ми витівками — не в приклад інквізиції — чека? Ніч емігрантська чорна, без5
сонна, журлива протиставлена ночі ясній, тихій з чарівником5молодиком;
холод чужинських снігів — не є холодом рідної зими, — що там самотина
рідної оселі перед стандартною ницістю готелю, — усе пізнається в
порівнянні — в першу чергу рідне і чуже:

Нью5Йоркская ночь… Небоскребы

Окутала снежная мгла …

Мерещатся где5то сугробы,

По белым холмам — купола,

Овраги, глухие дороги

И тонкая ткань серебра,

Что кинул волшебник двурогий

На синие льдины Днепра …

В першу повоєнну зиму відчуття близькості землі було сповнене чару
мирної тиші. Ностальгія обростала, однак, солоною сльозою, образи ліпи5
лися густо, як горіхи на пишній кроні зеленого дерева: вітальний світ уяви,
мрії, надії і, звичайно, любові корчився, умлівав і покривався припорошеною
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сріблянкою безнадії. «Небоскребы» заривалися в «сугробы», а «купола»,
ніби зіткані в «ткань серебра», а над усім ріжок «двурогий» та ще «синие
льдины Днепра» — слова бриніли солодкою мелодією, що лилася з душі, —
то була муза емігрантського відчаю5страждання, тиха, начікуюча, пахучий
кім’ях м’яти на осонні. Як з дитячих снів сходили5народжувалися білі
засніжені пагорби, з бездоріжжям, ярами, вибалками, що снилися5ввижали5
ся, з’явою зринали вічним мандрівникам, гнаним по усіх світах недолями,
страхом, кривдою, олжею, кулею, наклепом, ідіотизмом гігантської пекель5
ної машини, розкрученої революційним переділом, грабунком світу.

Рядки в’язалися в зчеплені дисципліною цифр рими, вони виструнчува5
лися, як цеглинки, під дією бетонного розчину слів. Рядки летіли, наче на
синьому небі хмари, — один за одним, один за одним… І була в цьому леті
велика їх пісенність, нашикованість до міжконтинентальних просторів —
від хмародерів Нью5Йорку до занесеного кригами Дніпра, була чітка гра,
арифметичний простий переспів: першого і третього, другого з четвертим
рядків — щось у цьому музичному чергуванні слів начувалося з переконли5
во5невідступно Гумільового священнодійства, яким трепітливо жила во5
на, — та хіба лишень вона! Згадаймо велич Мандельштама, що був заворо5
жений ясновеличністю Гумільова — зрештою, усі 1920–19305ті промайнули
під комети знаком Гумільова — його короткого життя й насильницької
смерті — жила, оживала пам’ять, відроджувала вкотре минуле, свою мо5
лодість:

Музы Дальних Странствий

слышу голос вещий…

«У вещей лукавых свой живой язык», — про Гумільова, про його вели5
коякісне значіння на її життєписі доволі трагічному: «И накрыла пледом
старенький сундук С новою Надеждой, с песней недопетой О конце скита5
ний, о конце разлук…»

Так, це був він володар5газда5трибун столичних салонів і тогочасної
рафінованої літератури — і таке близьке її, Гізелине, з його сміливо5насту5
пальним, безкомпромісно5трагічним, з передбаченням цієї першої й остан5
ньої кулі, що мала обірвати талановите молоде життя (хто з цим лічився тоді
і потім, і зараз, і ще тепер донині червоні плакальники за цими «дев’ятьма
грамами» в зріділо5подагричних колонах червоних ностальгійних корчів, з
прагненнями відродити «праведні» порядки і суди чека):
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Крикну я … но разве кто поможет,

Чтоб моя душа не умерла?

Только змеи сбрасывают кожи,

Мы меняем души, не тела.

І продовженням Гумільового стихійного «Лучше слепое Ничто, чем зо5
лотое Вчера» Гізелине Лахман емоційно впевнене, що Ніщо може почекати,
іще не настала його черга, не пробила стрілка годинника, бо Вчора не розлу5
чається й не відходить, не кидає золоту струну пам’яті, не полишає поетесу
на самотині — золота пора юності зроджує її лірику, ця пора не покидала її,
попри життєві негаразди5незгоди і мандри, залишаючись ниткою Аріадни:
тому Вчора, перевтілюючись в уявне Сьогодні, в час її мрій й думок, спо5
минів і надій, — те Вчора наповнене енергетикою творіння, омолодження,
закоханості у праземлю її дівочості, юності, стає символом реального, з йо5
го кольорами, запахами, гострими відчуттями.

Лахман «Вчора» перелицьоване з «Музы Дальних странствий», куди
завше линула її опечалена душа і куди був націлений страдницький зір: там,
де сходить сонце, там, там — Дніпро («тополь киевских высот»), там степи і
хати з вишняками, що розцвіли, неначе нареченої фата, там її земля. Річ у
тім, що Гумільов шукав пригод поза рідним гніздом, поза територією, що ма5
ла назву батьківщини, хай в Абісінії чи Італії, — Лахман летіла думкою, во5
на леліяла душею: до золотих бань на Дніпровських кручах, до власного бу5
динку з колонами, до паркету, який поскрипував, пізнаючи кроки, до знайо5
мих фіранок на вікнах, на побачення з бабці портретом. Це «Повернення»
оберталося для поетеси снами і уявними багатоколірними літами, що поста5
вали за її спиною, якщо оглянутися; воно було окреслене магнетизмом слів,
що співали посеред ночі і блукали в закапелках зруйнованого дому.

Що би не робила поетеса, де б не кидала її доля, як би не розпоряджа5
лася Лахман своїми зболеними мріями5днями, хотіла вона того свідомо чи
нежданно прокидалася в підсвідомім тривожнім пориванні, згадки про рідну
землю оживали, зринали в запахах і кольорах, були невідступні на тротуарі
американського міста; і були запашисті розлиті в повітрі травневі спомини,
де трава п’ялася на Аскольдовій могилі поміж кам’яних плит і де за Ланцю5
говим мостом летіли птахи, — усе це ввижалося їй раєм, було святим і пра5
ведним, стугоніло молодою кров’ю в скронях, наповнювалося антиціпацією
соковитих картин, немовби у кадрі кінематографа.

Л і р и ч н е  д и в о  Г і з е л и  Л а х м а н

15



Ця правікова земля, цей незабутній край, ця круча з вербами, цей
Дніпро з димом5димком веселого пароплава, ця хотінь на крилах солодкого
сну злинути в задалеку далечінь, де була її країна, переповнювали до краю її
невеселе, серед чужинських хмародерів, життя, ставали глибоко особистим,
хвилюючим, емоційно піднесеним знаком — сповіддю, питанням, окликом,
вигуком, були уявою й реалією водночас, тобто спліталися щосекундно в зо5
рові та слухові пари («колокольные звоны и омут Днепра»).

У традиціях російських, юних літ київської поетеси Гізели Лахман, ці
давньоукраїнські, київські, землі, цей аромат мали тоді, з часів Романових,
російське наповнення, що було винесене з її дівочих гімназійних студій. Ми
сьогодні, з висоти Божого провидіння, маємо, щасливі, вільну незалежну
Україну, свою державу, котра для Гізели Лахман тоді була ще Малоросією,
не з її вини, — ми маємо свою Україну з Дніпром і «колокольными звонами»,
тими святими для кожного з нас реаліями, які, можливо, були за берегами її
знань. До них їй належало прийти, до них стриміла її ніжна тремтлива нату5
ра, до них кликав її серця стукіт невгамовний, — ця Росія була направду Ук5
раїною, і цей Київ мав правітцівшину в персоналіях київських княжих родин
і київського подільського міщанського люду, зрештою, він був тим задзер5
кальним світом тихим, який не давав їй спокою, що манив і кликав щомиті,
наостаток, він у блискітках дзеркал ставав її домівкою («просыпаюсь одна и
дома, где мне каждая вещь знакома…»). На цій землі вона жила щасливо, тут
промайнула її найкраща життєва пора, а усе подальше, що з нею трапилося,
стало тривожним чеканням, набуло якостей сподівання, що здійсниться чу5
до, що зміниться життя на краще, що настане повернення. Й від цих днів, що
минали один за одним у безнадійній ностальгії, у схлипуванні, а то й глухих
болісних риданнях, проривалися перлини5рядки, коштовні діамантові слова,
звуки почувань, зойківні, ледь видушені з глибин ніжної душі сполуки трем5
тливих і зболілих думок, що з листя, шерхоту трави, з ранньої роси, з сніго5
вої заметілі зроджували струни ніжної, скрашеної чуттєвими інтонаціями
лірики.

Що глибшою ставала печаль, то глибшою, прозорішою, чистішою ви5
ходила поезія. Що непевнішими були дні і роки, то ніжнішими, в квітнику
делікатних зізнань, проростали злуки слів. Що тривожніше — то чистіше,
то ясніше, то музи вільної явність; те джерело, притлумлене політтям без5
радісного чекання, раптом запульсувало, несміливо зблисло, аби стати піс5
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нею, мовою, даною Богом, винесеною з давніх билин і оповідей, зродилося
ясно, з мелодики і поетики рідного села. Й приходило щасливе усвідомлен5
ня, що в душі урочим, звучанням озиваються дзвони, за морем5океаном у
вигнанні вони стали її поетичним материком, бо лунали вони з лопотінням
степових вітрів і риданням снігового бурану. Прості реальні бачення, сцени,
картини, краєвиди опоетизовувалися, в них то спалахували яскраві барви
дня, то спозирали пастельні півтони світанку або вечора, в них лопотіли
крилами найменші згуки, виокремлювалися вони з тиші, мовчання, німоти,
теміні, щоб забриніти, звучати, летіти серед просторів, у часі і в астральній
задзеркальності.

Не могло не прийти кохання, що є для лірики цілющою водою. Не мог5
ло воно обійти цей дім, що дав притулок стражденню, не могло зостатися
без того сокровенно5потаємного зізнання: «Ты пришел… Отворил в моё
сердце дверь».

Любовна лірика Гізели Лахман ніжна, цнотлива, у весняному дзюрко5
тінні ручаю; що в ньому є чистого, свіжого, що в ньому нестримна плинність;
що в ньому — воля «з життя, наперекір зимовій стихії, — ця лірика напоєна
ароматами очікуваних стріч, тремтливих дотиків, німотного змовчазніння,
щасливого сміху, палаючого вогню, протяжного бамкання годинника на го5
тичній вежі, янгольської жертовності; вона в краю зачарованих лук, стрім5
ких рік, плачів уві сні, нових гарячих слів. Ця лірика вихилитується на хви5
лях почуттів — то гінких, як вітру поривання, то плакучих і вимочених на
дощі гілок, то тихих, як світло надвечір’я. Лірика поетеси — то її душа, що
чекає на близьку їй душу, що стрічає, що дзвенить піснею або схлипує від5
чаєм, що насолоджується вечорами, тими безкінечними споминами5вчора,
пориваннями до того, щоб руці віддавалася рука.

У 19455му щасливому для поетеси році поетичні перлини мали чітку ча5
сову скоординованість чекання щастя, шалу вогню, пристрасті, зачарування,
прогулянок, бесід, смутку, болю й передчуття неминучої розлуки, снів, котрі
витворювали уявне в подобі дійсного, котрі сотворили той чарівний світ чо5
гось такого, що або було або мало прийти, статися, лягти жагучою пристра5
стю на канторі життя, зображеного в сфері категоріально5імперативній:
«Ты пожертвуешь всем — до конца».

Гізела Лахман несла в собі шляхетне кохання, високі почуття до люди5
ни, якій звірилася. Це почуття було направду живим, щирим, не завжди йо5
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го супроводжували радість і сміх, — в такі опечалені дні з’являлося зболіле
розуміння втрати, приходили смуток, благородна вистраждана жалість і
зроджувалося бажання прощати.

Любовна лірика поетеси цнотлива, чиста, позначена кодексом мораль5
ної правди і виплекана достеменно традиціями, корені яких сягають темати5
ки, означеної поезією Сафо і Петрарки. Що ж, це почуття щоразу неповтор5
не, як світ, котрий кожне нове покоління відкриває заново.

Поезія Лахман мелодійна за ритмом слів, звуків, співвідношень голо5
сних і приголосних звуків, з домінантою перших і перевагою м’яких, пере5
ливних других, з передзвоном рим, що світяться, наче осяяні світлом ста5
лактити — фона словесних п’янощів, що нанизуються, ніби корали в нами5
стах рядків. Вона не силувана — легка, мов пух, пір’їнки, кім’яхи кульба5
би в повітрі. Зроджувалася вона на одному диханні, з трему, що огортав
тіло в передчуванні здійснення святошного дива. Можливо, сходила з си5
ніх небес, у павутинні променів ніжилися іскристі, зігріті внутрішньою
енергією образи, що висвічували, як нічні метелики. Можливо, пестили її
хмари, можливо, зрощували її дощі, можливо, достигали вони, як спілі
вишні5ягоди, — з усіх цих неясно5виколисаних психологічних «можли5
во», у багатьох якостях, і до кінця далеко не окреслених, пінилися захме5
лені рядки, то кружляючи в тягучому вальсі, то пливучи в заповільненому
танго, то зістрибуючи до ритму фокстроту. Цих вальсових кружлянь було
більше, вони були наповнені глибокими і щирими почуттями, вони несли
мереживо споминів і мрій, вони висвічували бурштини надії — то була по5
езія людська, але звернена сама до себе, не на показ, не для сцени і не для
пересудів критики. Скажімо, спомини про Кьольн, про чекання біля коло5
нади того, хто забув прийти або захворів, або зрадив обітницю — це по5
спіль алітерації, де чарівні слова, напоєні соковитою, запашною, іскристо5
п’янкою милозвуковістю, бринять у суцвітті відкритих складів, у радісних
скоках через м’які приголосні; через конкретні поняття тональність дося5
гає такої емоційної напруги, що зроджує мелодійні звуки і бринить ніжно,
довго, протяжно через повтори складів — свого роду через тональні
грації зринає, наповнюється гармонійним звучанням тканина вірша (коло'
колен, коллонады, келейном, клейкий, Кельн, колокола). Звідси один
крок до класики — до Пушкіна («За Пушкинские строки … Создателя
благодарю»), до Тютчева і Фета, до усамітненості («Уединенность мне
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моя сестра»), і, звичайно, до народної поетики, настояної на терпкому
вині емоційної образності.

Слід відзначити імпресійність стилю поетеси — мінливість настроїв,
плинну протяжність у просторі кольорових барв, предметів, звуків, усього
того, що позначене зоровими і слуховими рефлексами.

Побутова вітальність її віршів переплітається з глибокими емоційними
переживаннями авторки, несе відбиток особистої чуттєвості. Лахман вно5
сить у зображення нотки, які виявляють її ніжну жіночу душу, співзвучну лі5
ризму народної пісні й високим злетам любовної лірики. Бачене, відчуте
завжди першенствує, завжди мотивує причинність емоцій, які ніколи не по5
кидають її: чи спостерігає вона, як, розриваючи туманну мряку, «забрезжи5
ла еле живая белесоватая зоря», чи супроводжують її автомобільні гудки,
чи, вертаючись до дитинства, згадує останній помах руки, останній скрик, і
при цьому вимальовується в пам’яті чіпкий незабутній образ:

Я помню снежную дорогу,

Заплаканные небеса,

И слева — на горе пологой

В глубоком трауре леса.

Дух високої поетики, означений Блоком так просто і ясно в рядках:
Твое лицо, мне так знакомо,

Как будто ты жила со мной.

В гостях, на улице и дома

Я вижу тонкий профиль твой.

Чи варто і слід виводити Гізелу Лахман з цього витонченого блоківсько5
го стилю? Вона, без сумніву, пройшла і його школу, і школу Пушкіна, Тют5
чева, і поетичну школу акмеїстів, що згуртувалися в «Цеху поетів», і вже, на5
вчена їх мудрістю, могла заявити про своє право на глибоке жіноче почуття:

Вдвоем умели плакать мы…

С тобою даже мрак чудесен!

И родились из этой тьмы

Слова моих счастливых песен.

«Три поети — Ахматова, Гумільов і Мандельштам до останнього дня
називали себе акмеїстами» [1], — у цих словах Надії Мандельштам викрес5
лена парабола акмеїзму. До кола послідовників цих великих поетів можна
долучити скромне ім’я Гізели Лахман і це буде справедливо. І ця справед5
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ливість не буде співвідносною з ординарним епігонством — надто чистими і
зворушливими були постакмеїстичні благородні поривання поетеси!

Елегійні роздуми звучать у поетичному циклі «Альпійські нариси», де
спомини про пережите, радісне чуття близькості дорогої їй людини супро5
воджують враження світлі і чисті, свіжі і яскраві — ці враження, як запалені
смолоскипи: в їх промінні виопуклюються дні, коли вона з другом блукала
поміж скель перед сходом сонця й душа її раювала:

Ты подарил мне все: альпийскую зарю,

Румяные снега и тайный мрак ущелья.

За драгоценный дар тебя благодарю,

Касаясь жемчугов незримых ожерелья.

У поезії альпійського циклу картини природи змінюють одна одну. Сю5
жетність сцен постає у зв’язку з почуттями героїні, причому вони ненав’яз5
ливо з’являються і зникають, потім несподівано зроджуються і знову далі
повторюються, супроводжувані картинками романтизованих краєвидів.

Життя поетеси виповнюється враженнями, її емоції передають тонкі
порухи душі, вона не стримує своєї радості або печалі: якщо жити — то без
половинок, цілісно.

В цьому сприйнятті світу наповненого у звуках і барвах розкривається
загадковий, чутливо звищений стиль її лірики, сприйняття нею реалій і го5
товність повернути собі щастя сторицею, не віддаватися печалі, смутку не5
прихильних літ, зрештою, не здатися і не впасти перед умовами прикрих об5
ставин. Враження для Гізели Лахман — це спосіб життя, це налаштованість
на діалог з днем відчутим, профільтрованим крізь серце, це бачення себе у
конкретному просторі і часі. Краєвиди змінюють краєвиди, пори дня — го5
дини, сценки зринають несподівано, як у фільмі. У «Швейцарському ша5
ле» — напрочуд поетично5ліричному поетеса описує зустріч із закоханим у
неї юнаком — образ, зроджений на хвилях пережитого — це «вирвана» з ре5
ального життя картинка, що підкуповує достовірністю деталей й промовляє
психологічними характеристиками пережитих сцен.

І вже по5іншому сприйняте, відчуте і пронесене через слово карна5
вальне дійство у Базелі, яке своєю кольоровою мальовничістю нагадує по5
лотна художників з відомої Еколь де Парі, де життя Арлекінів і П’єрет
одухотворене поезією малярської образності. Поетичну перлину Гізели
Лахман слід розглядати у контексті традицій раблезіанської культури як
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світ ідей, насичених ствердністю людського буття. В цьому ключі постає
спорідненість образів поетеси з арлекінами Руо і Хмелюка, її самої близь5
кість з образами5масками на вулицях Базеля, заквітчаних кольоровими
стрічками, з сміхом, танцями, жартами («Брожу с веселыми шутками. Гля5
жу на их живой поток»). До світу арлекінів тягнеться поетика Лахман, во5
на знає справжню ціну народної міської культури, яка залишала багато
місця для надії різним п’єро, арлекінам, коломбінам, п’єретам. В інтерпре5
тації сюжету, навіяного образами Марка Шагала, Арлекін з татарськими
очима грає, капличка і хатки на снігу, а у височінь злітає мелодія. Симуль5
танна сценка повертає нас обличчям до метафорики талановитого живо5
писця — такої людсько5мрійливої, такої просвітлено чистої, ніби звищена
надія і любов. Тож впевнена поетеса: «Мечту художника не выразишь сло5
вами» — міра вияву Прекрасного у різних сферах культури є безмежною і
нікому не дано стримати його дію, звузити його емоційні обшири. Нікому
не дано спеленати його егоїстичним жаданням. Через кілька десятиліть на5
родиться новий поетичний образ «Чайка на ймення Джонатан» — в амери5
канських розрахунках — це шлях до безкінечності пізнання Прекрасного.

Альпійські етюди5нариси Гізели Лахман мають виразно зображуваль5
ний характер дорожніх нотаток, де нові бачення можуть виникнути із з’я5
вою нових краєвидів, нових роздумів і стрічей з невідомим і таємничим
(«Дышал задумчивым покоєм Забытый уголок земли»). Створюється вра5
ження, що поетеса чекає цих зустрічей, вони потрібні їй для нових спостере5
жень, як потрібні маляреві краєвиди, що надихають його на повнокровні
піктуральні образи, дають йому свіжі рефлексії, такі якості психологічних
означень, що відбивають плинність людського буття.

За великим рахунком поезія Гізели Лахман — це звернення «я» до
«ти», це внутрішні монологи з неодмінним спостереженням присутності
«ти», це вираження свого «я» через різні стани у різні хвилини життя — ду5
же часто спроба, намагання затримати часи, коли вона була ще дівчиною з
м’якою косою на спині — це поетична повість про певні хвилини щастя, і
найчастіше — що бачення, сцени, монологи народжуються в час, коли прий5
шло розуміння, що це — пізня життєва осінь, де ще є немало місця для бага5
тьох пошуків. Таким чином, «я» спрямоване до «ти», переплавлює осо5
бистісне, приховане, затаєне в загальне, людське, що стає відкритим і освіт5
люється, в залежності від настрою, ноткою радості або смутку. Присутність
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«ти» — неодмінна умова монологів, внутрішніх медитацій, переживань,
спроба відкрити нові сторони характеру, виявити тонкі переходові межі від
одних станів до інших, від одних відчуттів до інших. Присутність «ти» має
владу над істотністю «я», воно всеохоплююче — зорово, слухово: на півто5
нах лунають кроки, скрипить паркет, серце чує ходу, чекання, тиша, оклик5
відповідь — це і є життя героїні, з її переживаннями, з краплинами сліз, з
щастям плитким і мінливим, із зоровими метафорами, що наповнюють об5
разність картинками, які доповнюють характеристики ліричних героїв.

Можу уявити собі Гізелу Лахман, судячи із світлин, у три періоди її
життя: київський, часів першої світової війни — молодої сестрички, яка
щойно склала іспити на двомісячних курсах для підготовки сестер милосер5
дя при Київській Маріїнській общині Російського товариства Червоного
хреста за серпень–вересень 1917 року. Вона уже зібралася в незнану їй жит5
тєву путь доглядати за пораненими на фронті. Юне5юне личко, чистий від5
критий погляд, думки, звернені до Бога: вона повинна рятувати тих, хто ви5
магає її, дитини іще, опіки. Чи знала вона тоді, у 1917 році, скільки їй суди5
лося перенести5пережити?

Ой гримить, гуде, гуркоче,

Переблискує світ…

Чи то Рада, чи то німці,

Чи московський Совіт?

Тичинівський біль тих часів мав торкнутися дівочого чистого чола. І що
мало майбутнє принести їй, тисячам, мільйонів жертв революцій таких, як
вона сама?!

На другій київській світлині 19185го року втома, гіркотинь, тяжка заду5
ма торкнулися лиця майбутньої поетеси. Світлина відтворює атмосферу
кімнати: м’які крісла, графічні композиції на стінах, скульптурний образ…
Одне слово, побут київської буржуазної родини — з традиціями давньої
київської культури, де до однієї культури стікалися культури кількох на5
родів, націй, де співтверджувалося поняття про Гідність і Честь. Яким крих5
ким, нетривким було людське щастя, її, Гізели Лахман, — покришена в неда5
лекому майбутньому емігрантськими стежками доля?!

Й третя світлина, через тридцять чотири роки, відтворює образ жінки,
що пережила періоди еміграції в Берліні, Лозанні, знайшовши берег при5
станку у Вашингтоні. Тут, в Америці, уже в немолодому віці вона відчула се5
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бе близькою в гурті російських поетів в Америці «Чотирнадцять», тут з’яви5
лися її перші публікації — у часописі, на літературних вечорах, у цих двох
збірочках. Усміхнена, з тривожним далеким поглядом, з ніжною душею, —
такою постає вона на схилі молодих літ, — ще кілька років судилося їй про5
жити. У темній сукні, з вишитим комірником, перлами в кульчиках, перлами
жагучих очей, що стверджували відстань від «я» до «ти» через літа юності,
через страждання й муки, через прожиті щасливо дні — це було поле сто5
сунків, що стверджували художню позицію й образну мету автора. Гізела
Лахман вносила в текст корективи, додавала або змінювала рядки, що поси5
лювали сюжетну структуру розповіді. У журнальному варіанті поезії «Ког5
да5нибудь мы встретимся опять» передостанні і останні чотири рядки зву5
чать так:

Почудятся в туманной полумгле

Среди огней и пелены дождливой

Следы копыт на взрыхленной земле,

Вишневый холм за желтой нивой…

Мы мчимся вдаль знакомою межой,

Мы снова вместе!.. В тесноте трамвая

Меня коснешься — женщины чужой

Я отстранюсь, не узнавая.

Книжкова версія, не міняючи образної конструкції, деталізує, конкре5
тизує біографізм, топографічно точніша…

Почудятся в осенней полумгле

Под фонарями улицы дождливой

Следы копыт на взрыхленной земле

И дом с колоннами за нивой.

Туда мы мчимся узкою межой,

Туда — домой!.. Тут, в тесноте трамвая,

Меня коснешься — женщины чужой

Я отстранюсь, не узнавая.
Поезія повертає читача до знайомого образу — будинку з колонами за

полем. Вона створює глибоко особистісну ситуацію зустрічі двох людей, що
були близькі, а тепер розійшлися — точне відчуття поведінки, мотивів вчин5

Л і р и ч н е  д и в о  Г і з е л и  Л а х м а н

23



ку, передачі стану героїні і героя, які обертають сучасну дію в ниву далеких
споминів, до тупоту кінських копит, луна яких обривається на порозі бу5
динку з колонами. Ліричну форму поезії створює аромат особистих пере5
живань, пов’язаних з непередбаченою зустріччю двох людей на трамвайній
зупинці.

У 1969 році газета «Русская жизнь», що виходила в Каліфорнії, у підза5
головку «Замість некрологу» передрукувала такі пророчі, написані раніше
рядки поетеси:

Быть может, день отмечен где5то

Среди грядущих дат,

Когда блеснет прощальным светом

Последний мой закат.

І далі, через кілька рядків у словах некролога Ольга Скопиченко писа5
ла про Гізелу Лахман, яка відійшла в інший світ: «Каждому человеку дано
что5то совершить в жизни. Одному подвиги, другому созидание, третьему
громкие гремящие звоном литавр слова. Но есть и другое, то тихое, незамет5
ное, ласковое, что согревает сердца. Гизелле Лахман дан был этот дар сти5
хами своими доходить до сердца.»

Форма з чотирьох рядків була улюбленою для Лахман, вона дозволяла
концентрувати напругу емоційного почуття, висоту психологічного почут5
тя, що передбачала переживання. «Мала форма» була дуже корисною для
передачі внутрішнього через зовнішнє, ніби випадковий збіг обставин, хви5
лина емоційного піднесення, злету почуттів. Ці форми викраювали систему
відносин, переживань, ліричних оповідей у сполуки «сучасне5вчорашнє»,
«теперішнє5минуле», які передбачали зв’язок між ними і створювали відчут5
тя замкненого квадрату, кола, щось зі штибу Малевичевої космогонії, але в
дуже відносному порівнянні: людина мала міру часу перед собою і вільно
ним розпоряджалася, для цього в її арсеналі були вжиті «теперішнє5мину5
ле» як ознака закінченої художньої форми.

Треба було мати в собі багато ніжно5чистого почуття, треба було про5
нести любов до випадкових речей, щоб зігріти їх теплом особистої присут5
ності, треба було сконцентруватися і стати уважним обсерватором, і тоді,
тільки тоді з випадкових «Тишина. Темнота. Фонари» — кола ночі і дня й
віночка споминів вимальовувалися імпресійні образи, що вивищували са5
мотнє на кшталт трагедійного:
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Почему же мерещится мне,

Что в тоске, как вселенная, давней

Кто5то плачет во сне, в тишине

В каждом доме, за каждою ставней?

Ліричне — пронесене через смуток. Ліричне — як освячений меди5
таціями біль. Концентрація ліричного — через струни серця. Це і є гама ме5
лодизму в поезії Лахман.

Творчість Гізели Лахман стояла на узбіччі інтересів критики. Читач ма5
ло про неї знав і чув. Вона, осяяна внутрішнім пломінким сяйвом, летіла
навстріч сонцю, наперед знаючи, що після дня наступає ніч з її тривожними
знаками запитань і зверненнями до себе самої, до простору, де наче у казці
зливаються Захід і Схід. Вона мала багато відваги кодувати безмірі пустель і
ритми авто, спостерігати золоті шпилі мінаретів у Босфорі і вдивлятися в
хвилі моря: може в цьому плині води є дещиця того, що прорвалося з її кра5
їни?.. Ціле життя мріяла вона про неї, і це стало її поетичним рефреном, ча5
сткою постійної теми, присутності рідного берега. Вона, можливо, у Венеції,
на якомусь італійському озері, на віа Аппіа, біля собору в Шартрі чекала чу5
да5зустрічі з Богом, який мав очистити її почуття, враження, дати пригорщу
надії, сповнити її вірою, торкнутися крильми мрій вічності, спостерігати
принади землі і милуватися багатством видів, розкошувати перед виявом
земних чарів, як насолоджувалися до неї земним життям і радітимуть потім,
після неї («…юность с песней на руинах… пирует…»)

Ліричні повороти Гізели Лахман у звертаннях до дітей, мами, брата, чо5
ловіка — до рідних і близьких їй людей стримлять безмірною любов’ю, гли5
бинністю почуттів, прив’язаністю; така в цих звертаннях щирість і чистота
стосунків, така інтонаційна непідкупна простота, що задзеркальна тиша чи
якісь там астральні позалінійні простори, чи інші поняття з вічною пам’яттю,
із сферами постійно присутніх споминів конкретизуються, ближчають,
створюючи настроєве тло, де авторська присутність сприймається реально,
як в об’ємній пластиці! Далеке і близьке часто немовби стоять поруч.

Поетичний світ Гізели Лахман ширшає в її перекладах американських
поетів Емілі Дікінсон (1830–1886), Роберта Фроста (1875–1963), а також Ед5
ни Сент5Вінсента Мілле (1892–1950), Генріха Гейне…

Ми не знаємо, не уточнили, де мешкала в Києві Гізела Лахман. Коло її
знайомих означували зустрічі з Анною Горенко. Немає сумніву, вона чула і
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про Олександру Екстер, і про Лесю Українку. У нинішній незалежній Ук5
раїні киянка Лахман повертається з берегів Гадсона разом з своєю мрією по5
бачити рідну землю. У перекладі Емілі Дікінсон вона писала:

Чтобы сделать поляну, нужен трилистник

И одна пчела, —

Один трилистник и пчела,

И еще — мечта

Но довольно и мечты,

Когда нет пчелы.

Романтичний афоризм поетеси підкуповує налаштованістю на емоційне
сприйняття не того, що є, а того, що може бути. Досить уяви і зосередже5
ності, і тоді поляною стає мрія. Не було місця для Гізели Лахман у тодішній
поезії. Не мала вона щастя — а може, то було її творче щастя?! — поверну5
тися в поезії на батьківщину. Судилася їй прикра доля бути вічною вигнан5
кою (третина представників культури у трагічному розламі XX ст. зазнала
емігрантських поневірянь), судилася журба летіти мрією — срібним пилом
до поляни, до отчого причалу. Мала прийти вона врешті5решт до нас — і ци5
ми рядками стверджуємо присутність Гізели Лахман у координатах культу5
ри давньоукраїнського, вічноюного Києва.

…Отже, збірник «Поезія» київської поетеси охоплює дві книги Г.Лах5
ман «Пленные слова» і «Зеркала», котрі були видані у 1952 і 1965 роках.
Цією збіркою, яку заініціював син поетеси Ервін Лахман, ми повертаємо
нашій культурі ще одне ім’я, відповідно до планів Державної програми «По5
вернуті імена».

1. Мандельштам Н. Я. Воспоминания. — М., 1990. — Кн. 2. — С. 38.
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У Дрездені була організована міжнародна конференція «Культурна
спадщина та культурна ідентичність; континуація, напруження і відповіді»,
в якій взяли участь знані вчені, музейники, діячі культури, галеристи багать5
ох країн Європи, Америки, Азії — загалом 52 учасники. Вона мала в основі
метафоричний логотип «Амаерус», тобто в основі проблем, що обговорюва5
лися, стояли вузлові питання світової культури, мистецтва, насамперед Аме5
рики, Європи, Росії.

Амаерус перетворився у відкритий міжнародний дискурс взаєморо5
зуміння, толерантності і взаємоповаги. Він мав характер відвертого обміну
досвідом і був пов’язаний з інтересами новітнього музейництва, галерейно5
го руху, образотворчого мистецтва, кіно, телебачення, театру, музики, тоб5
то функціонально був зорієнтований на ареали практики в галузі культури
і моделювання її прогресивних засад, що розвиваються в демократичних
умовах на гуманістичних засадах. Організаторами конференції виступили
Державні музейні збірки Дрездена (професор, доктор Мартін Рот) та Лон5
донський інститут стратегічного діалогу (директор лорд Джордж Вейден5
фельд).

Не випадково був обраний Дрезден, в якому зберігаються пам’ятки ми5
стецтва світового значення і де конкретна соціально5культурна політика
держави спрямована на відбудову, реставрацію численних архітектурних
цінностей та їх охорону і де презентація спонсорства держави, фінансово5
ділових кіл знайшла яскраве втілення. На прикладі Дрездена можна відчути,
як держава піклується про оновлення архітектури міста, дбає про розвиток
музейництва і віддає належне питанням реставрації нерухомих пам’яток,
збереження національної спадщини. З кожним новим роком омолоджується
історично5культурний центр міста з яскравими пам’ятками барокової
архітектури часів короля5реформатора, фактично безкорисливого мецената
Іоанна першого Саксонського. Зрозумійте і погодьтесь з фактом культурно5
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го німецького постренесансу: у короткі терміни в Дрездені звели з руїн сла5
ветну Марієнкірхе, крок за кроком відновлюються музейні комплекси, рес5
тавруються площі, цілі квартали, оновлюються музейні зали. Скажімо,
гордістю дрезденців стала відновлена зала «Зелене склепіння» («Grüne Ge5
wolbe») — на кшталт київського Музею коштовностей Національного істо5
ричного музею, власне, унікальна скарбниця саксонських королів, в якій
зібрано раритети із золота, срібла, дорогоцінного каміння, діамантів, криш5
талю, бурштину, слонової кістки, художнього, в т. ч венеційського скла ба5
гатьох країн Європи і світу, в тому числі золотий ковчег Івана Грозного. По5
пулярність «Зеленого склепіння» серед туристів величезна, така велелюдна,
що квитки — черга за чергою — вже 2007р., у травні були розпродані на по5
чаток 2008 року… Або відновлена зала як гордість німецької музейної куль5
тури з шедеврами японського і китайського фарфору… Або риштування на
резиденському палаці. Скрізь і всюди — реставрація, омолоджується місто,
викликаючи захоплення у мільйонів приїжджих.

Дрезденський Цвінгер — колиска європейської культури, Він, власне,
складається з мистецької галереї старих майстрів (на той час тут були влаш5
товані фундаментальні експозиції Л. Кранаха і О. Дікса), музеїв фарфору,
зброї, скульптури, мінералогії і геології, математично5фізичного салону).
Помпезна позолочена кінна статуя Іоанна Старшого Саксонського на май5
дані Дрездена — як символ пошани пам’яток і меценатства у місті, втілення
миротворчої політики короля, спрямованої на розбудову музеїв, бібліотек.
І якщо додати: від Дрездена рукою подати до Мейсена, який ось протягом
кількох століть пишається розвитком першокласної порцелянової творчості
— і це теж є справою рук і честі Іоанна Старшого Саксонського, бо порце5
ляновій мануфактурі він віддавав багато енергії, прагнучи розкрити
таємниці китайської порцеляни, — а також старожитностями середньо5
вічного мистецтва та архітектури, — то після цього стає зрозуміло, чому
палкий ентузіаст охорони дрезденських культурних цінностей генеральний
директор дрезденських музеїв професор Мартін Рот виступив як один з ор5
ганізаторів серйозного міжнародного форуму, на якому роль першої скрип5
ки відведено питанням збереження і ефективного функціонального викори5
стання культурної спадщини в її відношеннях з державою та громадськими
інституціями. Нагадаємо, що Рот як генеральний директор дрезденських му5
зеїв перед тим виїжджав до Японії, Китаю нав’язувати контакти з багатьма
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орієнтальними інституціями задля кооперації спільних зусиль у сфері куль5
турних цінностей. Він накреслив ряд мистецько5освітніх програм на лінії
Дрезден–Пекін–Токіо.

Професор Рот і лорд Вейденфельд в світлі ідей конференції заініціюва5
ли на сторінках популярного мистецького журналу «Art» грунтовну розмо5
ву на тему «Музей — ніякого майбутнього без виховання». За їх переконан5
ням, останнє деятиріччя окреслене інтенсифікацією ролі культури та мис5
тецтва в світі і кожній державі зокрема. Інше питання — про взаємини дер5
жави і культури, і якщо йдеться про Німеччину, то ці взаємини є гар5
монійні.Через це немало політиків таку співпрацю в Німеччині означують як
функцію відкритих дверей. Як правило, європейські, в т.ч. німецькі музеї
фінансово потужні, що дозволяє їм здійснювати цікаві мистецькі проекти,
причому проекти кардинально новаторського характеру, що передбачають
залучення великої кількості зацікавлених сторін для успішного виконання
культурно5мистецьких ініціатив. Не випадково Берлінський проект 2005 р. з
демонстрацією творів з нью5йоркськго музею сучасного мистецтва (МОМА)
перевершив навіть сподівання оптимістів5генераторів програми — мільйони
глядачів впродовж багатьох місяців мали змогу (не без довжелезних черг)
оглянути унікальну експозицію класиків світової авангарди. І такою самою
непересічною подією у 2007 р. стала Берлінська виставка, що презентує
творчість французьких імпресіоністів з Метрополітен музею. Небачена кіль5
кість глядачів і нечуваний потенціал співпраці у площині «музей5глядач», що
могли бути реалізовані за умови фінансової підтримки музейного проекту.
І доходи від подібного роду проектів відчутні, скажімо, дохід від виставки
МОМА понад 3 млн. євро — але це, окрім чисто фінансового, вже інший да5
лекоглядний ракурс бачення стосунків між музеями і тими, хто покликаний
їх підтримувати.

На думку авторитетних знавців Рота і Вейденфельда, ще недооціню5
ється потенціал розвитку культури в царині науки і освіти. Заторкувалися в
журналі «Art» питання взаємин мистецтва і релігії, а також туризму. Нема5
ло місця зайняли виважені розмови про культурні цінності. Відома активна
позиція Німеччини в цій сфері, яка, зберігаючи національну ідентичність,
сповнена турботи про німецькі культурні цінності, що зазнали насильної
міграції в роки і після другої світової війни. Професор Рот у цій важливій
ділянці культурної політики Німеччини відіграє ключову роль. Але слід за5
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значити, що в Німеччині так само, як в інших країнах, що звільнилися від
«соціалістичного раю», активізується процес внутрішньої реституції, тобто
культурні цінності повертаються колишнім власникам, у тому числі єврейсь5
ким родинам, що зазнали переслідувань від нацистів і комуністів. Позиція
Рота амбівалентна: коли йдеться про внутрішню реституцію, то він як гене5
ральний директор дрезденських музеїв, де є цілі колекції творів колишніх
власників, воліє, аби з цією справою не поспішали. Натомість у проблемах
зовнішньої реституції він виступає як активний речник своєї держави. У ре5
ституційній німецькій проблемі є свої казуси, наприклад, впливовій сак5
сонській родині Веттінерів, а також іншим родинам держава повернула з му5
зеїв Дрездена експропрійовані у їх предків мистецькі цінності, а вони без ог5
лядин на моральні фактори поспішили збути їх на престижних аукціонах з
метою зиску. Таким чином, Дрезден втрачає національну спадщину. Не ви5
ключено, для прикладу, що колишні власники можуть заявити свої юридичні
права на колекції фарфору — цієї унікальної перлини дрезденської музей5
ної зюірки. Невже таке може трапитись? На неї чекатиме доля чи воля по5
літиків від аукціону?.. В цій ситуації залишається одне — щиро співчувати
професорові Роту.

Користуючись нагодою, торкнемося болючої для нашої держави куль5
турної політики, де сфера культурних цінностей перетворилася у впливових
лідерів політики на гойдалку заполітизованої гри. Як багатолітній голова
Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей,
а згодом голова Держслужби з питань переміщення культуних цінностей че5
рез державний кордон України можу ствердити наступне: впродовж остан5
ніх трьох років після мого відходу до іншої праці роботу з культурної полі5
тики на ниві історико5культурних цінностей занижено до граничної межі.
Досі на посаду голови Держслужби не рекомендовано жодної кандидатури,
тобто фактично інституцію позбавили права на будь5яку ініціативу, а прак5
тична діяльність її культурно5політичної діяльності в наші дні непристойно
занижена владними структурами, насамперед Секретаріатом Президента
України і Кабінетом Міністрів. Реально повернення у 2006 р. багатої спад5
щини знаменитого Олекси Грищенка з Нью5Йорка було заініційоване гене5
ральним директором Національного художнього музею України Анатолієм
Мельником, так само як повернення у 2007 р. до Харкова високої мистець5
кої ваги творів Леоніда Мола — директором Харківського художнього му5
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зею Валентиною Мизгіною. Отже, поверненням культурних цінностей в Ук5
раїні займаються ентузіасти. Реституцію в Україні в такий спосіб «повісили
на гиляку», наче немає потреби повертати незаконно переміщені з нашої те5
риторії мистецькі пам’ятки. «У реституційному процесі є велика доля прав5
ди», — цитуючи лорда Джорджа Вейденфельда, який твердить, що музеї
світу дорожать нею, ми переводимо проблему на державні рейки, тобто у
цивілізаційно5політичні координати: коли є діалог, є результати праці, а ко5
ли замість діалогів зринають монологи, тоді справа приречена.

Країни, що постраждали від війни, займаються серйозно питаннями ре5
ституції культурних цінностей. Ініціативи у колі правових засад, аналітичні
роздуми, переговорні процеси, практична реалізація прийнятих зобов’язань
і намагання вести реституційний діалог в річищі захисту національних інте5
ресів, — ці питання сьогодні набули міжнародної ваги. Реституційні комісіії
практично діють в усіх європейських державах.

Проблема поставлена на «Амаерусі» була освітлена вагомими інтен5
ціями традиційної культури і глобалізаційної експансії, як рівно ж аспекта5
ми взаємин релігії і політики, професійного мистецтва, мови, мистецької
освіти, національної історії. До речі, згаданим аспектам сучасної культурної
політики, якою серйозно займаються в світі, було відведено немало місця під
час трьох сесійних засідань на конференції у Дрездені. Червоною ниткою в
багатьох виступах звучали думки про значення культурної спадщини для
кожної держави. Наприклад, в оцінці лондонського професора Р. Сеннета
спадщина «виступає як головний куратор культурних цінностей і створює
передумови для їх зберігання, відкриваючи для них простір задля забезпе5
чення розвитку культури».

В основі дрезденського культурологічного дискурсу лежали гумані5
тарні зони відносин, які в ряді європейських країн набули різних ракурсів
розвитку, скажімо, традиційно5історичного, заполітизовано5теоретично5
го,реально5практичного, цілеспрямовано перспективного. Характер цих
відносин моделюють суспільні відносини в кожній культурі, що виявляли ін5
тенції співіснування, взаєморозуміння й взаємоузгіднення у тріаді держава5
політика5політики. В світлі таких модифікацій культура має різні змістові
наповнення. «Але усе залежить від політичної ситуації в країні, від осіб, що
формують її» — теза відомого професора Лондонського університету, пат5
ріарха англійської науки Еріка Гобсбоуна про новітню модель для ситуації,
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що може спрацювати на коефіцієнт корисної дії культури, освіту, музеї,
уявлення про спадщину та результативний характер її використання людь5
ми, — ця теза в генезі мала думку про трагічні наслідки комуністичного і на5
цистського режимів, під час яких були понівечені права відкритості й довір’я
до людини, приниження людської гідності доведено до краю; в ці часи полі5
тична система нав’язувала специфічне ставлення до культури, освіти, вихо5
вання, культурної спадщини.

У розрізі поставленої проблеми професор Кембріджського університе5
ту Тім Бленінг висвітлив на прикладі сучасної Німеччини і Берліна зокрема
питання про значення державних інституцій у самоствердженні суспільства
та його культури в багатстві її розгалужень. «Розвиток культури, підтримка
її, в т.ч. музейництва, освіти державою стали у Німеччині нормою і визнача5
ють стратегію гуманітарного руху. Німеччина вийшла на бажаний рівень
олюднення демократичних відносин і дає грунт для соціальних звершень у
галузі культури», — резюмував англійський вчений викладену ним позицію.
Професора з Кембріджа підтримала директор міжнародного пошуку і взає5
мин музеїв Європи представниця з Бельгії Ізабель Бенуа, провівши для влас5
них доказів паралель між Німеччиною та Францією, в якій «знання історії
потрібне для культури». Бенуа наголосила на тому, що в більшості євро5
пейських країн розуміння історії є моральною необхідністю, що сприяє роз5
витку культури, використанню її багатств для збереження національної
спадщини, руху музейною справою, що стала відкритою для суспільства.

Були зроблені акценти на площині взаємин між мистецтвом і релігією,
культурними цінностями і релігією, а також заторкувалися питання про тра5
диційну сферу відносин між державою та релігією. Професор Ютта Шерер
з Франції звернула увагу присутніх, що в сучасних умовах релігія стає об’єк5
том мистецтва, що виразно спостерігається в Росії. Дослідниця докладно ар5
гументувала ракурс бачення, що Росія береже власну культурну спадщину,
національну самобутність, і в ній релігійна ідеологія, пропаганда є ключови5
ми у відносинах з державою. Шерер далі зупинилася на такій важливій сус5
пільній константі, як російська душа, в глибинах якої затаєна беззастереж5
на спрямованість до національної культурної спадщини.

– Глобалізація для Росії небезпечна, бо вона втратить свою ідентич5
ність, — заявила Шерер, і далі прокоментувала дії Президента Росії В. Пу5
тіна, який на Заході твердить про національну ідентичність, а у себе вдома
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прямує до глобалізації. Специфічно виглядали твердження проф. Шерер, що
Захід «тисне» на Росію, а вона в якості пріоритетів висуває національну
спадщину, великі здобуки російської культури.

Телебачення, відео, кіно, шоу5бізнес, видавнича галузь, мережа Інтер5
нету, — це потік проблем, коли відкритість і прозорість культури нерідко
вступають в опозицію до нав’язуваних субкультурними екстрактами насиль5
ницько5глобалізаційних стандартів норми і поведінки, негації напрацьова5
них людством гуманістичних ідей. Тривожні інтонації наростали під час об5
говорення негативних явищ, викликаних глобальним наступом субкультур,
топ5секс насильницької індустрії, що породжує моральне зубожіння і втра5
ту культурної дієздатності покоління, призводить до занепаду загальнолюд5
ських ціннісних етичних завоювань. Нав’язуваний агресивно статус5кво
ринкових субкультурних глобалізаційних стосунків набуває ознак спотво5
реного характеру, дестабілізуючи освітньо5виховні константи суспільства.
Такі негативні явища породжені інтенсивними глобалізаційними рухами, що
прямують від наддержав, де ринкова конкурентність забезпечує наростання
потоків псевдокультури до таких розмірів, що призводять до загального
знецінення культурних цінностей і катастрофічного збіднення духовних за5
питів. Представник Міністерства культури Китаю Чен Пінг висловив побою5
вання, що американізація світової культури є досить небезпечною. У таких
самих масштабах можна твердити про небезпеку для української культури
форсмажорної актуалізації російської вульгарно5порнографічної, нав’яз5
ливо амбітної топ5культури, що при потуранні законодавчих і виконавчих
владних структур України завойовує простір через приватні теле5 і радіока5
нали, шоу5бізнес і відверту порнографічну видавничу агресію.

Побоювання висловив директор Стамбульського музею сучасного мис5
тецтва Давид Еліот, за словами якого наступ топ культури в сфері телевізійних
комунікацій є запрограмованою тотальною дистрибуцією. Така субкультура
має виразну тенденцію до заниження критеріїв людських культурних ціннос5
тей. За розрахунками Еліота, телевізія забирає у людей час, двадцять п’ять
відсотків якого становить політика, а решту — топ5культура, що уподібнена до
капіталізму ранньої формації. З Америки, наприклад, поширюється на увесь
світ поп музика, що виступає інструментом глобалізації. Найвищі цінності в та5
кому разі зберігають національна музика, мистецтво, які є промоторами руху
культури, виступаючи виразниками національної ідентичності.
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У контексті порушеної проблематики актуально прозвучали роздуми
співробітника Ермітажу Дмитра Озерова: автентика спадщини передбачає
причинну залежність від історії. Росія, за його словами, є традиційна держа5
ва, в якій кожний індивідуум береже традицію й збагачує національну іден5
тифікацію. Глибина генної пам’яті скеровує річище людського духу до збе5
реження й творення культурних цінностей.

Колишній міністр культури Франції, член Європейського Парламенту
Жак Трубон докладно розповів, як в його державі зберігається культурна
спадщина, яку роль відіграють гранди, спонсорські ініціативи, яке місце в
культурі відведено музеям. Життєвий простір французької культури не ви5
магає коментарів, бо він займає престижне місце у світових вимірах, нерідко
визначаючи загальнолюдські вартісні пріоритети. У Франції успішно діє на5
ціональний центр еміграції, який є консолідуючою інституцією, що сприяє
інтеграції багатьох етнічних груп, громадян різних рас і віросповідань під
егідою однієї загальнодержавної політичної культури (внесок еміграції у
культуру Франції, за словами Ж. Трубона, становить 30%).

Держава гарантує демократичний розвиток етнічних груп, дбає про їх
культуру і освіту, мистецтво, виховання, про задоволення культурних потреб
кожного етносу, забезпечуючи усім політичну свободу і демократичні права.
Культурно5освітня діяльність спричинює гармонізацію моральних норм і
цінностей, і кожний етнос скеровує вектори такої діяльності, які, окрім соці5
альних гарантій, стверджують гуманістичні позитиви через культуру (гума5
ністичні ракурси такої взаємодії культурної політики із соціальною спрйма5
ються, як пріоритети у США), через мистецтво та музейні утворення, через
кіно, театри, розмаїті музичні заклади. «Держава несе відповідальність за
культуру і освіту і вона не може стояти осторонь. У більшості країн світу му5
зеї користуються пошаною, при тому в деяких — Китай, Росія, Франція, Ні5
меччина, США, Бразилія — вони беруть на себе левову долю зобов’язань що5
до виховання людини, руху культури», — лорд Джордж Вейденфельд
поділив думку присутніх: ідеал культури є ідеалом держави. Поле культури є
дією свободи, а діяння на полі культури дають кожному народові шанс для
самоідентифікації. Отже, держава повинна сприяти процесові формування
людини через культуру, тому що без її підтримки, а в кінцевому результаті
без неї не може бути мови про гармонійні відносини в суспільстві, про пова5
гу людини до людини, про розвиток держави на демократичних засадах.
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* * *
Отже, на конференції порушувалися питання про відповідальність

суспільства за долю культури, про мову, як важливий елемент культури, про
значення сучасного мистецтва (в оцінці Ж. Трубона, лише десять відсотків
населення виявляє зацікавлення музеями), про галерейний рух, артринок і
сучасний менеджмент, про закономірний характер інтеграційних процесів
розвитку культури і неминучі взаємозалежні цивілізаційно5культурні фор5
мування. Змістовно, якісно, виходячи з пріоритетів практики, національних
особливостей, уявлень про гармонійні канони соціо5культурного розвитку і
прогресу, якісних критеріїв перетворення культурних програм в освітні,
оцінок місця культури в європейській спільноті («Чому робимо акцент не на
Європу, а на Америку?» — професор Мартін Рот) виступали доктор С. Інг5
ліш (Канада), К. Мейер5Клодт, професор Г. Уекер (Німеччина), Саша Гав5
лічек, Муніра Мірза, баронеса Гелена Кеннеді, професор Д. Сесон (Англія),
Чен Пінг (Китай), Фонтан Мануель (Іспанія), Н. Лобкович (Польща) та інші.

Амаерус сконсолідував загалом європейську гуманітарну позицію про
розвиток і збереження культури в сучасних умовах, заторкнув питання про
роль і відповідальність освіти, якою мірою музеї зможуть відображати істо5
ричний розвиток суспільства і як державні фундації сприятимуть демокра5
тичним змінам. Була прийнята ухвала скликати наступну всесвітню конфе5
ренцію в Москві 2008 р. з метою узагальнення загальнолюдського досвіду в
галузі мистецького виховання й освіти, розширення культурних взаємин
між державами. Наприкінці, резюмуючи програмні виступи, професор
Мартін Рот слушно поставив питання, що стосувалося насамперед його са5
мого, як рівно ж і кожного з учасників міжнародного дискурсу: яка межа
нашої відповідальності? Тактовне і толерантне питання, хоча могло здати5
ся, що воно звучить риторично за умов наростаючої хвилі топ культури, що
прагне до гегемонії. Втім, хочеться вірити і не втрачаймо надії: люди висто5
ять, творитимуть далі культурні цінності і збережуть вартісні орієнтири
культури як проекцію для збереження своєї національної суб’єктності.

Потрібно частіше збиратися, гуртувати спільну думку, реалізувати во5
лю й бажання. Як можна було бачити і відчути, Дрезден у Німеччині прак5
тичними звершеннями в галузі культури є прикладом органічного поєднан5
ня державних та людських інтересів: тут, можна було переконатися, здобут5
ки національної культури бережуть і шанують. Й пройняла думка: ми, у нас,
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на нашій землі, і особливо ті, від кого залежить доля культури, повинні на5
вчитися так працювати, аби врешті5решт це зрозуміти, повинні наблизити
державу до культури — користь від цього усьому миру нашому, загальнона5
родна ця користь.
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Трагічна постать Симона Наріжного уособлює життєпис багатостраж5
дального покоління: його боротьбу за ідеали державності, муки і біль вигнан5
ня, потребу свого ствердження і самозбереження. Сьогодні, в соті роковини
від дня його народження, ми усвідомлюємо ціну самопосвяти цілого поко5
ління, наступних поколінь, що несли з собою прапори державності і, зрештою,
жертовність життя самого Симона Наріжного — вірного сина України, інте5
лігента, скромного, як сам вважав, працівника на ниві української культури.

Пишуться по5новому, з позицій об’єктивної істини, українська історія,
культура, аналізуються з кореляціями факти і явища, переглядаються чис5
ленні поняття, що набували якостей стереотипу, поволі розширюються обрії
правди про державу, народ та його кращих синів.

Симон Наріжний в культурному просторі еміґрантської України посів
особливе місце як збирач і шанувальник історико5культурних цінностей, по5
в’язаних з героїкою визвольних воєн за незалежність України. На материн5
ській землі про нього, звичайно ж, не знали і не чули: він, як і сотні тисяч
інших патріотів, був викреслений з меж історико5культурного пізнання, був
приречений на забуття. Так минали десятиліття.

Відтворюючи правду про життя Симона Наріжного і його героїчний
чин у справі збереження національної спадщини, тим самим немовби вос5
крешаємо сторінки відшумілої історії, уособленої в непересічних діяннях її
кращих синів та доньок, даємо імпульси для роздумів про поняття культур5
ного простору у вигнанні, на чужині, поміж гіркотою поразки і почуттями
обов’язку, сумом і надією, — даємо ще одне розуміння потреби спокути за
гріхи інших. Отже, правда про Симона Наріжного конечна — через його
власну страдницьку долю пролягли шляхи сотень вигнанців, і це вже склало
невід’ємну частину історичної долі України та її культури також.
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Неможливо собі уявити розвиток численних українських науково5
культурних, просвітницьких інституцій без Симона Наріжного. Уявлення
про його життєпис, подвижницьку працю на громадській ниві доповнюють
наші знання про українську еміґрацію міжвоєнного періоду. І хоч він працю5
вав, жив і творив у Празі, але нитками науково5збирацьких зацікавлень був
пов’язаний з еміґрацією всього світу. Генетично Наріжний пов’язаний з тра5
диціями давньоукраїнського колекціонерства, пошанування національних
пам’яток культури. На цьому ґрунті пошани до рідної історії, розуміння не5
обхідності боротьби за національну свободу і державницьку незалежність
він виріс і сформувався, йому були суголосні ідеали незалежної України —
від історичних розвідок — його наукових студій історії XVI–XVII ст. до
власної причетності до творення отих ідеалів. Так формувався характер
патріота — в умовах середовища, яке гуртувало патріотів і борців.

Праця Наріжного у Вільному українському університеті, Високому пе5
дагогічному інституті ім. М. Драгоманова і насамперед участь в організації і
розвитку Музею визвольної боротьби України — це основні віхи наукової та
громадської біографії вченого. Приклад Наріжного в його ставленні до пра5
ці для багатьох слугував взірцем.

До яскравих сторінок української культури відносимо історію виник5
нення і розвитку Музею визвольної боротьби України і працю Симона На5
ріжного «Українська еміґрація» (частина перша), що була написана на ос5
нові великої музейно5джерельної бази. Історія музею репрезентує діяль5
ність блискучої плеяди ряду видатних політичних і громадських діячів, пред5
ставників науки і культури першої половини XX ст., що після поразки у виз5
вольних змаганнях творили в умовах еміґрації. Як еміґранти вони здебіль5
шого у несприятливих умовах зробили великий внесок у розвиток європей5
ської науки та культури, збагатили її скарбницю видатними пам’ятками ми5
стецтва, новими відкриттями.

Українська еміґрація творила в багатьох країнах світу. Однак велика
частина її протягом 1920–19305х pp. була зосереджена в Чехо5Словаччині.

Прага, поруч з Берліном, Варшавою, Парижем, була важливим центром
української еміґрації, де концентрувалася суспільно5політична і культурно5
просвітницька думка. Сюди були скеровані погляди відомих діячів УНР, Ди5
ректорії, знаних політиків і військових, інтелігентів, гнаних недолею численних
втікачів, — безневинних жертв, що прагнули елементарних умов до життя.
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Після падіння УНР десятки тисяч осіб зазнали долі безпритульних і,
змушені кидати рідні місця, виїжджали на Захід, ще інші тисячі були інтер5
новані і як військовополонені перебували в численних таборах. У Польщі,
наприклад, було інтерновано в листопаді 1920 року до 50 тисяч колишніх во5
яків УНР. Дорога для еміґрації простелилася в усі країни Європи. Найкорот5
шою і найлегшою, найсприятливішою для українських еміґрантів вона була
до Чехо5Словаччини. «Прага! Символічне поняття в життю української емі5
ґрації по Першій світовій війні і блискучий період в культурних досягненнях
еміґрації» [1], — зворушливо писав В. Маруняк у книзі про О. Бойківа, од5
ного з речників національної ідеї у Празі й Парижі.

Сприятливі умови для української еміґрації в Чехо5Словаччині були зу5
мовлені тим, що перший Президент республіки Т. Масарик і уряд Е. Бенеша
прихильно до неї ставилися і уможливили розвиток політичного і культур5
ного життя українців у своїй державі.

Ім’я лідера республіки Т. Масарика, який свого часу листувався з
І. Франком, — яскрава сторінка українсько5чехословацьких тісних суспіль5
но5політичних взаємин. Це за його ініціативи держава кредитувала емі5
ґрантські організації, що були під опікою ряду міністерств: закордонних
справ, внутрішніх справ, хліборобства, шкільництва і народної освіти; нада5
вала їм матеріальну допомогу; забезпечувала розвиток культурно5просвіт5
ницьких ініціатив, зокрема розвиток вищої освіти для українських потреб.
Немає сумніву, що Т. Масарик був великим патріотом і симпатиком України.
Адже завдячуючи йому, Чехо5Словаччина у 1920–19305ті роки зібрала сер5
цевину української нації — її елітарну інтелектуальну частину, що зворуши5
ла суспільно5мистецький рух в усій Європі та й поза її межами.

Прага вела перед в українській науковій, літературно5культурній, видав5
ничій справі, мала великий вплив на розвиток українознавчих ініціатив, що
бралися до уваги як у Києві, так і у Варшаві. Це Т. Масарик вітав відкриття Ви5
сокого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова, а при відвідинах Україн5
ської господарської академії в Подєбрадах (9 травня 1923 р.) зазначив: «Я до5
бре поінформований про Вашу школу та Ваші успіхи. Тішить мене, що Ви у нас
знайшли хоч не Батьківщину — зрештою Ви її й не можете знайти тут — але
добре сусідство братнього народу, в якого можете жити спокійно» [2].

У Науковому збірнику Українського вільного університету до 755літніх
роковин народження Президента, як писалося тоді, Чеськословенської Рес5
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публіки Т. Ґ. Масарика підкреслювалося: «Ім’я професора Т. Ґ. Масарика вже
з давнього часу було оточене в очах українського громадянства високою пова5
гою, як ім’я сміливого проповідника ідеалів гуманности ще тоді, коли реальна
дійсність кругом брутально і цинічно топтала гуманність у громадських відно5
синах, висміюючи її ідеали як утопічну мрію. Масарик5політик, Масарик —
творець держави показав, що ці ідеали здійсненні!» [3].

Жертовність праці Т. Масарика на ниві політичній була невід’ємною від
його наукових інтересів і моральних засад, які він стверджував на благо сво5
го народу як керівник держави і в ім’я братерства між іншими, в першу чер5
гу слов’янськими, зокрема українським, народами. Під час свого перебуван5
ня в Києві в роки революції Т. Масарик завершував працю над великою
соціологічною книгою «Нова Європа», яку присвятив легіонерам, тут ще, у
Києві, прагнув видати її, але на перешкоді стали непередбачені події грома5
дянської війни.

Відомий діяч жіночого руху Марія Омельченкова в монографії «Т. Ґ. Ма5
сарик (1850–1930)» писала: «Ставши президентом, Масарик здійснив ідеал
керманича, вартового, що любить свою державу, дбає про добробут усіх, ве5
де її правдивим шляхом і боронить її… І він не ставить у державі чеський на5
род на привілейоване місце, бо «наша політика лояльно визнає права і мови
інших народів нашої республіки», — каже він. «Всі в республіці рівні й по5
винні брати участь у державному житті» [4]. Заслуги Т. Масарика перед ук5
раїнською історією, українським народом великі: він завжди демонстрував
до українців свою прихильність і добре ставлення.

У книзі «Т. Масарик: 1850 — 7.III — 1925», виданій в Ужгороді товари5
ством «Просвіта», був уміщений окремий розділ А. Пуховського «Велика
мандрівка» про перебування Масарика в Україні у 1917 р.: в Баришеві й По5
лонному, Пирятині й Березному, на трасі Київ — Волочиськ. У Києві були
значні підрозділи чехословацької армії, під Зборовом відбулася битва з
австрійцями, бій виграли чехи, Масарик знайшов підтримку в особі ук5
раїнського уряду в його боротьбі з габсбурзькою імперією, і ці добрі взаєми5
ни посилилися після видання IV Універсалу Центральної Ради. Вміщено ба5
гато фотографій Масарика українського періоду життя: в київському готелі
«France» за письмовим столом, з офіцерами і вояками в Пирятині, на мітин5
гу в Київському університеті, на військових позиціях біля Березного, в ото5
ченні Народної Ради у Києві [5].
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Уряд у Празі сприяв утворенню в 1921 p. Українського громадського
комітету під орудою Миколи Шаповала, що ставив своєю метою поширення
освітньої діяльності серед українських еміґрантів. Того самого року був пе5
ренесений з Відня і розпочав діяльність у Празі Український вільний універ5
ситет, а в 1922–1923 pp. були організовані Українська господарська академія
в Подєбрадах, Високий педагогічний інститут ім. М. Драгоманова, Україн5
ська мистецька студія, історико5філологічне товариство і багато інших, в то5
му числі освітніх, організацій [6]. Ефективною була діяльність Союзу укра5
їнського студентства на чолі з Василем Орелецьким, куди входили 24 сту5
дентські організації. Союз видавав «Студентський вісник», його секретаря5
ми були О. Галібей і О. Бойків. У 1921 р. у Брно було засновано товариство
«Українська академічна громада».

Прага 1922–19395х років була чи не найсильнішим видавничим еміґра5
ційним центром, де виходило 94 українські періодичні видання (з5поміж них:
14 — політичних, 14 — фахових, 18 — студентських, 10 — газет та ін.).

«Працювали тут вже давніше видатні вчені, — згадувала цей період сво5
го життя Марія Логуш — Іван Пулюй, Іван Борковський, Іван Горбачевсь5
кий, згодом: Володимир Тимошенко, Дмитро Дорошенко, архітектор і мис5
тецтвознавець Володимир Січинський, Дмитро Антонович, Вадим Щерба5
ківський, Софія Русова, Дмитро Донцов, поети: Олександр Олесь, Євген Ма5
ланюк, Леонід Мосендз, Олег Кандиба, закарпатець Іван Рошко5Ірлявський,
розстріляний німцями у 1942 р. в Бабиному Яру разом з Оленою Телігою,
письменники Улас Самчук, Спиридон Черкасенко, Микола Чирський, асис5
тентка Олександра Кошиця — Платоніда Россіневич5Щуровська, артистка
Наталія Дорошенко, професор консерваторії Дмитро Левицький, Оксана
Лятуринська та ціла плеяда небуденних особистостей, що годі їх усіх пере5
числити.

З митців, крім Бутовича, тут жив коротко Василь Хмелюк, а за моїх
часів видатний графік Роберт Лісовський та моя улюблена малярка Галина
Мазепа, з якою мені довелося співпрацювати у підготовці українського ба5
лету під керівництвом прими5балерини празького оперного театру Єлисаве5
ти Нікольської та надзвичайно талановитого режисера й хореографа5балет5
мейстера Володимира Лібовицького, недавнього режисера й хореографа
“Нова сцена” в Хусті…» [7]. 14 травня 1924 р. громадськість Праги відзначи5
ла 705річний ювілей академіка І. Горбачевського. У святкових заходах взяли
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участь відомі діячі культури і науки С. Дністрянський, О. Колесса, О. Ми5
цюк, Л. Білецький, М. Шаповал, Ф. Щербина, В. Біднов та ін.

Велику роботу провадив Український академічний комітет, утворений у
1925 р. у Празі з ініціативи Українського історико5філологічного товарист5
ва, що виникло в 1923 р. Через рік, восени 1926 р., в урочистій обстановці був
скликаний Перший Український науковий з’їзд, а через шість місяців розпо5
чав роботу Другий з’їзд.

Отже, у Празі було сконденсоване літературно5мистецьке життя, ста5
вилися вистави, організовувалися виставки, відбувалися концерти. Прово5
дилися наукові зібрання конференції, наукові дискусії.

Один з провідних діячів української еміґрації М. Шаповал даремно
умовляв В. Винниченка переїхати з Берліна до Праги для піднесення рівня
політичного життя. Заходами М. Шаповала було засновано Український
громадський комітет у Празі, на базі якого в 1924 р. було утворено україн5
ський національний архів5музей — першу ластівку по збиранню української
історичної документації, в першу чергу пов’язаної з періодом визвольних
змагань, з актуальними політичними подіями останніх років, зумовленими
різними партійними орієнтаціями і світоглядними позиціями.

Український національний архів5музей задумувався як орган, що доку5
ментував національну історичну пам’ять і доносив правду про події націо5
нальної історії. Отже, цей музей5архів, що отримав чимало матеріалів з Дер5
жавного військово5історичного архіву та музею, безпосередньо був підпо5
рядкований Українському інститутові громадознавства в Празі, що в 1925 р.
був перейменований у Соціологічний інститут. Хранителем фондів цього му5
зею5архіву був виходець з Полтавщини, передчасно померлий поет Михай5
ло Обідний (1889–1937) — автор збірки «Нерозцвілі рани», той самий, що в
19305х роках працював на Закарпатті, де заснував Музей етнографічного то5
вариства у Мукачеві. У 1918–1919 pp. Обідний був у Києві директором Вій5
ськового музею, згодом — сотником армії УНР.

Ініціативи наукової еліти по збиранню пам’яток національної культу5
ри, що забезпечували примноження культурних цінностей, розгорталися в
напрямі організованого музейництва і бібліофільства, яке розробляло прин5
ципи організації пам’яток культури та історії, бібліотечної справи. Україн5
ський рух у Празі виявив надзвичайну життєздатність, мобільність у прогре5
суванні культурних і політичних ідей відповідно до потреб еміґраційного мо5
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менту і з врахуванням перспектив щодо відновлення державного будівниц5
тва у незалежній Україні. Слід навести слова одного з провідних діячів куль5
тури цієї доби, молодого вченого Володимира Січинського, який стверджу5
вав перспективу, прогнозуючи майбутнє: «Сучасна доба, що зв’язана з попе5
редніми здобутками, шукає власного вислову і стилю, що відповідав би ук5
раїнським тенденціям». І далі, майже з пророчим передбаченням (зрештою,
уся наша еміґрація вірила в те, що Україна стане незалежною, вільною): «Це
культурне зростання, особливо помітне з моменту відродження Української
Державности 1917–1920 років, стало світлим заповітом і запорукою розвит5
ку української культури в майбутньому» [8]. Музейництво в умовах еміґра5
ції, таким чином, виявляло турботу про збереження об’єктивної історичної
правди, його ініціатори діяли з патріотичних міркувань і з впевненістю, що
їх справа буде належно оцінена сучасниками і нащадками. За цих умов наро5
дилася велика ідея створення в Празі Музею Визвольної Боротьби України
(МВБУ), якому судилося відіграти важливу роль у формуванні державниць5
ких засад, згуртувати покоління патріотів довкола національних ідеалів, ви5
нести на п’єдестал загальнолюдських першочергових інтересів потребу роз5
будови соборної України з врахуванням набутого досвіду.

Музей Визвольної Боротьби України в Празі був створений у травні
1925 p. Його організаторами стали професори Українського вільного уні5
верситету (1920–1945), в першу чергу знаний історик мистецтва Дмитро Ан5
тонович (1877–1945), який перейняв постійне керівництво цією важливою
установою, а також академік Іван Горбачевський (1854–1942) і Степан
Смаль5Стоцький (1859–1939), Андрій Яковлів (1872–1955) і Дмитро Доро5
шенко (1892–1951) [9]. Уряд Чехо5Словаччини, затвердивши 16 січня 1925 p.
статут Товариства «Музей Визвольної Боротьби України», висловив свою
лояльність до ідей збереження документальних та меморіальних свідчень
про визвольну боротьбу України, якою мала займатися новостворена гро5
мадсько5політична інституція. Ця ідея передбачала і програмувала зростан5
ня ролі історико5культурних цінностей, зібраних у музеї, в патріотично5ви5
ховному процесі, розгортала проекцію збирання і збереження їх у багатьох
формах життя — науковому, культурному, освітньому, мистецькому, еко5
номічно5політичному тощо. Фактично усі архіви, документи, колекції ук5
раїнської еміґрації, її спілок, товариств, організацій, видавництв і т.д. скла5
ли основну частину фондів Музею.

Т в о р е ц ь  м у з е ю  —  С и м о н  Н а р і ж н и й

43



Для того, аби усвідомити роль і значення Музею в культурі України
першої половини XX ст., слід охарактеризувати бодай побіжно життя й
творчість його провідних речників, чий громадянський чин, суспільний авто5
ритет спричинилися до розвитку різноманітних галузей українознавства, в
тому числі розбудови музею як чільного осередку українського національ5
ного вільнодумства.

Кожен із числа засновників Музею долучився до збереження й примно5
ження національних культурних скарбів. Адже пам’ятки, про які вони піклу5
валися, об’єднували усіх у єдину злуку історичного розвитку, виступали об’єк5
тивним гарантом нерозривного зв’язку поколінь — тих, що боролися за іде5
али утвердження держави і відстоювали їх, і тих, що мали прийти після них
і розкрити в збережених документах правду історії.

Кожен із числа засновників Музею за усіма правилами буття цивілізо5
ваних держав заслуговував на повагу і міг вважати себе патріотом, виразни5
ком максимальної державницької ідеї. Відчуваємо чесний патріотичний чин
багатьох діячів і маємо переконання, що велика праця, яку вони звершили,
була перейнята вигодою для всіх народів, бо вона слугувала ствердженню
істини: кожен народ має право на самовизначення, входження у такий дер5
жавний устрій, який є його дією й метою.

Дмитро Антонович (1877–1945) був окрасою української політичної
думки і мистецтвознавчої науки, одним з лідерів тогочасного інтелектуаль5
ного життя. Різнобічне обдарований дипломат, політик, мистецтвознавець,
організатор численних інституцій за кордоном, в тому числі школи пластич5
ного мистецтва в Празі, автор багатьох наукових розвідок, Дмитро Антоно5
вич є також творцем МВБУ. Двадцять років життя він присвятив музею, очо5
люючи цю важливу для української спільноти інституцію, невпинно турбу5
ючись про її зростання і міжнародний авторитет, докладаючи багато зусиль
для примноження колекцій.

Перебуваючи у Празі, Антонович написав свої основні праці: «Скоро5
чений курс історії українського мистецтва» (1923), «Триста років українсь5
кого театру» (1925), нариси про Я. Станіславського, Т. Бойчука, О. Мураш5
ка, Д. Безперчого, Г. Нарбута, О. Русова, «Група пражської студії» (1925).
Довголітній ректор Вільного університету, він читав студентам лекції і під5
сумком цих спеціальних курсів стала його документальна збірна монографія
«Українська культура», у підготовці якої брали участь видатні соратники
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С. Наріжний, А. Яковлів, В. Січинський, О. Лотоцький, С. Сірополко, Д. Чи5
жевський, Д. Дорошенко, В. Біднов, комплексний звід усіх складових частин,
що зумовлював взаємозв’язок різних видів мистецтва, а також релігійних,
освітніх чинників, поданих у процесі історичного розвитку. Це була одна з
перших синтетичних спроб узагальнення й осмислення багатьох явищ і
фактів матеріальної і духовної культури народу, розгортання її розвитку з
часової відстані, причому не відрубно, а у взаємопереплетенні і взаємопро5
никненні. Таким чином, своєю працею Д. Антонович започаткував система5
тизоване вивчення історії української культури, явив зразок для подальших
глибоких узагальнююче5порівняльних студій і дослідів, що позначилося на
наступних працях такого роду.

На заслугу Д. Антоновича слід віднести його неодноразові спроби до
підтримування науково5культурних контактів з Україною, наукові зв’язки з
представниками гуманітарної науки (Д. Багалій, П. Попов), участь у різного
роду наукових заходах, які зближували вчених, дозволяли прогнозувати
розвиток певних ділянок науки.

Антонович завжди перебував у центрі громадської роботи, його діяль5
ність у багатьох організаціях, в тому числі на посаді голови Українського
історико5філологічного товариства була надзвичайно плідною. Завдяки йо5
го заходам, численним звертанням до представників української еміґрації
розгортав свої перспективи музей. Збагачений різними колекціями, він ви5
магав посиленої повсякчасної уваги і турботи, нового приміщення.

Життєвий приклад Дмитра Антоновича повчальний як зразок самовід5
даного служіння ідеям своєї Вітчизни. Це був щирий патріот, принциповий у
переконаннях і діях, який вивершував елітарний щабель науково5культурної
праці в умовах еміґрації, користуючись незмінною любов’ю серед студентів
і широкої громадськості.

Дмитро Антонович бачив у С. Наріжному вдумливого організатора і
надійного помічника, який сумлінно виконував обов’язки його заступника в
МВБУ і секретаря Товариства. Він схвалював ідеї праці над «Українською
еміґрацією», що відзначалася глибиною достовірного матеріалу. Консульта5
ції, які він йому надавав, мали одну мету, — сприяли впорядкуванню і систе5
матизації величезного матеріалу, що був під рукою в архівах музею.

Співпраця Д. Антоновича і С. Наріжного в цій царині науки трималася
на імперативі істини й наукової достовірності. Це був перший вдумливий по5
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гляд, що концентрував велику енергію українського життя за кордоном. Він
відзначався достатньою науковою глибиною, повнотою висвітлення усіх йо5
го суспільно5духовних структур і визначав умови прогресування усіх сфер
буття тієї частини української науки, що змушена була, окрім своїх бажань,
творити власну історію й культуру на чужині.

Іван Горбачевський (1854–1942), видатний учений і громадсько5полі5
тичний діяч, академік Української академії наук, почесний член Науково5
го товариства імені Тараса Шевченка, почесний професор, ректор чесько5
го Карлового та Українського вільного університетів, за справедливим
свідченням професора Івана Головацького, був постійно «біля керма упра5
ви Товариства “Музей Визвольної Боротьби України в Празі”».

У монографії І. Головацького про видатного українського хіміка
присвячено великий розділ створенню музею й ролі Товариства у його ор5
ганізації, а також опубліковано Звернення до українського громадянства,
в якому Товариство ставить за мету «заснувати та утримувати музей для
зібрання і збереження матеріальних пам’яток, документів, архівів, сло5
вом, всіх предметів, що безпосередньо або посередньо зв’язані з визволь5
ною боротьбою України, особливо з подіями світової війни, революції та
національної війни за незалежність України. Товариство хоче зібрати і
зберегти в Музеї все те, що зв’язане з визвольною боротьбою і може мати
значення як пам’ятка, як історичний документ, як джерело для пізнання
цих подій, людей, що приймали в них участь, ідей, змагань, настроїв, по5
буту та відносин. В першу чергу бажає “Музей Визвольної Боротьби Ук5
раїни” зібрати предмети музейної та архівної вартості, які знаходяться
тепер поза межами України та які чому5небудь не можна поки що пере5
везти до рідного краю. Усе те хоче Музей наш зібрати, щоб захистити від
загибелі, зберегти і в слушний час перевезти на рідну землю» [10]. Далі
описується в деталях шкала об’єктів культури та історії, які необхідно
збирати для музею.

У «Вістях Музею Визвольною Боротьби України» в січні 1934 р. було
опубліковано звернення професорів І. Горбачевського та С. Сірополка, в
якому 22 січня — День соборності українських земель — названо днем Му5
зею Визвольної Боротьби України, «що своїми збірками свідчить про тяж5
ку путь, пройдену українським народом, та кличе до дальшої боротьби за
створення незалежної України».
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У надзвичайно насиченій за змістом монографії І. Головацький розкри5
ває роботу Музею в контексті тих завдань, що ставилися перед ним. Ук5
раїнська спільнота з усіх кінців світу, аж з Маньчжурії та Аргентини, в тому
числі з Чехословаччини, надсилала до Праги матеріали, що за своєю суттю
стали національними скарбами. Усі підтримували Музей, ставилися до ньо5
го з надзвичайною увагою. Митрополит Андрій Шептицький, організатор
Національного музею у Львові, надіслав до Праги спеціальне привітання:
«Музею Визвольної Боротьби, всім членам Товариства, а передовсім його
голові І. Горбачевському, славі нашого народу, пересилаю щирий привіт і
святочні желания з молитвами і благословенством».

У Музеї було утворено ряд відділів: табірного життя з часів війни і та5
борів післявоєнних, військовий, архівів Союзу Визволення України, політич5
но5дипломатичний, еміґраційний, академічної праці і студентського життя
за кордоном, театрально5мистецький, хоровий та музичний, сокільського й
січового руху, видавництв, періодики.

Професор І. Головацький у статті «Наш музей у Празі, призабуті сто5
рінки українства за кордоном», стверджуючи потребу оновлення проблем
МВБУ в умовах сучасного державотворення, повертає пам’ять до кінця 19305х
років, коли польські воєводи і відділи безпеки деяких західних регіонів забо5
роняли здійснювати пожертви для Музею [11]. Його роль і авторитет у світі,
однак, зростали: вже в 1930 р. за посередництвом міжнародної комісії для
інтелектуальної співпраці при Лізі Націй Товариство вступило в науково5
інформаційний обмін з науковими установами багатьох держав.

Високий авторитет визнаного в цілому світі вченого І. Горбачевського,
який душу вкладав у розбудову МВБУ, допомагав у придбанні приміщення
для нього — Українського Дому в Празі, забезпечував ритми успішної праці,
динамізував організацію по збиранню унікальних матеріалів, і, безсумнівно,
сприяв успіху справи. Вже через три роки після святкового десятирічного
ювілею Музею управа Товариства купила триповерховий будинок, що ціл5
ковито був призначений для потреб поважної інституції.

У квітні 1935 р. було урочисто відзначено десятиріччя діяльності Му5
зею. Незмінний голова Товариства і Управи академік І. Горбачевський повідо5
мив збори, що в зв’язку з хворобою просить звільнити його від обов’язків.
Збори обрали головою С. Смаль5Стоцького, а I. Горбачевському виявили ви5
соку довіру, залишивши його почесним членом Товариства.
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Висока ефективність роботи Музею стала засадничою прикметою його
багатогранної діяльності. Цей рівень роботи забезпечували такі визнані на
той час особистості, як професори С. Смаль5Стоцький, А. Яковлів, В. Біднов,
С. Шелухин, О. Лотоцький, С. Сірополко, О. Колесса, В. Старосольський, ге5
нерали М. Омельянович5Павленко, О. Удовиченко, В. Петрів та багато інших.

З 1925 по 1959 pp. у Празі жив і працював визначний український уче5
ний5бібліограф, педагог, громадський діяч, яскравий представник науково5
го осередку празької еміґрації Степан Сірополко. Тут він мав посади профе5
сора Українського Високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова та
професора Російського педагогічного інституту ім. Я. Коменського. Був за5
сновником і редактором журналу «Книголюб» (1927–1932 pp.), присвячено5
го українському книгарству та бібліології у Празі, головою Союзу ук5
раїнських журналістів і письменників на чужині, Українського педагогічно5
го товариства. За ініціативи С. Сірополка було утворено Товариство при5
хильників книги, яке об’єднало в умовах еміґрації понад 70 українських на5
уковців, митців, педагогів. Це, насамперед, археолог і поет, лідер національ5
но5визвольного руху О. Ольжич, педагог С. Русова, історик літератури, ди5
ректор Українського Високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова
в Празі проф. Л. Білецький, історик української філософії Д. Чижевський,
історик О. Шульгін та інші.

С. Сірополко, окрім усього іншого, редагував українську частину бібліо5
графічного місячника «Слов’янська книга». Користуючись цією нагодою,
постійно публікував у місячнику матеріали про книговидавництво, наукову
роботу в українських бібліотеках, таким чином пропагуючи українську книгу.

Інформуючи наукову громадськість Чехо5Словаччини про досягнення
українських учених, С. Сірополко також розширював обрії знань українців
у сфері науки і культури словаків і чехів. Так, серед інших праць він
опублікував бібліографічний огляд чеської книгознавчої літератури.

Як громадянин С. Сірополко також відзначався неабиякою активністю
та працелюбністю, особливо в празький період. Був членом багатьох това5
риств та громадських організацій, сприяв розвитку музейництва, освіти та
бібліотекознавства, виступав на ці теми з доповідями та публікаціями. У Празі
зміцнюється його авторитет як ученого, він докладає чимало зусиль до розбу5
дови МВБУ, займається пропагандою його діяльності, активно включається в
процес його модернізації. З ініціативами С. Сірополка пов’язуються такі важ5
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ливі моменти, як розвиток бібліотечної справи, надання допомоги бібліотекам
у поповненні книжкових колекцій новою корисною літературою, періодикою,
розвиток видавничих потужностей. Завдяки Сірополкові освітньо5пропаган5
дистські цінності були пристосовані до умов еміґраційного життя, поєднані з
реаліями української культури.

Дмитро Дорошенко (1882–1951) як історик широкої ерудиції, автор
численних праць з історії культури, церкви, літератури, відомий громадсь5
кий діяч, державник, зробив багато для опрацювання ідеї збирання матері5
алів про історію України, все своє життя служив Батьківщині і рідному на5
родові: «…я нічого кращого для себе не бажав би, як мати змогу працювати
на рідній землі, серед рідного народу. Але хоча б мені цього щастя не удало5
ся досягти, то все одно поки ще сил і змоги, працюватиму для рідного наро5
ду й на чужині, — писав Д. Дорошенко в одному з листів до М. Грінченка в
1926 р. — Думаю, що як би там не було, а все5таки із моєї скромної праці
якась хоч маленька користь таки залишиться» [12].

Міністр закордонних справ при уряді гетьмана П. Скоропадського,
професор Кам’янець5Подільського університету в 1919 р., а на еміґрації —
Українського вільного університету (1921–1951), в тому числі Карлового
університету в Празі (1926–1931), професор при богословському факультеті
Варшавського університету (1936–1939), — ось ключові віхи біографії видат5
ного дослідника, політика Дмитра Дорошенка, що своєю творчістю і життям
ознаменував героїчну історичну добу. Він гаряче підтримав ідею створення
національного історико5культурного музею в Празі і як один з директорів
Товариства визвольної боротьби України, що обійняло функцію власності
над МВБУ, турбувався про його розвиток і переймався опікою над ним,
стверджуючи, що в цій установі зберігатимуться нетлінні скарби історичної
пам’яті, матеріали про героїчний вишкіл і мужність поколінь, що відстоюва5
ли об’єктивну правду.

Великі заслуги у збереженні й популяризації, у порятуванні спадщини
Музею належать Симону Наріжному (1898–1983), який протягом багатьох
років виконував обов’язки заступника директора Музею, а паралельно вче5
ного секретаря Історико5філологічного товариства в Празі і професора ка5
федри історії України та Східної Європи у Вільному університеті. Він, безу5
мовно, перебував у вирі еміґрантського життя і як патріот турбувався про
примноження національної спадщини, дбав про поповнення колекції Музею.
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Микола Мушинка досить ґрунтовно висвітлив у своїй монографії його
життя й працю на посаді заступника директора Музею, а після смерті Д. Ан5
тоновича — його директора, фактично вивів з небуття призабуті й малові5
домі сторінки науково5організаційної діяльності вченого, показав його в
світлі тогочасного еміґрантського життя.

На заслугу Симона Наріжного необхідно віднести працю над книгою
«Українська еміґрація: Культурна праця української еміґрації між двома
світовими війнами», перша частина якої побачила світ у Празі під егідою
МВБУ в 1942 р., а також згаданих у п’ятому томі «Енциклопедії Україноз5
навства» трьох випусків «Матеріали до історії Музею Визвольної Боротьби
України в Празі», виданих, очевидно, його старшим братом Олександром у
Цюріху в 1957–1959 pp.

Книга «Українська еміґрація» заповнила прогалину не лише в історич5
ній науці, але й широтою, глибиною охоплення матеріалу висвітила багатог5
ранне життя еміґрації в багатьох аспектах, найперше в світлі уявлень про ук5
раїнський державницький контекст. Це була взагалі перша книга, яка у ви5
черпно5сконденсованій формі розкрила абсолютно незнаний широкому за5
галу багатющий в антологічному відношенні континент, в численних випад5
ках вперше введений до наукового обігу на архівних джерелах МВБУ.

Важко переоцінити значення монографії, енциклопедичний характер
якої мав своїм підґрунтям величезний емпіричний матеріал і збуджував у чи5
тача думку про ініціативи, дії, практику тогочасної еміґрації. Книга мала ви5
няткове науково5пізнавальне значення і стала великим кроком у дослід5
женні багатьох історико5культурних процесів, дотичних до життя україн5
ства у багатьох державах світу.

Мріяв Симон Наріжний про публікацію другої частини монографії: зби5
рав матеріали, робив виписки на окремих аркушиках, здебільшого олівцем,
писав короткі статті про діяльність різних товариств, організацій, кабінетів,
торкався різних культурних аспектів життя еміґрації — літературно5мис5
тецького, освітнього, видавничого, релігійного як у межах Чехо5Словаччини,
так і в інших країнах, здебільшого Європи, — загалом планувалося продов5
ження великої за обсягом енциклопедичної праці. Та свого задуму вчений не
встиг здійснити… Усю енергію, запал душі, усього себе Симон Наріжний при5
святив, долаючи труднощі й штучні перешкоди, справі становлення і віднов5
лення діяльності МВБУ, та в повоєнні роки з багатьох причин ця справа ви5
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глядала просто трагічно. Треба було мати неабияку мужність, порядність,
аби зберегти в цілості установу, над якою кожного дня згущалися з усіх боків
хмари. Ці драматичні сторінки праці С. Наріжного детально описує М. Му5
шинка, наголошуючи на відвазі, громадянській сміливості останнього дирек5
тора Музею, який, не шкодуючи життя, провадив величезну роботу для його
врятування, постійно інформуючи діаспору про стан справ [13].

Нащадок козацького роду, він до останніх днів при повній свідомості
працював і не полишав думки про відродження рідного краю та пам’яті про
тих, хто, перебуваючи за його межами, творив українську історію.

Після революції 1917 р. на Полтавщині, як і всюди в Україні, активі5
зується політичне і культурне життя. Здібний до науки, Симон Наріжний
закінчив середню комерційну школу в Кобеляках — мальовничому містечку
над Ворсклою і 1918 p. поступив на історико5філологічний факультет Пол5
тавського педагогічного інституту.

Старший брат Симона Олександр, журналіст і енергійний учасник коо5
перативного руху, з 1917 р. був заступником голови Всеукраїнської ради
військових депутатів. Саме за його ініціативи родина Наріжних 1922 р. пе5
реїздить до Чехо5Словаччини.

Наріжний не полишав думки про освіту. Відразу став студентом філо5
софського факультету Карлового університету, де навчався у Л. Нідерле,
Ч. Зібрта, Б. Грозного, Я. Бідла, Ястребова та Хітіла. Паралельно студіює
філософію в Українському вільному університеті. Пройшов курси лекцій
Д. Антоновича, В. Біднова, С. Дністрянського, О. Колесси, Д. Дорошенка,
С. Рудницького, С. Смаль5Стоцького та ін. Захистив докторську дисертацію
на тему «Гетьманування Виговського, Хмельниченка та Тетері» (три ваго5
виті томи), яку обидва рецензенти оцінили щонайвище.

Активно працював на ниві громадського і наукового життя.
У лютому 1950 р. виїхав до Австрії. Побачивши, що боротьба за МВБУ

в австрійських таборах для переміщених осіб не приносила жодних реаль5
них результатів, він вирішив скористатися єдиною запропонованою мож5
ливістю; переселитися до Австралії, де на той час уже мешкали його стар5
ша донька Наталія, зять і двоє онуків. У передмісті Сіднею згодом купив
хату, в якій прожив до смерті. Проте турботи про Музей не полишав:
публікував статті, писав листи до впливових осіб та установ, піклувався
про його долю.
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Книга Миколи Мушинки, що стала однією з перших ластівок у пропа5
ганді діяльності Музею, популяризації його колекції, архівних матеріалів,
бібліотеки, а також суспільних ініціатив, досить детально характеризує про5
цес становлення важливого культурного закладу в Празі, аналізує його ро5
боту, уважно простежує шлях його розвитку від середини 19205х років до
кінця Другої світової війни.

Долі організаторів МВБУ були споріднені, близькі в нещасті вигнанства,
більшість професорів зналися віддавна, працювали спільно і пліч5о5пліч вибо5
рювали державну ідею. Так, ентузіаст музейної і бібліотечної справи по
Кам’янець5Подільському університету, один з організаторів Музею в Празі,
професор Василь Біднов у 1919 р. запросив Дмитра Дорошенка до Кам’янець5
Подільського університету на посаду приват5доцента. Більшість професорів
зналися по спільній роботі в Українському вільному університеті, організова5
ному на початку 1921 р. в результаті академічних викладів Союзу українських
журналістів і письменників у Відні, який з осені 1921 р., отримавши допомогу
від Чехо5Словацького уряду, був перенесений з Відня до Праги. Зрештою,
Д. Дорошенко з радістю прийняв запрошення взяти участь у викладах з обся5
гу української історії в університеті. На основі курсу в університеті Д. Доро5
шенко видав капітальну монографію «Огляд української історіографії».

Формувати музейну, бібліотечну україністику в Празі не було легко.
Так, бібліотека УВУ в 1921 р. нараховувала 52 назви книжок, а вже через рік
кількість їх становила 839 назв. Більшість професорів, діячів культури не ма5
ли можливості вивезти з собою власні зібрання мистецьких творів, архіви,
бібліотеки. Отже, починати доводилося заново. МВБУ за таких умов своє
літочислення оформлював динамічно — звідусіль на його адресу надходили
документи, які сприяли збагаченню фонду експонатів.

Музей під проводом його директора, проф. Д. Антоновича зібрав біля
700 тисяч експонатів і створив 25 окремих бібліотек, набувши, таким чином,
загальнонаціонального значення [14]. До середини 19405х років у музеї налі5
чувалося вже понад мільйон експонатів.

У музеї видавався друкований орган — «Вісти Музею Визвольної Бо5
ротьби України», регулярно влаштовувалися виставки, відбувалися творчі
зустрічі, вечори, — одним словом, інституція виконувала функції діяльного
культурного центру з виразним освітнім спрямуванням. Політична діяль5
ність МВБУ не була передбачена і виключалася.

52

О л е к с а н д р  Ф е д о р у к



Колекції Музею були унікальні за характером і змістом, концентруючи
архіви дипломатичних місій, політичних партій, еміґрантських фондів,
військових об’єднань, мистецьких капел, ансамблів (О. Кошиця, В. Аврамен5
ка), рідкісну періодику, епістолярію, фото5 і негатеку.

Поруч з Музеєм, що працював на громадських засадах, активно діяв
Український історичний кабінет, утворений в 1930 p., який здійснював ана5
логічні функції, маючи державні дотації, займався також різного роду ком5
плектуванням експонатів, приймав у депозит різні матеріали. Кабінет разом
з Російським історичним і Білоруським закордонним архівами утворили
Слов’янський архів, що був підпорядкований Міністерству закордонних
справ, а з 1939 p. — Міністерству внутрішніх справ.

Доля колекцій Музею та Кабінету після того, як радянські війська всту5
пили до Праги, була вирішена вагомою ухвалою органів державної безпеки
СРСР. Ставилися вимоги про термінове вивезення матеріалів на Схід.

Досліджуючи долю празьких українських колекцій, які опинилися на
території СРСР, знаний історик5архівіст Л. Лозенко всебічно і ґрунтовно
описала міграцію експонатів після 1945 p. [15]. Про празькі фонди в Києві
детально розповіла в окремій статті Л. Яковлєва, директор Центрального
державного архіву вищих органів влади і управління України [16]. У своїй
монографії, присвяченій історії музею, М. Мушинка у двох розділах «Під
радянською окупацією» та «Боротьба С. Наріжного за Музей Визвольної
Боротьби України після виїзду з Праги» та в частині другій «Доля фондів
Музею Визвольної Боротьби України після його скасування» розкрив таєм5
ницю довголітнього ув’язнення празького архіву і простежив етапи пе5
реміщення фондів Музею, що опинилися в архівах та музеях Росії, України,
Чехії та Словаччини [17].

Повторюючи згадані історичні відомості, слід зазначити, що було
здійснено три передачі документів до Києва (у 1945, 1958, 1983 роках), не ра5
хуючи розпорошень цілісної колекції по різних містах інших держав. У
Празі після різних трансформацій вони, наприклад, склали самостійний
фонд під назвою «Український музей у Празі», детально описаний у моно5
графії М. Мушинки, а також у книзі, що була видана за участі Інституту ар5
хеографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Дер5
жавного центрального архіву в Празі. Опис фондів був упорядкований Раї5
сою Махатковою, яка у вступі до згаданої монографії висвітлила такі ос5
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новні питання: виникнення та розвиток фондоутворювача, історія фонду,
архівна характеристика фонду, обсяг, значення та використання фонду; і
засвідчила, що фонд охоплює 8 службових книг, 6 облікових книг, 5 реєст5
раційних карток і 108 картонів літературного і документального матеріалу
загальним обсягом 13,5 погонних метрів; фондова праця, за її даними, була
тривалою, бо «необхідно було перебрати і розкласифікувати одиночні лист5
ки, фотографії, підписані і непідписані, друковані листи, визначити авторст5
во значної кількості рукописів наукових праць, статей, виступів тощо… В
першій половині 1988 р. фонд проінвентарували» [18].

Доля матеріалів, що опинилися в Москві, досі невідома.
Частина збережених у Словаччині фондів перебуває у Державному му5

зеї українсько5руської культури у Свиднику.
У згаданих публікаціях київський архівіст Л. Лозенко уважно просте5

жила шляхи надходжень празьких архівів до Києва, умови їх зберігання,
провела ретельний аналіз матеріалів, диференціювала їх за змістом і скла5
дом документів, простежила шляхи передачі документів до конкретних дер5
жавних архівних установ України, характер знищень дублетних примірників
у бібліотеці, а також ряду меморіїв. Заслуговують на увагу висновки, до
яких дійшла дослідниця — про необхідність розробки проекту реконст5
рукції празького архіву і видання покажчика місцезберігання його докумен5
тів в Україні, доцільність угоди з чеською стороною про обмін копіями ар5
хівних матеріалів, ретельний облік бібліотечних фондів. З розумінням слід
сприйняти турботу директора архіву ЦДАВО України Л. Яковлєвої, що
празькі архіви вимагають уважної опіки, потребують в переважній більшості
реставрації, ремонту, нової оправи, мікрофільмування документів. Немає
сумніву в тому, що празький МВБУ є гордістю національної культури і нале5
жить до її нетлінних скарбів. Перед нашими сучасниками поставлено відпо5
відальне завдання відновлення призабутої пам’яті про нього та про усіх йо5
го діячів, що спричинилися до його авторитету в світі, до збереження істори5
ко5культурних цінностей нашої держави.

Празький музей і книга С. Наріжного «Українська еміґрація» склада5
ють немовби одне ціле. За умов праці в Музеї книга була створена, опубліко5
вана і відразу здобула читача. Для багатьох поколінь вона стала настільною
книгою, вагомим джерелом вивчення нашої еміґрації. Праця над другою ча5
стиною монографії, однак, тривала. Мріяв Наріжний про видання другої ча5
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стини, хотів заповнити ту нішу, що залишалася, — вистачало фактів, які він
наполегливо збирав. Але через об’єктивні обставини закінчити працю над
книгою йому не судилося, хоча загалом структура її і основні засади викла5
ду вже були сформовані.

Перша частина книги «Українська еміґрація» була видана в 1942 р. Дру5
га частина має неймовірно довгу дистанцію народження — понад півстоліття!

Минуло понад 50 років. Нове покоління дослідників — архівістів, доку5
ментознавців повернулося до цієї проблеми. І тоді виникла ідея завершити
працю Симона Наріжного. Зібрана ця книга з уривків, завершена ціною ней5
мовірних зусиль київських архівістів.

Ціною жертовною, через благородну висококваліфіковану рестав5
раційну працю друга частина монографії Симона Наріжного «Українська
еміґрація» разом з новознайденими ілюстративними матеріалами побачить
світ у ювілейному пошанувальному сторіччі від дня народження її автора.

Величезні зміни настали в світі і в нашій незалежній державі.
Тож нехай нова книга Симона Наріжного стане ушануванням мрії на5

ших попередніх поколінь, благородних лицарів нашої Держави, які у Звер5
ненні до української спільноти 1925 р. вимріювали збереження і в слушний
час перевезення зібраних скарбів додому, на рідну землю, мріяли про охоро5
ну, захист і повернення національних культурних цінностей.
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Львівська гута і Андрій Бокотей — це одна сутність, нерозривне ціле,
сув’язь гілки і дерева… Гутою вихований, виплеканий — нині в Європі визна5
ний маестро. Зі студентських віддалених плином часу десятиліть колообіг
кровоносного творчого наставлення через традиції гутного скла… Приду5
мали колись, кілька століть тому, поняття «Die Hütte» — розлетілося5про5
гайнуло землями українськими лексикодійне гутна піч, гутне скло, гута…
отож, Андрій Бокотей з гутного ядра, його серцевинності творчий вогонь,
дух, гутний мистець (звичайно, у метафоричному значенні суті творчості…)

Якщо кинути оком назад, скажімо, в літа, що гайнули чайками… Що
старішає людина, то більшає число отих чайок… Для Андрія Бокотея один
такий спогад про його «входини» до гутного цеху (як пише незабутня проф.
Ф. Петрякова про кафедру художнього скла Львівської академії мистецтв:
«На формування склярських традицій, на динамізацію їх, загальний поступ,
розвиток вплинули кілька взаємопов’язаних факторів. Це — створення 1963
року у Львові на Експериментальній кераміко5скульптурній фабриці Ху5
дожнього фонду України цеху гутного скла де працювали віртуози М. Пав5
ловський, П. Думич, Б. Валько, О. Ґера, Я. Мацієвський; організація творчої
дільниці Спілки художників СРСР для проведення експериментів провідни5
ми митцями, що приїжджали з різних республік та міст України»), про перші
зустрічі з майстрами5віртуозами гути, про могиканів цеху… Сім років мину5
ло, як започаткували нову історію, по суті відродили традицію гутного про5
мислу… Повіяло ядрінню печей, гуркотінням5промовицею вогню — Бокотей
став на порозі, його перші входини:

– Майстри неохоче пускали новачків у своє середовище, не мали заці5
кавлення до того, зазвичай давня цехова традиція вервечкою з середніх ві5
ків… Я, однак, намагався знайти спільну мову з мудрими майстрами. То бу5
ли фахівці високого рангу, і я це розумів. На перших порах не думав про се5
бе, навчався у них і, як правило, більше турбувався про сенс, вагу тиражу5
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вання. Через це не дбав про авторство — то ще зарано і не для мене… Вико5
нував зразок для тиражування — не казав, що це я робив, подавав — як,
скажімо, зразок Валька5Бокотея, Ґери5Бокотея, Мацієвського5Бокотея…
То було в традиціях середньовічної культури, а у Львові ці традиції шанува5
ли, тому гутна піч визнавала лише колективне авторство…

Мало, отож минути ще сім років від студентської щасливої доби —
чаєчками злетіли. Скло манило, вабило, з ним була, здавалося, злилася душа
(згадував уже в наші дні молодого тисячоліття маестро: «Я впевнений, що
матеріал скла і уява мистця взаємоузгіднені. Матеріал, здатний реагувати на
порухи думки… Розплавилося і потекло скло молочним сметанковим потіч5
ком, трансформуючись у задану думкою форму… Аж враз — застигло: со5
лодка мить твердності скляної маси — і душа сп’яніла од захвату: вийшло,
застигло… або ж думка стривожена: ні, не вийшло… ще раз у горловиння во5
гню… Уявляєте, як я переживав тоді, коли мені минав двадцять перший рік,
а ми з колегами Р. Петруком, О. Міньком, П. Думичем, П. Лінинським
оформляли «Шоколадний бар» у магазині «Світоч»… Відтоді мій діалог з
гутою)… Душа мистця — душа вогню і навпаки. Призначення мистця — слу5
гувати ідеї, гложе його серце. Неспокій серця — душа вогню. Жар серця —
пломіння вогню. І то — відчуває, знає десятим чуттям розуміння гутна піч.
Вона стрічає кожного прийдешнього жаром пломіння, й для обраних це —
покликання від тої миті: піч і особа, шлях і вибір, мета і потреба.

На той проміжний час експериментальний цех гутного скла мав добру
львівську опінію визнання, й слава про його віртуозів линула далеко за межі
Львова… Звідусіль сюди з’їжджалися — як до вулика бджоли. Які славетні,
закохані в гуту добронаставлені на традиційну узвичаєність промислу були
і М. Павловський, і П. Думич, і Б. Валько, і О. Ґера, і Я. Мацієвський! У гуті
було родинно5весело, радісно, творили усі разом усілякий виріб для цієї до5
би прийнятний звичаєм побуту — декоративні штофи, вази, тарелі… Скло
грало веселками… Скло оживало весняним першим цвітом. Матеріал зача5
ровував… Бокотей повсякчас ловив себе: але того «у душі скла» замало…
скло знає Своє, зберігає у таїнствах печі щось нам незнане у формі, декорі,
пропорціях, ритмі, кольорі, розмірах… Як, скажімо, вазу відірвати від стола,
вивільнити її від основної функції, додати якостей декоративних, худож5
ніх… Яким чином оновити традиційні технології, як поведе себе у гуті скло?..
То як оновити декор, вийти за усталені звички і межі?.. Століттями викори5
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стовують венеційську філігрань і тим живуть, а цього достатньо?. . Як «ожи5
вити» цю нитку, що має вигляд спіралі?.. Й ще, траплялося, приходило таке:
як всередині маси виробу ввести об’ємне зображення?.. Билися скалками,
роїлися настояні на вогні гути його думки… Для того, погодьмось, аби від
стола відірвати вазу, мусимо додати їй «ніжки». Чи лапки гутного тради5
ційного ведмедя не забезпечували ролю «ніжок» посудини? Століттями слу5
гував той ведмедик людям, ніби так мало бути. Отже, гутник колись давним5
давно прийняв просте і мудре рішення. То був найкращий аргумент на ко5
ристь свіжої форми. Бокотей здогадувався про це, стежку протоптав до му5
зею народного і художнього промислу. Він шукав свої «ходи» в конструкції
вази. Він не переставав думати про анімалістичного гутника, що сотворив
фігурку кумедного. Як то йому вдалося?.. Геніальна простота. В тому є таєм5
ниця? й чи є вона взагалі. Адже гутник мислив образами. Отже, ваза з ніжка5
ми — це асоціативний стрій руху форми, це образна, а не ілюстративна дум5
ка. Ця думка може увиразнюватись через метафору і тоді скло починає реа5
гувати… Ваза з ніжками, що була створена у Львові, була до пари чайникові,
якому Б. Смирнов заліпив шийку, так щоб з нього ніколи не витікала вода;
той чайник мав народитися в Ленінграді. Недавній випускник інституту і ус5
лавлений маестро Смирнов, не змовляючись, рухалися разом у заданому ни5
ми керунку інновацій (намацували керунок кожен зокрема на свій страх, ри5
зикуючи)… Чи міг думати юнак Бокотей, що недалекий той день, що зустрі5
неться і потоваришує зі старшим на багато од нього літ Смирновим (у сере5
довищі профі Смирнов — легендарний Смирнов).

Отже, мусить дбати про лексику, втямив собі це; здавалося, просте
рішення прийнято, можливо, прискорили його музейні експозиції й, звичай5
но, «Vytvarne umeni», «Sztuka», зачитувався часописами, передплачуючи їх.
Не раз боліла голова, опускалися руки. Але далебі, мушу, щоразу наказував
собі… і тоді з’явилися композиції «Медузи», «Морські лінії». В такий спосіб
одного щасливого дня з’явився ансамбль з п’яти ваз, за кольором скла назва5
ний «Червоний»… На очах змінювалася традиційна форма, об’єм із заокруг5
леної статики перейняв рівень активного квадрату. Залишилося додати
наліпи з прозорого скла… Гами червоного з білим… плавність стікання фор5
ми по вертикалі від ліній шийки до об’єму, широке коло шийки — є вузьке
горло шийки, як прийнято, а майже за діаметром тареля шийки — і ди5
намізуюче денце квадратового об’єму… Автор полегшено зітхнув, він таки
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домігся, передбачив, що червоне скло «заграє», й раптом куточком зору
спостеріг кінетику форми, цей плин конфігурації пасує для усієї композиції.
Ансамбль «Червоний» як відношення форм і об’ємів, наставленість на
ритмічну течію, як заданість руху через окремі вироби — відношення між
шістьма вазами у гранично відвертій барві, поєднання окремих елементів,
фрагментів, що сумують грані цілості.

Природа мистецького твору почитується в образній формі. Гутна техніка
прискорює шлях до новизни. У горнилі печі роз’яснюється вартісна суть.

Спроби творчого ґатунку, навіть тиражного плану, були свіжими і щи5
рими, бо це відповідало натурі Бокотея. Плановані для тиражування вироби
не могли сприйматися тривіально — їм була задана проекція художності, що
справляло добре враження (Куманець, Декоративні вази, Декоративний по5
суд, Дзбан). Чи скло прозоре, без кольору, чи означене пігментом; з ліплен5
ням або рифленням, — щоразу ставив перед собою межу, почуття відпові5
дальності не покидало його ніколи, отже, мета була і то входило в правило
сумлінного ставлення до праці. Він. вимогливий до себе, шукав способу, аби
позбавити скло його утилітарності, відійти мусів від засад функціональних
програм, а це означало розірвати межу, що з’єднувала скло і побут. Тоді за5
лишалося одне — посилити його асоціативне звучання. Скляр5гутник — тим
самим він художник, і то — найперше. Бокотей уважно студіював музейні
зразки — скло давньоукраїнське, чеське, німецьке, венеційське… Музейні
колекції скла в різних містах України захоплювали багатством, полонили
красою виробів, їх декоративними якостями, складними технологіями, де
прочитувалася особа майстра, його впевнена рука. Тому майстрові — бачив
виразно, — йому самому залежало теж, вело його, хвилювало, давало мит5
тєвої енергії, снаги, мистецьке почуття тому майстрові особливо залежало:
майстер5мистець, творець він чи просто майстер з добрим оком, певними фа5
ховими знаннями. Навчився Бокотей розрізняти, де є фахові звички, уподо5
бання і де вони закінчуються, поступаючись місцем, власне, отому небесно5
му вогню, що обласкує вогнем творіння мистецький виріб.

У розмаїтих варіантах декоративної пластики, що її Бокотей видував на
кшталт народного гутництва, сферичних вазах, дзбанах, кубках, декоратив5
них штофах домагався, аби духовне брало верх над матеріальним, аби
утилітарне поступилося місцем декоративному, аби «оголювалося» в склі
мистецька вартість виробу.
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У мистецьких робітнях — не на офіційних виставках, де панував соцре5
алістичний салон, — в колі друзів5однодумців Зеновія Флінти, Романа Петру5
ка, Олега Мінька чи Івана Остафійчука, де світлі щирі думки сіяла вільна роз5
кута мистецька атмосфера (без «недремного ока»), — за таких приватних та
напівлегальних зустрічей мав змогу оглядати нові твори. що народжувалися.
можна сказати, в дусі напівсвідомого спротиву. Десь у той саме час Мінько на5
дихався половецькими бабами, Кристопчук шукав інспірацій у народних Ма5
маях, а Остафійчук полонений експресією творів Стефаника чи філософією
Лесі Українки щиро намагалися оновити, освіжити мистецьку форму — ко5
жен зокрема і всі разом оберталися лицем до образної асоціативної лексики.
Бокотей бачив це, розумів і глибоко сприймав пошуки мистецького мислення,
бо сам був полонений культурою музейних колекцій і, звичайно, сприймав ми5
стецькі вітри новітньої модерної культури, що торувала надійну стежку через
стіну залізної куртини. Гута стала для Бокотея мистецькою робітнею — це
прийшло як Божий день! Коли це сталося, зрозумів, що має значення форма,
що їй належить першість, що вона є визначальна суть мистецької екзистенції,
що декор у цій формі є зовнішнім виявом образних асоціацій. Відтоді дихати
стало легше, жити цікавіше, а гутна піч перетворилася у складну лабораторію,
в якій разом зі склом плавилися його пекучі думки. Тоді посудина легко «по5
верталася» догори дном, а у вазі з’явилися ніжки, а штоф витягувався по вер5
тикалі, — одне слово, лабораторні експерименти приносили росинки радості,
майже насолоду, що випромінювала в очах, тоді хотілося співати.

…Злетять літа, копиці літ з’являться на життєвому полі, і тоді в одній із
бесід, до яких в наші дні маестро є не дуже охочий за скромністю вдачі, з’яв5
ляться такі рядки, що їх Бокотей «проніс» через досвід росинок лаборатор5
ної радості, відповідаючи на питання, що є первинне — ремесло чи мистец5
тво: «…нічого нізвідки не з’являється. Креатині розробки — пошуки в галузі
форми, матеріалу — це закономірний процес розвитку вільного мистецтва.
Я пам’ятаю часи, коли авангард переслідувався, як політична неблагонадій5
ність. Зараз причетність до постмодерного істеблішменту — своєрідний знак
якості та сучасності. Я вважаю, що креатив не може повністю заступити та5
ке поняття, як “школа”. Як художник скла, я маю знати технологічні проце5
си, пов’язані з виробництвом. Коли навчався в інституті, то ми студіювали
постановки ретельно, наполегливо і систематично, ускладнюючи програми,
збагачуючи власний досвід».
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19755й рік… Ленінградський технолог Є. Іванова ствердила поштовх
для декоративних якостей скла. Це вона придумала спосіб збагачення коло5
ристики, забезпечила умови полікольорових поєднань… Вона передала чис5
ленним мистцям5склярам потужний інструмент у вигляді сульфідно5цинко5
вого скла… Традиції відкритого однотонного колориту враз стали надбан5
ням історії шклярства, його числення у географічно5державних координа5
тах. З’явилися можливості для збагачення тону, заміни монополії статичної
прозорості, утворення нових барвистих сполук… Сульфідно5цинкове скло
для прибалтійських, московських, львівських гутників було ковтком п’янко5
го повітря… Пошуки Бокотея в царині гути тривають, розгортаються в тех5
ніці крихти, сульфідно5цинкова основа забезпечує гру кольорів, колоризм
форми передбачає підсилення декору, плавні тональні переходи барв, з
ніжними їх відмінами, з плинністю течії, яка несподівано спливає потужною
хвилею смарагду, червоного кадмію, жовтого стронцію, — одне слово, чис5
ленні «як? що? чому? в який спосіб?» долають опір «мовчання» матеріалу;
серцевинного глевкого скла, що вмить застигає — кінець, тоді його огортає
німий непорушний спокій. Й так просто, до наївного прозріння: щоразу ме5
талева плита і щоразу на ній розпочинається «гра» з формуванням пласту,
щоразу пласт детермінує з’яву орнаменту, щоразу з пласту видувається «ба5
ночка» — це азбука гутного штукарства.

У 19785му, коли про Бокотея заговорили, коли почали хвалити його
оновлені образні типи і форми, коли з’явилися розмаїті сповнені епітетів ре5
ляції, приємною несподіванкою була стаття, надрукована в Москві про гут5
не скло Андрія Бокотея.

Що там казати: похвала Москви — була для Києва, Львова, Одеси та
іже з ними Сигналом визнання. Що в умовинах ледовито5офіційної скутості
означувало скапування весняної води з крижинок холоднечі — фаза
політичного потепління в стосунку до Особистості. Одна5однісінька реляція
в московській мистецькій пресі — відтягуються гвинтики офіційного пери5
ферійного пресу. То щось мало важити у клубовинні Бокотеєвих годин? Чи
годин Флінти, Мінька, Кристопчука — львів’ян, або Кремницької — гордої
душею ужгородянки, або Опанаса Заливахи з Івано5Франківська.

Вдумайтесь: коливається маятник — туди5сюди. Якою він для мене бар5
вою в просторі відлічених днів — чорною чи білою (світлою5ясною)? Таке
питання стояло перед кожним — Флінтою, Міньком, Остафійчуком, Гори5
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нем?.. Рушив вранці Горинь Богдан, ховаючи музейні ключі до кишені, з до5
му до праці у Львівському національному музеї — шлях нечекано перетнула
«Волга». Вискочили «орли5ведмеді» — стиснули обручами руки і тихесень5
ко, але вправно поліцейськими дужими кліщами заштовхали до авта: «Не пе5
реживайте за ключ від праці, його віднесуть»… Розхитався маятник напри5
кінці 605х, маятник талановитого мистецтвознавця Богдана Гориня мордов5
ськими багаторічними таборами, захилитався на довгії літа…

Дивлюся у ніч провесняну за шибкою: була вона, ця стаття підтриму5
вально5епітетна в московськім часописі в 19605х роках для Бокотея зіркою…
і ця стаття гріє з наддавніх днів, кварцевим світлом зблискує серед сяйно5
хвалебних хоралів сучасного визнання. Спершу у 19635му, потім у 19675му —
обидві у тому самому авторитетному для фахівців і поціновувачів ужиткової
творчості московському журналі «Декоративное искусство СССР»… Прига5
дуємо дискусійні статті на його сторінках, пригадуємо його непересічних ав5
торів, а з5поміж них особливо шановану Х. Куму, яка завважила серед львів5
ських керамістів молодого початкуючого тоді, але вже з обнадійливими пер5
спективними Андрія Бокотея… Потім уже після «Декоративного искусства»
були для молодого мистця звичні хвалебні реляції в пресі — львівській, київ5
ській… Однак ці перші завваги, ці перші епітети, висловлені Х. Кумою, щось
важили на початках творчої біографії початкуючого автора (на перших по5
рах кераміста, а згодом, після інституту — уже шкляра).

Доля диктує людині свою хіть, її воля — то перший крок серед сум’яття
або зневіри, або ясного керунку — той крок ось зроблений, і це є крок пер5
ший… Бокотеєва доля розпорядилася: він має опанувати шклярську науку,
стати шклярем. І він ним став, і враз перед ним одкрився світ величний й ман5
ливий… То було його відкриття великих мистецьких небачених досі просторів
і він зрозумів, що, обживаючи терени сущі до нього, сам готовий відкривати
нові мистецькі світи для інших, роблячи їх щасливішими, добрішими.

Шкляра Бокотея завважили на мистецькому видноколі одразу (не мог5
ли не завважити його інтелігентніший почерк).

Шклярський маятник Бокотея мав свою амплітуду коливання — то був
заданий уподобаннями молодого мистця ритм. Ту «амплітуду» московські
критики відчули — тонко, точно знаючи вагу і місце нового відкриття в усіх
сферах творчості. Перші рецензії виглядали обнадійливо, деякі в ритмі висо5
ких епітетів. Спробуймо поринути у той світ емоцій, що змережані абзацами
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журнальних оцінок: «Львівська гута… Це, здавалося б, тільки техніка виго5
товлення скла, що відома іще з Давньої Русі. При гуті виріб видувається віль5
но, без форм, мить — і шматок на трубі майстра перетворюється в яскравий
шар, пускають в хід щипці, пінцет, за їх допомогою художник творить на
очах диво, імпровізуючи, випліскуючи гармонію, матеріалізуючи свій задум.
Але гута сьогодні не тільки техніка».

В сучасному тіснуватому і гарячому від полихаючих печей фабричному
цеху зустрівся мені Андрій Бокотей, очевидно, один з найпопулярніших ху5
дожників скла зі Львова. Як і інші його колеги, він цілком недавно досяг ме5
жевого віку — сорокаріччя. Це молодість чи зрілість? Мабуть, варто стверд5
жувати останнє, коли є усе: і ставлення до життя, його бачення — власне, що
сягає коріннями традицій Закарпаття, де він народився в селі Город, додамо
ще й майстерність — отже, Андрій Бокотей є професіонал з дипломом Львів5
ського інституту прикладного і декоративного мистецтва. До скла прийшов
він не одразу — багато працював у кераміці, зі склом активно працює ось
уже десять років.

«– Для мене скло завжди живе, — говорить Андрій, — в його глибинах
тепліє й світиться, переливається світлом, бліками і тінями якесь не спізнане
до кінця життя. Просвітлюваність скла відкриває його внутрішню форму,
ніби вводить автора, а разом з ним і глядача у глибину простору твору. “Об5
жити” цей простір духовним, а не лише матеріальним, технологічним напов5
ненням вивільнити приховане в масі багатство складних образних, змістових
зв’язків та асоціацій, відкрити в них простір зустрічний праці думки і почут5
тя глядача, співпраці з мистцем, загальної духовної мелодики з ним — в цьо5
му і бачу своє завдання.

Приглянімося і спробуймо переконатися, як вдало поставлене мисте5
цем завдання втілюється в його творчості, особливо, якщо врахуємо: краса,
простота, велич у мистецтві і є засада народності, вони об’єднують людину з
сутністю природи, гармонізують її дух, облагороднюють душу. Стверджую5
чи засади народності, слід одразу визнати, що зв’язок Бокотея з народною
гутою не є формальний, він не запозичує, не стилізує в манері “ретро”, як
інколи спостерігаєш на виставках. Бокотей — художник, який вийшов з гу5
ти і відданий їй у своїх задумах. Досить назвати твори останніх семи5восьми
років: композиції “Червоні”, “Карпатські мадонни”, “Медузи”. Але він і не
такий простий — спрощувати особистість художника означало б зводити
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усю його творчість до однієї знаної грані. Бокотей — митець, який шукає, і
це поняття є точніше» [1].

Справді гута і скляр5майстер, підмайстер, мистець, становлять одну сут5
ність… Коваль і кузня, диригент і простір, режисер і сцена… У Львові — ро5
зумів Бокотей — традиція досвіду сягає глибини віків. Склороби мали великі
амбіції, вони розуміли, чого вартує їх праця… Монастирі, багаті патриції, ко5
зацьке старшинство мали свої гути: самі майстри, траплялося, не цуралися,
аби стати власниками гут; мабуть, знали, передчували, що через півтисячі літ
поняття «гута» освятиться, як коріння місцевого виробництва скла.

У Львові є термін загальноуживаний — скло. Але львів’яни полюбляють
галицькі лексичні інновації з присмаком регіональної емоційності — шкло,
шкляр, шкляний… Й сполука «львівське шкло» термінологічно прижилася
тут на означення пляшок5штофів, плесканок, дзбанів, рюмок, пивних кухлів,
келихів, віватів — і усе це сфантазоване уявою для напоїв; нерідко в цьому
ансамблі народної звичаєвості фігурні декоративні вироби у вигляді вед5
медів, коней, баранів, качок, а також інших свійських тварин… Ведмідь — то
на щастя, він «в зубах лапу держить», він є окрасою і рівно ж фляшкою,
своїм хвостом, ніби лапою спирається, а двома іншими доторкується до гор5
ловини. Трапляються безколірні прозорі ведмеді або з розписами у вигляді
квіточки на передніх лапах… З краплини видувається форма, а потім дода5
ються ліплені деталі; по усій Україні оті «ведмеді» зі шкла: барокова округ5
леність форм, образна індивідуальна характеристика, з традиційним жестом
лап, маньєризм доліпів… Як їх любить оглядати сьогодні у розмаїтих музе5
ях Бокотей, очей не відводить!. . У цих «ведмедиках» народне чуття смаку і
делікатності — важелів краси. Бокотеєва наука йшла у парі з «ведмедика5
ми». «Ведмеді» оберегами були…

Львівський гутний промисел зачався від мети множинності однодумців
цехмайстрів, що гуту сприймали, як рідний дім. Родовий корінь у ній об’єд5
нує почуття родинності. Отже, умовини творення виробу потребували не
одноосібництва, а гурту; вони налаштовували на гуртовий спосіб праці, що
закладав підвалини якості виробу, забезпечував рух гути.

Кожен гутник несе і береже основу цехового роду: на рівні горизонталі
— це побратимство хрещених святістю скла, а вертикальний зріз зісумовує
глибину традицій, походження й творення виробу, плюралізує художні ідеї,
що їх доніс до окремого творця людський досвід.
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Багато позитивних чинників історичного характеру спричинили роз5
вій львівського гутного шклярства. То є в закапелках підсвідомого уже на
часі цехового учнівства, що становить емоційну засаду побратимства. На
психологічному зрізі підсвідомого зринають уявлення про зерня множин5
ності праці шкляра5видувальника, шуляра, нічного шуляра, осмольника,
в’язальника шиб і т. д. Досвід гутного промислу означувався огромом
скляних гут, що існували на великих просторах України від Карпат до те5
риторії Дикого Поля, а в межах близьких до історичної галицької пам’яті
Львова він утверджувався гутами Сокаля, Буська, Золочева, Бродів, Бел5
за, Потелича, Старого Галича, Набивалова, Вишеньок, Стрия, Жовкви і ще
з десятком інших знаних і менш знаних гут мали своїх шклярів… Підмай5
стровий учень мусів зважати на важливу обставину еволюції досвіду, ба,
нести, плекати і збагачувати пам’ять її, виучувати ремесла, як слова Отче5
нашу…

Львівське гутництво — з берегів культури, підмурівок якої заклали по5
коління безіменних нині… То є міць, кремінь родоводу, нескрешуваний
граніт, що врешті5решт був генетично прив’язаний до потреб ринкової еко5
номіки. Кожен кружляк історії мав свої триби відносин, що нав’язували спе5
цифіку потреби виробництва. Впродовж великого відрізку часу потоки люд5
ських поколінь множили художню уяву, берегли прадідівську культуру ви5
дування скла. В’язкий, пливкий, наче густа смола, прозорий, як краплина
змерзлої води чи золотистого бурштину, матеріал роз’ярілої у вогнеклекоті
маси заворожував, здавалося, внутрішньо збирався з силами, можливо ще
не готовий до нової зміни; потрібна була якась та мить, борша від ярості гро5
мовиці: але потрібна була дещиця дещиці отієї миті, аби в нуртовинні скля5
ного зродженого тіла стався первісний порух, — тієї миті вистачило, аби
скресла форма. Ось тут на поміч формі поспішала трубка майстра, що мала
один клопіт, аби не приспізнитися і встигнути.

Трубка майстра… Ще не оспівана часом мелодій, не зігріта теплом слів,
ще не знесена уявою похвальби.

Трубка майстра, як чарівний пензель, чарівний смичок, зачароване ко5
ло чару.

Трубка майстра — як мить вояцької труби.
Які таємниці, трубко майстра, приховані у тобі?
Яку красу явила людям, трубко майстра?
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Яку насолоду приносиш, трубко майстра, благословенним дотиком
менту?

Вогонь народжує скло, а трубка майстра зроджує його форму… Чинни5
ки самодостатності.

Особа майстра у виставі переінакшення однієї матерії в іншу — то з фі5
налу П’ятої симфонії Бетховена: ураганне, звихрене, змоцоване; або з поло5
незу Огінського: радісне, весняне, ствердне; або з «Весни священної» Стра5
вінського: сплетене, м’язисте, бруківкою змащене, — у тій виставі є просто5
ри зеленого лугу, глибінь синіх небес, височінь скелястих гір і мінливість
п’янкої води, то покірно ласкавої, то глибинно захваленої. Від найперших
початків та вистава — то є особа майстра, бо він — саме той, хто робить щас5
ливий початок і звершує щасливе закінчення дійства вистави, що має назву
«Шкло».

Майстер і гута скляна у моєму уявленні як нерозділена цілість. А в гуті
цілість множинна — на відчутті родинності гурту осіб, що варять скло.

І сама львівська гута і львівські гутники заслуговують немало слів зачу5
дованих красою скла. Бодай у знесенні ланцюга пам’яті, про тих, які твори5
ли і тих, які нині сущі. Бо слова ті адресовані врешті5решт, а можливо насам5
перед з огляду на жанр її героєві — Андрію Бокотею. Як рівно ж і тим, які
були5жили до нього, як рівно ж і тим, що поруч з ним поколінням йдуть пле5
че в плече — одне рам’я львівської гути — творять десять років, двадцять,
тридцять років творять; молодих учнів, підмайстрів викохують у світлі во5
гню, де кипить, дихає розпеченим тілом, вариться скло.

То що є скляна гута? Хто ходив на тяньшаньські піки, хто здіймався на
Говерлу, хто плавав зі скафандром у царстві коралових рифів або пірнав у
глибини манливої морської води, або спав на піску у Сахарі або на моху у
тайзі, — той знає, що таке гута, бо Гута — то святилище душі, святилище,
зреванжоване покликом волі, воно є золотоносною жилою земного людсь5
кого призначення. У гуті — усі як один відчуттям побратимства, від легкості
долання вогню працею, що не є тяжкою ношею, а є елементом дійства, вис5
тави народження шкла.

Львівська гута в цьому віночку вкраїнських гут — золотий обруч твор5
чості, територія, де вистава звершується на хвилі добро налаштованих
емоцій. Вона надзвичайна, відмінна, висококшталтова, маєстатична, вар5
тісна, — скільки іще слів бракує на означення її сутності, характеру, стверд5
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ності словосполуки «гута шкляна». Що більше глибин у ній, що більше таєм5
ниць у ній, — то ширшає твореносний простір гути. Її краса і сила, її могуть
мають сталих шанувальників!

Скляний промисел на Львівщині відродився після війни. Його поклика5
ли до життя майстри5склороби, які розуміли: людям бракує скляного посу5
ду… вони були з першої фаланги гутників Д. Бачинський, С. Яворівський,
М. та І. Осеньки, П. Семененко, П. Шабан… Ще жила пам’ять про «Лео5
поліс» — її заступив склозавод № 1. Були відновлені гути в Пісочному,
Жовкві, Хомовичах, Стрию… Зростали консумпційні запити — збільшував5
ся асортимент виробів зі скла. Виділився кмітливою, фантазією, розумом
Петро Семененко, який у Львові оновив загублені гутні формотворчі спосо5
би, почав застосовувати вільне формування і якісно переступив межу від ти5
ражованих зразків до творчої ініціативи, що увиразнила стильову самобут5
ність на виставках декоративно5ужиткового мистецтва. Семененка не вдо5
вольняв стан компілятивної практики — своєю уявою сягнув традицій гут5
ництва, що було зібране в музеях історичному, етнографії, та художнього
промислу. Таори Семененка розкривали нові естетичні вартості скла, їх ек5
спозиційна адреса, переступивши межі Львова, оприлюднилася в Києві,
Москві… Майстер ставав художником, збагачував способи обробки скла,
відновлював красу давньої гутної форми твору. «Чи є не оновленням плас5
тики скла Семененків «Двоголовий ведмедик», видутий, з ліпленням, кольо5
ровою крихтою? — думалося Бокотеєві, що пристоював біля музейних віт5
рин. — Він прийшов до нього з минулого. Разом з його «рибами», «квочка5
ми», «півниками», вони увиразнюють декоративну функцію й скільки чару у
півниках на кошиках. Як легко володіє вільним ліпленням, — затримував зір
на формі, кольорі скла… «Є в цьому щось», — дивився на скляні Семенен5
кові фігурки всередині посуду (чи не сплине через десятиліття спосіб вжив5
лення фігуративних форм у внутрішній простір або масу скла? — це уже бу5
де нове, оновлене, новітнє мистецтво скла, бокотеївське скло)… Епоха 19505
х років — провесінь гутництва… ще мала прийти весна.

На ті часи уже діяв цех Художнього фонду УРСР. Він був утворений
1963 року. Його честь, його гордість, славу забезпечили непересічні гутники
Б. Валко, П. Вдович, О. Ґера, Й. Гулянський, П. Думич, Р. Жук, М. Іванців,
Я. Мацієвський, І. Чабан, М. Тарнавський. Керівником цеху був М. Пав5
ловський.
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До того, починаючи з 19505х рр., гутники працювали в артілі «Різно5
пром». На місцевому ринку з’являлися розмаїті предмети ужиткового при5
значення. Зростав попит на продукцію гутників, збільшувалася кількість ви5
робів. У самому Львові, в доокругах близьких і дальніх, скажімо, в Рівне,
Тернополі, Луцьку, і ще деінде, ба, в самому стольному Києві в магазинах
мистецьких салонів, а то просто з рук на звичайнісінькому ринку люди купу5
вали вазочки, півники, коники, ведмедики, риби… Самоочевидь: то розходи5
лося так швидко — ще майже гаряче з гутної печі. І то була радість для пер5
ших майстрів, які підняли фану цехового гутництва і перемістили її на мис5
тецький щабель, смаком вищий. У середині 19505х років сформувався почерк
талановитого шкляра Мечислава Павловського… Десь з початку 19605х
років у мене збереглася його «Риба», в зеленому, а біля голови кобальту,
чарівному полиску видутого шкла, майже жива риба, вогниста, з виразними
пелюстками губ, задиристим хвостиком — на білих видутих ніжках риба,
яка приносить щастя… Через усі життєві шляхи, від гуртожитків студентсь5
ко5аспірантських, по усіх усюдах звичного людського буття моя риба. З ви5
соти книжкової шафи спозирає5вилискує допитливими очима… Та «Риба»
— то жива пам’ять, тепла згадка про Мечислава Павловського, то мій низь5
кий уклін видатному шкляреві, якого я, нетерплячий до знань про усе
львівське5мистецьке, знав і мав радість спілкування з ним.

Ще один екскурс, дотичний до «риби» і гутного живого ремесла. Зна5
вець гути, а також дерев’яної і кам’яної народної пластики мій з епохи «фе5
одалізму» приятель Микола Моздир, якось на лікарняному ліжку написав
чимало спеціально для мене про львівське мистецьке шкло і, зокрема, про
Павловського. З приємністю цитую свого товариша завше і в даному разі
радше, бо то «лист лікарняний» (хай дарує читач такий ліричний відступ):
«Ірина Гургула «відкрила» гутника М. Павловського разом з методистом
тодішнього обласного будинку народної творчості С. Вальницькою (крім
неї, у поширенні гутництва відіграли науковці Державного музею етно5
графії та художнього промислу В. Рожанківський та А. Будзан — О. Ф.).

Мечислав Антонович Павловський приїхав з батьками після війни до
Львова з Житомирщини (а яке ж бо символічного означення село, де наро5
дився Павловський — ота Любарська Гута!? — О. Ф.), де батько майстра пра5
цював не гуті. Разом з батьком і Семененком Мечислав працював в артілі
«Під дубом» (район проспекту 7005річчя Львова, за Оперним театром) з
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1946 р. (тут робили чорнильниці і т. п.). Гургула і Вальницька переконали
Павловських зробити щось на виставку, — вони почали з «яблук», але ско5
ро відродили образи рідних з Житомирською гутою «ведмедів»…

І далі Микола Моздир з властивими для нього добротою, усміхом, гу5
мором дописує, а нам бракує сміливості, аби відмовитися від цитування:
«Був кремезний, повільний, не встрявав ні в які справи — до того ж рибалка!
(як сам М. Моздир — О. Ф.). Приходив до мене в музей, щоб розказати, яко5
го коропа піймав на каналі в Добротворі. Навчав професії гутника майже
усіх, хто з ним працював на фабриці. Був віртуозом і дуже працьовитим, ви5
нахідником… самотужки дійшов до відкриття таємниці «венеційської нит5
ки», що вважається до цього часу вершиною в технології гутних виробів (і
таємницею). Зробив у цій техніці багато речей… Робив традиційні «ведмеді»,
«риби», «вази», «кухлі», попільнички, кошики і т. п.»

Ось яка ця давня історія з «Рибою» Мечислава Павловського, що при5
вела мене до інших гутників… А в ті далекі часи 19505х років поруч з моло5
дим Павловським стояли в гуті Й. Гулянський, М. Бачинський, Б. Валько…
Казав мені Олексій Ґера, витягуючи з печі синю вазу, як у чисту воду дивив5
ся (теж на дні спогадів з кінця 19605х рр.), водночас милуючись нею:

– На свою річ покладається гутник. Він вірить у своє призначення. Бо то
його доля. Але є ще гутне товариство, з яким легше й біду перебідувати. Це
знак нашого призначення. В одного вертиться трубка, то є початок початку,
а в гурті оте чуття колективу — єдиний у природі гути виправданий чинник
творення.

Оце чуття «одна воля — без спільної волі не є воля» не давало спокою
гутникам. І не лише гутникам… А й тим, хто душею перейнявся, прикипів до
історії гутництва — а були то І. Гургула, С. Вальницька, великі сподвижниці,
мудрі, з терплячою душею, в якій дещиця місця залишалася для надії. Про
них тоді усі згадували і Йосип Гулянський, і Микола Бачинський, і на той час
початківець5підмайстер Петро Думич, що взяв собі за навчителя Мечислава
Антоновича, і тоді вже доволі шанований Петро Маркович Семененко, що
зайнявся вільним формуванням шкла іще з повоєнних прикінцевих сороко5
вих років.

Власне. як Семененко, так сам Петро Шабан чи брати Михайло та Іван
Отецькі торували дорогу гутництву одразу після війни. Від них (а ще з ними
був Семен Двораківський) гутне середовище почалося… Як шанували ті ва5
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зочки, цукерниці, ведмедики, птахи, риби можна собі уявити, а може сфан5
тазувати радість придбання такого шкла, яке, можливо, засвідчувало висо5
кий смак гутника, але не менш і покупця… Радість та була подвійна за браку
елементарного посуду і мізерії повоєнного побуту. Але гутництво дало про
себе чути і то були щасливі кроки сходження вільної форми, при невтрат5
ності пам’яті традиційного видування скла і поводження з ним, обробки йо5
го… Ось що означали для мене слова Олексія Ґери, кинуті ненароком «це
знак нашого призначення», як важливо було розуміти їх тоді! Ще різкіше,
ясніше і відчув значення того чуття гуртівництва, коли зачастив (інтуїтивно
під час наїздів до Львова) з Миколою Моздиром до печі…

…Пам’ятаємо, що Андрій Бокотей з’явився у цех художнього скла в
19725му… Пам’ятаємо рівно ж, що десять років до того цех був зорганізова5
ний і його десятирічний шлях розвитку був окреслений оновленням асорти5
менту виробів, нарощенням технічних потуг, а відтак поліпшенням якості
скла. Повертаючись під цим оглядом до роду, «пам’ятаємо», одразу даємо
собі відчит, що організатором гутної справи стала Львівська обласна ор5
ганізація Спілки художників України, а в ній передусім важні дві особи —
Еммануїл Мисько і Дмитро Крвавич — боролися, відстоювали, захищали,
писали бюрократичні папірці — і то є дзеркальне пряме відображення рап5
тового у Львові розвою гутництва, нечуваного перед тим за темпами і сфе5
рою якісних перетворень цехового мислення майстрів у повноцінно мис5
тецьке. І коли старше покоління гутників теплими словами згадувало І. Гур5
гулу, С. Вальчицьку, і не менш вдячними вдумливих науковців, серйозних на5
уковців Володимира Рожанківського, Антона Будзана, то з організацією це5
ху гутного художнього скла надійно пов’язані імена знаних мистців, ентузі5
астів львівської школи мистецтва Миська і Крвавича. З народженням гутно5
го художнього цеху на кераміко5скульптурній фабриці мало статися онов5
лення гутництва і воно сталося, бо його утворення не було якоюсь роман5
тичною абстрактною забаганкою, а в сенсі розвитку галузі декоративного
мистецтва доленосною реальною справою, потрібною для кореляцій есте5
тичного ґатунку. Відкривався простір до міжнародних, загальноукраїнських
виставок, ярмарків…

Досвід майстрів, розум майстрів, їх фантазія придалися, актуалізували5
ся, оскільки цех розгортав діяльність. Шкло набувало орнаментальних ви5
дозмін, можливості яких збагачували проста або кольорова нитка, способи
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ліплення маси, вальцювання, або поєднання декору нитки з вальцюванням.
При тім спостерігалося взаємо зближеність орнаментики з пластикою ма5
теріалу, прозорого, наче сльоза і гнучкого, як віск. Шкло набувало нових то5
нальних якостей… Усі вони — М. Павловський, Й. Гулянський, П. Думич,
О. Ґера, Б. Валько, Я. Мацієвський, Е. Голяк, Ф. Черняк, В. Драчук, О. Чуба
жили як одна цехова родина, де закони побратимства, правило «усі як один»
відігравали першу скрипку. Більшість згодом здобули освіту в інституті, і то
вже були майстри5художники, які мали надійне, вивірене знаннями, особис5
тим досвідом чуття пластики, можливості пластичного перевтілення ма5
теріалу. Тоді в моді були кухлики, штофи, графини, чарочки. — усі ці пред5
мети побуту мали сталого покупця, якому імпонували статично5плавкі ку5
лясті форми, тривкі і взаємоплинні, сферично цільні. Звичайна річ, форма
цих виробів нагадувала традиційну консумпційну культуру, близьку до на5
родної кераміки чи різьблення. Майстри охоче зверталися до цих форм.
Потім пішов потяг на анімалістику — дрібну декоративну пластику з кольо5
рового шкла, де орнаментика нитки набула особливого значення… З’явилися
перші адоратори шкла, захоплені натхненною працею львівських худож5
ників5шклярів. Знову зішлемося на авторитет мого друга Миколи Моздира:
«Свою колекцію кухлів (приблизно сто їх) я формував у 1960–19705ті рр.
В ній є усі (або майже усі) майстри, що їх тоді творили на кераміко5скульп5
турній фабриці (Павловський, Тарнавський, Думч, Валько, Гулянський). Усі
вони працювали як тиражники, і як творчі: — зробили зразки для тиражу
(60–80 примірників). Але художня рада фабрики була перебірлива (було з чо5
го!). За зразок вони отримували суму, яка дорівнювала приблизно половині
місячної зарплати музейного науковця. Я приходив на художню раду — її
найдовше очолював Е. Мисько, і один з запропонованих зразків, які не про5
ходили на раді, мені дарували. А чому рада не затверджувала їх? Або форма
була така, що вимагала високої майстерності (тиражували не тільки автори),
або технологія виявляласяя складною, або ще щось… Оце «ще щось» під5
штовхувало творчу фантазію, керувало її рух до досконаліших пропорцій…
Зараз більшість авторів кухлів (можливо усі) не працюють (або не живуть).
Ця колекція віддзеркалює стан та напрям пошуків майстрів5гутників тих да5
леких років і, водночас, загальну тенденцію руху тодішнього гутного скла».

Ви пригадуєте виставки народного мистецтва 1960–19705х рр. в Києві, де
повноцінна художня довершеність виробів львівського гутного скла, такого
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елегантного в орнаментиці вишуканого у прозорих якостях, на межі з поли5
ском чи в техніці ліплення чи видування, кольородзвінного чи безколірного,
— ви пригадуєте ці вази, підсвічники, тарелі, тематичні посуди «Танцівниці»!
Їх щоразу чекав успіх. Які пластичні діапазони гутного скла демонстрували
чудо5майстри! А скільки було тих композиційно5пластичних сполук, що
обіймали елементи набору для напоїв, або яка дивина оті розмаїті вази різ5
них розмірів і форм! Чи краса пляшок, багатьох анімалістичних образів,
врешті пластичних скульптур на задані теми (до Шевченкіани, звичаєво5по5
бутові мотивації) того самого Мечислава Павловського, Мар’яна Тарнавсь5
кого, Петра Думича та й усіх їх поодинці або разом узятих відомих талано5
витих склодувів, які, кожен зосібна, в призначену годину чатували з трубкою
біля печі. Була в ті часи практика декоративно5прикладних виставок — у
Львові, усіх західноукраїнських земель, у Києві, що об’єднували в цілість ви5
твори кераміки, скла, дерева, текстилю. Експозиційні твори засвідчували
осяги мистецьких намірів і звершень — сьогодні, безперечно, ці твори скла5
дають набуток української рукотворчості середини 1950–19605х років і в роз5
маїтих музейних залах України віддзеркалюють межу краси, яку долали
тодішні автори з Львівської кераміко5скульптурної фабрики Художнього
фонду УРСР. Була ще однозначно потреба тримати «марку» львівської тра5
диції… обличчя українського скла урізноманітнювали численні скловарні
печі на заводах художнього скла України. Отже, марка творчого продукту як
критерій марки гутництва були означені осягами мистецького професіо5
налізму склоробів5майстрів гутників. Львівські склодуви знали собі ціну, не5
дарма Ґера освідчив тоді біля печі: «Це знак нашого призначення».

Ви не забули кубки «Гетьманські» Богдана Валька, де кольорове і без5
колірне скло є цілість нероздільна, як вода, а форми трьох кубків теж не5
роздільні на вимірах одностою — форма одного є претекст для думки про
форму іншого з трьох: що один вищий, то інший симетричний стосовно ньо5
го, — це форма взаємозалежності й взаємозближеності; це порядок, що дає
право гри між трьох — це тривимірність, трисвятість, трійця духу?! А в тих
кубках, що центрують мент видування, затим ліплення, закроєність повітря5
них пухирців — отих прозорих оконечок у прозорості простіні є природною
подібною до базьок на гіллі верби з квітневої провесни… Чи не задумував
тодішній студент Андрій Бокотей, відвідуючи творчі майстерні кераміко5
скульптурної фабрики, зустрічаючись там з Петруком, Галицьким чи Сав5
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кою5Качмар — можливо, тоді, коли робив для тиражування підсвічники або
скульптури з шамоту і приглядався до праці склоробів у гуті, яка вабила та5
їнством народження шкла, — чи не хвилювався тоді од передчуття, що му5
сить перейти від кераміки до шкла, аби уже перегодя, через літа висловити
свої переживання: «Для мене скло завжди живе: в його надрах тріпоче і
світиться, міниться полисками і тінями, переливається різними відтінками
кольору, якесь не пізнане до кінця життя. Заглиблюючись у його внутрішній
світ, я хочу осягнути і розкрити те безмежне багатство образів, асоціацій,
що таїться в ньому. Прагну виявити не формальні, а швидше смислові зв’яз5
ки, складність і багатогранність людських емоцій, почуттів, діянь» [2].

У гуті творили — то означало стиль; звичайно, умови праці були не з
легких, про якісь технічні новації годі було мріяти, тому покладалися на
власний розум і досвід, хист, на вправність руки, хотіли, аби виглядало кра5
ще, через це відходили від ремесла, оце «творити» ставили на порядок пер5
ший — ремісництва не сприймали, не пускали на поріг цеху. Ось тут, у цьо5
му мистецькому капищі гартував свій дух, осягав знак Долі, призначення у
житті, інтелігент в шостому5сьомому коліні Андрій Бокотей, ось тут, у гуті,
біля мистецького вогню, чаклували, священнодіяли, слугували усі і водночас
почували себе королями — теж усі. Минуть літа, і Бокотеєві, колишньому
музикантові, збіжить на пам’ять метафоричне порівняння: народження гут5
ного твору нагадує гру камерного оркестру. Од музикантів залежить рівень
гри, звучання музики. Тон в оркестрі задає перша скрипка… Диригент чує її
душею: через неї линуть його думки, бажання, воля втілити задум компози5
тора… У цьому камерному оркестрі скла диригує мистець міжнародного
класу Андрій Бокотей, маестро, який здобув воістину світове визнання і йо5
го твори сьогодні правлять за світовий взірець… Отже, потрібно було осяг5
нути, збагнути і прийти до осягання, що камерному оркестрові бракує дири5
гента і що він, Андрій Бокотей, має почуття відповідальності. Розуміє, що
Доля обрала його для диригування. «Сьогодні моя перша скрипка — це май5
стер Іван Мацієвський. А коли я починав, це були Петро Думич, Олексій
Ґера, Богдан Валько…» [3] — згадує свої молоді літа, що гайнули біля печі,
згадує й не шкодує за усім тим, що так сталося, — одне слово, в цих Боко5
теєвих спогадах закроєна суть: історія знаменитого нині львівського гутно5
го скла — це його власний життєпис, а воднораз його колег, побратимів,
друзів з цеху також.
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З артілі «Різнопрому», де був невеличкий шклоцех, де випускали вед5
медів, риб у вигляді посуду у 1957 р., прийшов до гути Петро Думич. Фактич5
но тут минала його юнача весна (набував знань стосовно матеріалу, форми,
способів декору), це була теж фахова школа, в якій майбутній майстер про5
ходив творчий вишкіл, наполегливо виявляв красу безколірного і кольоро5
вого скла, реалізовував перший досвід у посуді — декоративному, ужитко5
вому. Уже тоді захоплювався ефектами кольору — прозорого, кольорового,
напівтонового, шукав асоціацій, використовував крихту, шкляну нитку, на5
ліпи, аби збільшити декор скла, посилити сенсорність декоративності. Кож5
ний новий набір посуду відкривав сторінки нових знань про систему оздоб5
лення скла, межі кольоротворення, варіації форм, пластичну виразність. Ви5
користовуючи традиційну схему типів і форм посуду, досягав образної
індивідуалізації — через загальне до конкретного. Згадаймо «Плесканики»
Думича, згадаймо його кутних «Ведмедів», «Баранів», «Биків», «Козлів»,
«Корів» і т. ін., згадаймо популярні «Підсвічники», декоровані щедро ліпни5
ною, з багатою фантазією вільного формування. Запам’ятався з якоїсь вис5
тавки темно5зелений з сульфідного скла «Штоф», здекорований у техніці
кракле, і з такого самого, однак світло5зеленого скла створений «Лев» з ба5
роковими пластичними прикрасами гриви у вигляді гребінців і фігурних ру5
чок, а задніх ніг, хвоста, декорованих нитками — донині ці враження не
стерлися: проста лаконічна пластика штофа і вільним формованим способом
розкуті об’єми царя звірів у народному казковому стилі. Здається, було це
на переломі шістдесятих–сімдесятих років.

Думич пружним кроком слідопита увійшов до храму Гути і залишився
їй відданий на усі одведені йому мистецьким щастям літа. Як сприйняв він
перші одвідини нікому не знаного Бокотея, за яким на фабрику потягся
хвіст: вигнаний з інституту як син уніата? Що той хлопець хоче тут, у гуті?

– Я в цьому цеху ось двадцятий рік, прийшов хлопчиськом. А ви як собі
уявляєте нашу працю?

– Хочу варити шкло. Готовий до будь5якої праці. Мушу з вами тут бу5
ти, мене ніде не приймають і сам не знаю, чого на мені вони поставили хрест.
За те, що я син священника?..

Думи одразу зрозумів: у гуті майбутнє художника Бокотея. Думич зреш5
тою, як усі люди тоді, відчув небезпечну вагу отого «вони»… В такий виїмко5
вий спосіб звершилась подальша біографія художника шкла в колективі скло5



дувів, які мистецьке «вчора» долаштовували до мистецького «сьогодні». Думич
теж керувався девізом: «одна воля — без спільної волі не є воля».

– Пам’ятайте про це, — доброзичливо привчав до правил гутної печі, до
розуміння того, що кожний з них відкриває для себе мить проникнення у
сутність Душі Шкла.

Бокотеєве входження в гуту було стрімким рвінням, попри його
спокійну манеру триматися, врівноваженість та делікатність характеру, що
є вродженими ознаками інтелігента. Цей, можливо показний спокій був вод5
ночас прихистком, бо десь там у глибинах характеру розкривалися бентежні
світи творчого невдоволення собою. Відтепер він з гутою, зі шклом — на5
завжди.

Бокотеєві імпонував Франц Черняк, який працював тоді у гуті простим
робітником, засвоював у ній, як він сам, абетку ремесла — від варника скла
до керівника бригади, від форм вільного видування у простому посуді до
складних пластичних композицій. Усе відбувалося на очах Бокотеєвих: і
перші досліди біля печі, і навчання Черняка в інституті на кафедрі художни5
ком скла, і експерименти в межах барокових стилізацій з наліпками на што5
фах з козацькими образами «Масок» або наліпками у вигляді розеток на
графинах, куманцях… Потім бачив: Черняк ускладнює композиції, було йо5
му затіснено в одведених досвідом минулого рамцях ужитковості. Чернякові
скло імпонувало, придивлявся зацікавлено, через вогонь5воду, було воно
традиційно львівське, але ця лінія видування поступалася місцем уже новим,
як на той час, прийомам, корилася перед потоками свіжих спроб творити об5
рази, узалежнені від простору руху мас, кольорів… про львівське скло, про
львівських художників5гутників заговорила мистецька критика, особливо
московська не забарилася, була чутливою, уважною. До Бокотея уже тоді
звертали погляди Кума, Крамаренко, інші московські авторитетні зірки з
шанованого усіма «Декоративного искусства СССР»… Не оминали похва5
лою Франца Черняка. Ось один з розлогих прикладів:

«Якщо наша оповідь про львівських художників, які вийшли з народних
глибин, що засвоїли з дитинства мову, аромат, той дух мистецтва, що його пе5
редати неможливо і що його ми відчуваємо у творах Івана Франка, М. Коцю5
бинського, то для прикладу зупинимося на творчості Франца Черняка. На
відміну від А. Бокотея, він лише у 1971 р. закінчив Львівський інститут деко5
ративного та прикладного мистецтва. А до того часу працював простим май5
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стром. Але не тільки диплом зробив його професійним митцем. Передусім ба5
жання пошуків нових варіацій народної гути, бажання, здолавши фольклор5
не скло, зрівнятися з світовими еталонами не за формою, а за мистецькою
вартістю виробів. Чи таке можливо? Якими засобами досягає він мети?

– Почалося, — говорить Франц Черняк, — з подолання образотворчої
буквальності творчих ходів, з пошуку складніших зв’язків між життєвим мо5
тивом та його втілення у склі. Звичайно, гута багато навчила і в сенсі гар5
монії форми, і багатої кольорової палітри, гармонії, якої рідко досягають
сьогодні професіонали. Частіше таке завдання перед собою художник не
ставить. Але — парадокс! — гармонія — основна засада народного мис5
тецтва…

Восени 1972 р. в Ленінграді відбулася персональна виставка творів
Ф. Черняка. Вона продемонструвала багатогранність осягів мистця — окрім
декоративних композицій, тут були показані настінні прикраси, декоративні
перегородки зі скла і просторова композиція з освітленням, але — що для
нас важливіше — пошук художнього потенціалу скла на українському ґрун5
ті виявився на цій виставці певно. Сміливі співставлення форм та кольору,
внутрішня свобода характерні для композицій “Колосся”, “Перекотиполе”.
А “Осінні пеньки” або “Медузи”? Народному майстрові не завжди під силу
цей рівень культури професіонала, хоча, звісно, один, або два народні май5
стри допомагають творити Ф. Чернякові біля вогняної печі. Культура заду5
му, цілий морально5етичний капітал художника звучать в цього творах не
лише через традиційну рослинно5анімалістичну тематику. На перший план
виступають одухотвореність, вишуканість, почасти салонна рафінованість,
але однако показані експозиції — львівські! Буває таке. Треба бачити. Інша
справа, коли Ф. Черняк так само, як А. Бокотей, береться за космічні сюже5
ти. Тут уже нічого не вдієш, — цікаво, сміливо, але усе далеке від гути і, ма5
буть, тому, що тема космосу не лише в декоративному, але і в образотворчо5
му мистецтві взагалі звершується прямолінійно до простих спалахів, певних
динамічних утворень матерії, не одухотвореної явністю людини. Сьогодні
Ф. Черняк чи не останній з могиканів — народних умільців, хто може взяти
в руки видувальну трубку і власними рухами втілити задум» [4].

Поняття майстер нині змінене смаком колективного, міркою поза5
індивідуального… Це воля часу уподобити колективістське в ім’я індивіду5
ального…
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Черз сотні літ, тисячоліття поняття майстер слугувало означенню мис5
тецького. Які красиві, поетичні слова Віктора Гюго про безіменного майстра
готики, що уславив свою чарівну епоху — ті рядки з «Собору паризької Бо5
гоматері» не можна читати без хвилювання. Вони уславлюють аноніма май5
стра5мистця, що вивершував своїм талантом мистецький твір…

У львівському гутному середовищі, Богу дякувати, поняття майстер не
зітерте модерновою волею індустріалізації й техніцизму. Поняття майстер
збережене, не стерте в залізобетонній психології новітнього куцого прагма5
тичного мислення. Можливо, воно з готичних львівських мурів, Юрської го5
ри, каплиці Боїмів? Можливо, читаємо його у погляді Корнякта чи у звихре5
них об’ємах Пінзеля — знайшло прихисток і тримається за нас, власне, ми
тримаємося, у ньому прихистку шукаємо, знаходимо себе?! Не відпускаємо
од себе — тримаємося, можливо, перейняті гордістю, що збережено понят5
тя «львівський майстер», попри вітри суховії, коли стирається авторський
почерк, стиль, губиться вміння людини бачити безмірну синь небес…

Славу львівському гутному промислу приносили його віддані майстри.
Кожен з них часточку краси, свого серця залишав тут, у гуті, аби зранку з
новими силами і завзяттям розпочати свій герць. Їх у гуті було небагато і усі
вони, майстри знали, розуміли один одного з півслова — того було досить,
бо кожен знав, що має робити, мав своє місце і заняття, що вимагали зосере5
дження, концентрації уваги, і усі не терпіли суєти, бо відповідали за сказане
і зроблене, і у гуті спізнавали радість, розкіш творення того дива, що, ймовір5
но, на одній з чергових виставок викликало сплеск емоцій у зачудованого
глядача, можливо навіть, у книзі відгуків: «Скло, скло, скло — цей чудовий
вогняний матеріал, гарячими серцями мистців перетворений у прекрасне»
(І. Ошуркевич).

Цеховий еталон відповідальності, — у приміщенні гути. Без неї жоден з
них не уявляє собі життя, відбитий у нормах узвичаєного побратимства. Бо
кожний гутник, майстер, учень як часточка гути береже її тональність, ме5
лодику, «звучання» скла, що не є однаковим у будь5якому навіть тиражова5
ному виробі, мистецькому об’єкті, що є завше мінливе у відтінках барв, або
ритмах форми, об’єму, делікатних нюансах, що їх додають крихта, нитка,
наліпи, у відчуттях неповторності зовнішнього тіла і внутрішнього простору.
Й для гутника його власне, особисте нероздільне від вареного скла, у глиби5
нах природи якого закладені амбівалентні ласкава вдача і бунтівливий не5
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стерпний дух, дика непокірна натура, що здатна в мить розгубленості май5
стра жорстко кинути йому: «Пріч од мене!» Тому гутник наперед десятим
чуттям готовий зустріти несподівані витівки, налаштовує себе, власне, на
процес глибшого пізнання скла, гартує волю до зустрічі з ним, закидає ву5
дочку особистого досвіду, бо знає, коли і як скло має на неї клюнути… На
зорі своєї юності Бокотей це збагнув одразу, не треба було років блукання
манівцями, аби дійти розумом, що у надрах скла тріпоче й світиться, мінить5
ся полисками і тінями, переливається різними відтінками кольору якесь не
пізнане до кінця езотеричне життя. Знайшлися у цеху мудрі дорадники Яро5
слав Мацієвський, Олексій Ґера, майже ровесники з ним і уже майстри5
склодуви… У гуті правила відносин між майстрами неписані, але ці норми
були закладені віддавна ще далеко до них: скло як матеріал вимагає до себе
поваги. Мить розсіяності, неуваги — і воно розсипається на друзки, купа
безтілесного сміття…

У львівському Музеї етнографії і художнього промислу 1971 року від5
булася спільна виставка гутних творів Ярослава Мацієвського і Олексія Ґери
— ця мистецька акція склодувів, майстрів гутництва мала своїм вислідом: а)
розвій загалом декоративно5ужиткової творчості України і в тому числі
скла як окремого розгалуження; б) оприлюднення авторитету українського
гутництва; в) освідчення оригінальної творчості його сповідників в орбіті на5
родного мистецького мислення.

У гуті випадкових людей не буває. Подібне трапилося з Ярославом Ма5
цієвським, який після служби в армії обійняв у цеху посаду учня5склодува.
Ремеслу його навчали досвідчені професіонали, які перейняли мудрість ва5
ріння скла з5поза минулого, ще прадідівського досвіду. У правилах вишколу
не першому місці стояла вимога не поспішати. Майстри впевнено виймали з
печі склодувну трубку, обважнілу під жаром шихти, що, розчервоніло, зда5
валося, займеться полум’ям вогню. Не було кінця5краю миті священ5
нодійства — то єдина лише мить, до якої готують своє життя, — мить пере5
втілення. Роз’яріла шихта, підкоряючись волі майстрі, на очах формувалася,
наче квітка з пелюстки. Вогонь зроджував форму прекрасну, як саме життя,
і скло цю форму приймало, як тіло з народженням приймає чисту душу.
Роз’яріла од сили вогню скляна маса зібрала на кінці трубки усі свої сили,
щоб за одну долю секунди перетворитися у форму декоративної вази,
фруктівницю чи кухоль. Усе було в руках майстра — його наміри і воля, а си5
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ла печі передалася йому. Обличчя майстра світилося щастям, він усміхався…
Це Мацієвський спостерігав сотні5тисячі разів, аж врешті одного радісного
дня йому звеліли: «Візьми трубку…» Мацієвський пережив цю виняткову в
його житті мить, врешті кожен, хто збирався потім стати майстром5склоду5
вом, виніс подібне почуття, огром хвилювання у мить перевтілення шихти у
конкретну форму.

Праця Я. Мацієвського почалася у розкладі гутної печі, що в закапел5
ках пам’яті дано було їй берегти пошанування до одних, зацікавлення до ін5
ших, хизуватись, траплялося, не раз, перед третіми. Мацієвського піч прий5
няла. Він щиро зізнавався їй: мріє стати склодувом, що праця разом з нею є
для нього щастям. Як усі в цеху, Мацієвський самовіддано полюбив декора5
тивне скло, що його зачаровувало близькістю до форм і барв народного ми5
стецтва. Чи не раз в дитинстві у своєму рідному селі Давидовичі він задив5
лявся у кузні, як коваль чаклує над металом. Або ходив на сусідське
обійстя, до хати, де стояв ткацький верстат. Верети, килими вабили кольо5
рами, ритмами орнаментів, симетрією, ладом композицій. У склі молодий
майстер дошукувався такої самої гармонії, такого самого ладу, такої самої
відкритості, магічні властивості яких він спостерігав щоразу у народних ви5
творах. Тому набори для пиття, кухлі, вази, які він формував склодувною
трубкою, мали виокремлене побутове призначення, але Мацієвському того
було замало, бо він знав, що молоко у глечику із набору виглядає смач5
нішим, якщо його форми стрункі, елегантні і якщо до того ці форми оздоб5
лені ліпленням.

Декоративне скло привело ім’я Мацієвського до обласної виставки «Ми5
стецтво в побуті», що була першою сходинкою на шляху до визнання. Він на
тім не заспокоївся, бо зрозумів, що гутництво вимагає великих знань ремесла
обробки скла. Звідси — його зацікавлене сприйняття форми посуду, збагачен5
ня технічних засад для її устійнення, використання продувів, наліпів, роз5
маїтих ниток, рифлення, — одне слово, пластичні засоби, що їх він знаходив,
відповідали тодішній естетиці побутового і декоративного посуду. Так мина5
ли роки — зростала вимогливість майстра, його почерк пізнавали в художніх
салонах чи на виставках. А що є для майстра більшою втіхою, ніж його чесне
ім’я? Чим він дорожить найбільше, як не ім’ям? Через блукання навпомацки,
аж поки не станеться, зронене кимось прискіпливим: «Бачу тут руку Ма5
цієвського…» Варто жити, аби почути це хоча б один раз мовлене…
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Це чароживильне «хоча б один раз мовлене…» дотичне до усіх, хто ро5
бив сходження в країну скла. Якщо робив сходження один раз, то потім при5
ходили другий, третій, четвертий рази… Хто любить гори, той їх любить.
Відносимо це на адресу усіх гутників, сущих у цеху гутного скла кераміко5
скульптурної фабрики… і насамперед сьогодні, — стосовно імені маестро
Андрія Бокотея, — того, хто в «камерному оркестрі» гутників обраний для
першої скрипки Мацієвський молодший — Ігор, брат Ярославів. Він, який
змалку прикипав зором до скла. Він, що обрав собі за фах художнє скло в
інституті… Він — хто поринув у цей прозорий світ, делікатний, мов весняно5
го цвіту пелюстка. Він сповна відчув, що праця біля печі є праця творча, по5
движницька, що ця праця є незрівнянна ні з якою іншою, бо вона його кличе
і зваблює щоразу. Інститут закінчив 19855го року — тоді й одкрилися перед
ним Еверести скла, що манили його до своїх захмарних вершин. Уже потім
збагнув, — коли власні твори осідали в колекціях, музеях, коли прийшла за5
повітна пора розмаїтих престижних виставок і симпозіумів гутного скла, —
як багато він узяв в інституті, як вдячний, скажімо, Романові Сельському чи
Андрієві Бокотею за мистецьке вільнодумство. Потім з’явилося відчуття
відповідальності: перша скрипка формує склад гутного оркестру. І це ново5
народжене почуття задавало впевненості, сили — поруч завжди стояв Боко5
тей, то була його надійна опора.

Львівське гутництво, художнє скло на кшталт венеційського Морано.
У цій типології немає лінійки для визначення: хто якісно вищий і навпаки.
Перше і друге зближують крила традицій. Їх розмах дає простір для глиби5
ни — це школа досвіду. У тому самому, уже з присмаком піввікової традиції
19635му, коли було створено гутний цех, тоді ж, у 1963–19645му навчально5
му в інституті відкрилася кафедра художнього скла. Це мудре рішення ство5
рити кафедру простелило шлях у майбутнє нової професії, призвело до зро5
сту великого числа мистців5склярів і формування такого мистецького сере5
довища, що, активно втрутившись у побут, змінило його орієнтації, зруйну5
вало стереотипи старих смаків. Якось Андрій Бокотей, з властивою для ньо5
го розсудливістю, висловився: «Середовище — дуже сильна і впливова річ.
Ми чомусь недооцінюємо значення середовища, в якому художник не лише
формується, а й розвивається впродовж всього життя. Середовище може
творити великий загал, невелика кількість однодумців або й дві5три особи, у
контексті з якими художник знаходить емоційну розрядку, підтримку, роз5
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раду, а при потребі й відверту, але тактовну дружню критику. … Наприклад,
я завжди віддаю належне талановитим майстрам5склодувам П. Думичу,
О. Ґері, братам І. й Я. Мацієвським, у співпраці з якими зростала і моя май5
стерність, створювалися мої кращі твори» [5]. Гута — це насамперед середо5
вище, мікроклімат якого творять однодумці, кревні брати за фахом. Іншого
тут бути не може: піч не прийме, слухати не захоче порожні молитви неоду5
хотворених слів.

Кафедра великою мірою стимулювала активи для мистецького середо5
вища, в ній панували високий мистецький тонус і доброзичлива атмосфера.
На кафедрі зібрався «колежанський» корпус однодумців. Вони подбали, аби
в інституті запалала живодійним вогнем скловарна піч і з’явилася потреба в
гутниках. Були запрошені майстри — С. Березовий, М. Завадовський, Я. Ма5
цієвський, В. Іванов. Неоціненно відчутною стала їх присутність в інститут5
ській гуті. А ще прийшла майстром5гутником Стефанія Тимчак. Треба було
бачити: скільки ініціативності, ствердності, наполегливості виявляла вона,
працюючи як виконавець; треба ж було бачити, якою радістю світились її очі;
коли саме сотворювала мистецьки вартісне скло; треба ж було розуміти цю
мудру лагідну жінку і треба ж було вгледіти: чи може вона без скловарної
печі? Чи не вчилися у неї студенти любити живе скло — мінливе, прозоре, ко5
штовне, мов аметист? Чи не днювала5ночувала з трубкою біля вогню, випро5
шуючи у долі мистецьку паву?.. Таки доля розпоряджалася ласкаво, мистець5
ка пава опускалася на щасливу жіночу долоню…

Усе, що вклав, — розум, серце Бокотей у сполуку слів «середовище —
дуже сильна і впливова річ», — усе це для нього самого, що вріс пам’яттю.
Корінням у львівське мистецьке середовище обернулося для нього самого
його великою творчою біографією, повсякденною нелегкою працею в ім’я
творчості, мистецтва. Чи не ходив він музейними залами, милуючись. Чи не
простоював ночами перед фасадом Бернардинського костелу або на
Юрській горі перед перлиною Меретті, чи не зачудовувався іконостасом
Кондзелевича, музикою Саса або Скорика. Чи не заслуховувався оповідями
Григорія Смольського і не вслухувався щемно умовлене Ярославою Музи5
кою? Чи не бачив, як Олекса Шатківський, що сидів на хлібі5воді, розпукою
бився, аби збути комусь свої квіти?

Був у його серці Львів нескорений, незбагненний для зайд, і такий
близький, рідний йому з юначих літ, була зі Львовом гомінлива мистецька
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юнь; як у фокусі екрану близькість рідних йому людей — Зеновія Флінти,
Кароля Звіринського і, звичайно, доброго, жартівливого, з лемківським пі5
сенним наставлянням до життя Еммануїла Миська (пам’ятає, несе в собі йо5
го голос, його чаруючий усміх, його улюблену пісеньку про цісареву і шпин5
дель затруєний, його дар портретиста!), з яким так близько порозумівся. То
є, власне, середовище5матриця, яка продукує мистця. (Чи не є Андрій Боко5
тей нині «універсальним послом» львівської гутної школи, її вершинним
осягом? Чи не зачинав свій творчий шлях з традиційних відносин «учень5
майстер», щоб зійти до висот світового склярства? Що приховане за сув’яз5
зю «гута5Бокотей», окрім грані таланту? Бог ласкаво торкнувся його рамен
і зрік: «Йди», — то шлях Мистця?)

Далі Ґера, інші майстри взялися витягувати зроблені перед тим свої ви5
палені вироби — минали зо три дні, як їх сотворили: келихи, підсвічники, ва5
зи, блюда, карафи, кухлі… Іскрилося на світлі, барвами веселки променіло
скло…

Ґера всміхався — й той усміх, здавалося, сяє у глибокому кобальті вази.
«Андрію Андрійовичу! Дивовижна фантазійна філософія. Дякую Вам,

Майстрові і Людині», — хтось написав щиро, нерозбірливо підписавшись у
книзі відгуків 19815го року. Як щиро і влучно, коротко і виразно… Збігли кі5
лечками весен літа, але нерозривною залишилась для Бокотея одна сув’язь:
гілки5творця і дерева5гути. Чи не стала ця львівська гута на багато років екс5
периментальною базою для художників різних країв — зліталися сюди з пів5
ночі5півдня, заходу5сходу… Гута вабила, наче північне сяєво, наче морське
дно екватора, наче лід Аляски, наче безкінечність величної ріки Іраваді поміж
джунглів львівська гута, що є для уяви Андрія Бокотея солодкою, немовби
перший5перший поцілунок, перший травневий на різнотрав’ї мед?! У гуті
різноязикий чужоземний й наш рідний вкраїнський люд бесідував хто як умів
з печею; той різноязикий люд був окрасою різних мистецьких столиць, але тут
у Львові один вчив другого, другий третього, третій — четвертого, а усі разом,
прикипівши до котла печі, розумілися без слів, вчилися один в одного, і усі су5
купно немовби ставали названими братами чи сестрами.

Якось так повелося: Бокотею довіряли чи не найбільше. Знали його тво5
ри і шанували як майстра.

Він опанував скло, а воно в його руках робилося слухняним, здавалося,
скорене ним.
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Гута йому часто снилася, прокидався серед ночі, сідав до столу, малю5
вав шкіци олівцем, кульковою ручкою швидкоруч. Якісь лише йому зрозумілі
візерунки, або прообрази майбутніх форм, або конкретизовані об’єкти,
траплялося, щось писав поруч на тому самому аркуші (словесні їх формули),
чи креслив, чи виводив стовпчики цифр. Спозаранку після чашки кави, уже
біля печі, уже з майстрами, з дорогим для нього Іваном Мацієвським, уже
визріла після ночі мистецька думка, а в жаровиську рідного скла обростає
зеленим листям росту крона майбутнього твору. На очах! Як з піни морської
колись на ясній зорі людства краса Афродіти. Або вирізьблений рукою генія
торс Аполлона з Бельведеру. Або копиці сіна, які зачарували Клода Моне.
Або синій блазень Василя Хмелюка чи турчанка в чардаші Олексія Грищен5
ка, чи хлопчик з агатовим поглядом Хоми Сутіна.

На очах хлюпається5плещеться, міниться, заврунюється, оживає, клі5
пає очками Форма! Бачили б ви у цю мить стріли очей Андрія Бокотея й Іва5
на Мацієвського — перехресні, навскісні, поздовжні стріли — один одному:
стріли5думки і стріли5слова. Серед мовчазної тиші створюваного.

Є — форма! Царство форми, якій вклоняємося шанобливо, як у Золото5
му храмі великому Будді в Бангкоку, бо він знає ціну, що її означує шлях
смутку і терпіння.

Форма радості, що є зроджена з смутку й терпіння.
Кажемо: Львівська гута — розуміємо: Бокотей.
Кажемо: Бокотей — розуміємо: львівська гута.
Вервечка довгої мудрої традиції. Як місячна доріжка на морській воді

зоряної липневої ночі — ясна, чиста, прозора, майже кришталь.
Плеєр прокручує мелодію часу, в зворотньому порядку, до 19705х ро5

ків, якихось два5чотири роки буденного творчого політку Бокотея середини
19705х. Плеєр зупиняється — «open», занурюємося в лабораторію душі
мистця на дистанції 1974–1977. Але, ні, ще є причина для руху, накидаємо
плюс два змістовні роки: 1978–1979, особливо результативні, зокрема остан5
ній — 19795й, коли разом з Флінтою і Черняком створювали об’ємно5про5
сторову композицію з підсвіткою для центральної зали Львівського авто5
вокзалу; той останній рік на хвилях імпровізацій, на творчому волеспряму5
ванні й волевиявленні — до образних інтерпретацій, згустку інтелекту і емо5
цій, коли зросли вимоги до себе і результатів, що їх зроджував перед тим;
отже, особистісна індивідуальна зреченість від буденного практицизму. Ось
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вони, огранки абсолютного нового пошукового еліксиру, що означений сма5
ковими інгредієнтами великого мистецтва. Бокотей відчув, що вийшов на
шлях, який до тієї щасливої пори тільки що намацував, випробовував себе на
зрізі ремесла і розуміння технологічного процесу. То було відкриття самого
себе, яке він попервах не усвідомлював, бо не мав часу «бавитися в психо5
логічні мотивації творчих порухів», бо хотів лишень одного — вивільнення
склярської Форми з сомнамбулічного стану.

Ось він, 19795й у творчому переліку сотворених композицій, які брали
за живе одразу, з першого погляду: «Українське бароко», «Чумацький
шлях», «Лики», «Урочиста», «Парабола» із серії «Всесвіт І», «Велика Вед5
медиця», «Чорна діра» із серії «Всесвіт ІІ»! Здавалося б, усе дуже просто: це
просте є воднораз творче, воно випромінює потоки схованої у товщі Форми
енергії. Скорене скло, з іншого боку, ніяк не могло оговтатися, вона була по5
за межею спротиву, воно, ладне чинити перед тим опір до останку, здалося
на ласку переможця, уже не виявляло бажання «розлітатися на друзки», по5
чувало сбе струною, до якої торкався смичок, ведений майстерною рукою, і,
розчинившись у магмі Його думки, скло саме піддалося спокусі танцювати
мистецьке танго… Народжувалися твори, що одержували характеристики
як переломні у творчості Бокотея.

Отже, плеєр у зворотній часовій перспективі робить «stop»: рік 19745й
— можливо, це трамплін до наступного п’ятиріччя, що було змережане,
пам’ятаймо, не лише творчою працею, мріями, прагненнями прискорити пе5
рехід зими до весни, що є ознакою, скажімо, способу видування об’єктів
скла, на зрізі: нетворчому — аби забезпечити життєвий мінімум — тривіаль5
на програма тиражних виробів. Отже, наступне: колиска від 19745го — то
час еволюції у проекції: художник5конструктор5художник.

Композиція «Медузи» чи, додаймо уваги до розуміння «stop», такого
самого ґатунку формотвореність «Морські лілії» — ознака пряма у площині
суспільних хвиль, що пророкували детермінацію мистецької ідеї, абсолют5
ної ідеї в сенсі сприйняття її панорамою у відтінку «1974»: погром творчих
потуг монументалістів у Київському університеті, кафе «Хрещатий яр», тра5
гедії Алли Горської, Валентина Зарецького, Бориса Плаксія, Опанаса Зали5
вахи, заборона виставок Івана Остафійчука, глум над І. Дзюбою, І. Світлич5
ним, В. Стусом, В. Марченком, І. Тихим, дискримінація Р. Іваничука, внут5
рішня еміграція К. Звіринського, Маргарити і Романа Сельських… «Видови5
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ще жертв подібних сподобає богом ходити фіміам» (У. Шекспір) — той
«stop5mini» був теж шкарлупою внутрішньої еміграції для найдостойніших
(Ліна Костенко, М. Вінграновський, Л. Ястреб чи Е. Кремницька). А в без5
колірному склі, видуті гутним робом сотворюються Бокотеєм композиції
«Медузи», «Метаморфози», декоративні екзерсиси, де радість і сльози їх
автора і де потаємна думка («між рядками») дають уяву для простору «сьо5
годні» (не прийде ранок для цього «завтра» — У. Шекспір), утаємнений
спосіб тримати рамено з новелами Є. Гуцала чи малюнками археолога…

Тривоги зовнішні бриніли у Бокотеєвому серці — цього вистарчало для
нього. Але не лишень, бо: круки робили над кожним, хто тримав Печатку
творення, чорні кола. «Медуза» або «Метаморфози» не виникли випадково,
бо мали чітку прикмету народження в часі.

Що в аспекті просвітлення несуть «Метаморфози»? Чия ця воля і яка
доля, в тому числі воля просвітленості? Чому Бокотеївська Метаморфоза у
шклі пасує «випраним штаном» Івана Драча? Для чого метафоричну ткани5
ну образу, обпечену вогнем інквізиції, Бокотей вигранює в той спосіб, що
суть складної елегантної форми увиявлює через систему індивідуальних
просвітлених бодай суперечливих, ба діалогічних характеристик?

1. Редькин П. Мгновения любви // Молодая гвардия. — 1978. — № 7. — С. 142–143.

2. Високий замок. — 2000. — 26 грудня. 

3. Див.: Там само. 

4. Редьки П. Мгновения любви… — С. 143–144. 

5. Див.: Універсум. — Львів, 1998. — № 5/6. — С. 23.
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Мистецтво переходової доби України, зберігаючи ознаки давніх сти5
леутворень, виявило глибокий інтерес до нових творчих пошуків, що в пер5
шу чергу відбивали ідеї нового розуміння місця людини в реальному світі.
У сфері цих віянь знаходилися насамперед ті галузі мистецької культури,
що разом з архітектурою виявляли тісну синтезуючу опірність. Вісь інте5
ресів була скерована до людського розуму через людські почуття, де зем5
не і небесне сприймалося як нерозривне переходове ціле. Суттєвою особ5
ливістю тої доби була концентрація уваги до усього, що супроводжувало
земне буття. Це насамперед яскраво визначалося на пріоритетному рівні
архітектури.

У період від бароко до просвітництва розвивалося будівництво, засно5
вувалися міста, а в них ставилися замки, зводилися у великій кількості хра5
ми — з каменю, а також з дерева.

Розділені різними державами землі України по5різному стверджували
засади архітектури і будівництва, нерідко потрапляючи під впливи і смаки
панівних напрямів і течій.

Основні типи забудов більшості регіонів України складали: споруди ад5
міністративні (канцелярії, ратуші, магістрати, суди), житлові (палаци), гос5
подарські (торгівельні, кам’яниці, склади, арсенали), навчальні (школи, бур5
си, колегіуми), лікувальні (будинки перестарілих, сиріт, шпиталі), виробничі
(гути, мануфактури, воскобійні, млини тощо). Еволюція архітектурних спо5
руд здійснювалася у напрямі пластичного прикрашення фасадів, що відбили
такі пам’ятки тогочасної естетики, як Київська ратуша, бурса в Софійсько5
му заповіднику, трапезна Софронівського монастиря.

Зміцнювалося значення центрів (Києва, Львова, Харкова, Чернігова).
Створювалися міські ансамблі, в яких немалу увагу приділяли фортифіка5
ційним спорудам, що в свою чергу визначало характер планування, напрями
основних магістралей стосовно укріплень, брам, а також лінії вулиць.
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Своє неповторне обличчя на Лівобережжі отримали Суми, Ахтирка,
Ізюм, Лебедин, Харків, Ніжин, Глухів. До речі, Глухів у ХVIII ст. передбача5
лося перетворити на столицю України, побудовані тут були Малоросійська
колегія, 14 соборів, Дівочий монастир, палаци Розумовського, Румянцева,
що визначили силует міста, сформулювали тип забудови центра і околиць.

Яскраві приклади комплексного ансамблевого будівництва являли со5
бою монастирі, що обіймали велику кількість мальовничих споруд (церков,
дзвіниць, господарських будівель, келій, шкіл тощо). Монастирські ансамблі
створювали в містах відповідну емоційну атмосферу, надавали їм особливо5
го колориту. На Лівобережжі було кілька десятків ансамблевих комплексів,
їх спосіб життя, культуру регламентували відповідні норми і канонізовані
звичаї. Мистецтво завжди при цьому відігравало велику роль. Лише в одно5
му Києві протягом XVII–XVIII ст. було споруджено кілька монастирських
ансамблів — Микільський, Межигірський, Братський, Фролівський.

Однак чимало монастирських ансамблів виникало за територією міста
(Данівський біля Козельця, Густинський, Гамаліївський, Софронівський бі5
ля Пувтиля). Храмова архітектура України унаявлює творчу винахідливість
майстрів, чий професіоналізм заслуговує найвищих оцінок. У ній виявилася
національна специфіка, неповторність споруд з каменю. Багатство ліпнини і
декору витворили мальовничий образ церкви5заступниці. Поетичність і лі5
ризм народу сприяли розвитку яскравих форм, що давали уявлення про син5
тез мистецтв і прагнення до образної єдності і цілості.

Міста немовби змагалися між собою в прагненні подивувати числом і
пишнотою збудованих храмів. Багатокупольні, триверхі, одноверхі, вони
втілювали ідею звеличениня роду, землі, нації.

Будівництво собору святого Юра у Львові, що тривало 15 років
(1745–1760), ствердило тип репрезентативної споруди, яка відповідала заса5
дам барокової естетики і справила вплив на дальший розвиток архітектури в
Західній Україні. Будівничий Б. Меретин запроектував універсальний ан5
самбль з домінантою собору в центрі, що корелював уявлення й настрої з
уподобаннями епохи, яка тяжіла до легких граціозних форм, струнких силу5
етів, а також ефектних ритмів, об’ємів, ліній і площин. Архітектурні прикра5
си, задумані Меретином і викінчені К. Фесінгером, декорували скульптури
єпископів і святого Юра, виконані Пінзелем та послідовниками його стилю
М. Філевичем і С. Старжевським.
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Визначилося в устремлінні до пишних форм також обличчя почаївсько5
го ансамблю, над яким, за задумом архітектора Г. Гофмана, мала височіти
струнким силуетом споруда Успенського собору. В його художньому образі
були реалізовані провідні ідеї архітектури, що на перше місце ставили ди5
наміку складних об’єктів і примхливих силуетів, експресивних компо5
зицій — усі ці засади реалізовувалися в міських цивільного типу спорудах
(ратушах) і загалом відповідали усталеним смакам, що панували в тогочасній
літературі, театрі.

Свій непересічний хист будівничого виявив Іван Григорович5Барський,
що уславив ім’я церквою в Лемешах, ансамблевими спорудами Києво5Пе5
черської лаври (дзвіниця біля Дальніх печер), оздобами Троїцької церкви
Кирилівського монастиря в Києві.

Творчість І. Григоровича5Барського увібрала ті зміни, що намітилися в
українській архітектурі, розвиток якої перебував під впливом національно5
культурного піднесення і високого рівня освіти, духовності в суспільстві. Це
вимагало якісно нових будівель, пошуків виразних форм, які давали уявлен5
ня про симетрію, рівнобічність ліній. Намічалися, таким чином, перспективи
переходу від бароко до класицизму. Творчість І. Григоровича5Барського за5
вершувала еволюцію такої зміни.

Поруч з Григоровичем5Барським працював Степан Ковнір — кріпак з
лаври, автор дзвіниці біля Ближніх печер і ошатного собору у Василькові.

Архітектура переходової доби зробила еволюцію в сторону класициз5
му, забезпечила йому формування характерних рис в багатьох регіонах Ук5
раїни. Це далося взнаки у проектуванні і забудові нових міст, створенні ве5
личних ансамблів, забезпеченні синтезу з існуючим плануванням міст.

«Класицизм утримався в Україні до половини ХІХ ст. Вслід за вельмо5
жами, перейнялася новим стилем сіра поміщицька маса й вона то набудува5
ла скрізь по Україні оті тисячі поміщицьких двориків з портиками, кольона5
дами й трикутніми причілками на фасадах та спорідненими з ними церквами,
що радше всього уподібнювалися до греко5римських святинь, аніж ук5
раїнських церков традиційного типу» [1].

Серед багатьох, хто спричинився до розвитку містобудівництва на за5
садах класицизму, слід назвати київського архітекта Андрія Меленського
(1766–1833), якому судилося втілити в життя затверджений у 1787 p. гене5
ральний план забудови міста. Людина творчої уяви, він використав особли5
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ве географічне становище Києва для розміщення в ньому гармонійних ан5
самблів і споруд.

До числа кращих пам’яток архітектурної думки Меленського слід
віднести проектування основної осі, що через хрещату долину зв’язувала
Поділ і Печерськ, а також пам’ятники «Магдебурзькому праву», мавзолей5
ротонду князю Аскольду. Пожежа 1811 р. знищила Поділ, і це зумовило за5
будову району, що розтягнулася на роки. Центром Подолу стали Контрак5
товий майдан і архітектурний комплекс Флорівського монастиря.

З Києвом і формуванням рис класицизму пов’язана також діяльність
видатного архітектора Вікентія Беретті (І781–1842).

Класицизм унаявлював образну суть у регіонах України відповідно до
характеру їх історичної екзистенції або згідно з вимогою тієї доби створен5
ня нових міст, центрів ансамблів, на засадах регулярного планування.

Невпізнанно змінилася в цей період архітектура Слобожанщини, зок5
рема Харкова, де творили видатні зодчі Петро Ярославський (1750 — поч.
ХIХ ст.), Євген Васильєв (1773–1833). Останньому належать ряд першоклас5
них споруд, виконаних у дусі класицизму.

З особою архітектора Михайла Амвросимова пов’язано архітектурне
будівництво в Чернігівській губернії і в Полтаві (типові проекти громадсь5
ких і житлових споруд, шпиталі, портові станції, готелі, особняки, казарми,
ярмаркові споруди). Ініціатива вельможних родів Розумовських, Ґалаґанів,
Безбородьків спонукали інтенсивне палацове будівництво, яке здійснювали
запрошені з Петербурга видатні архітекти Дж. Кваренгі, А. Рінальді, Ч. Ка5
мерон. Протягом окресленого періоду виникли палаци Розумовського в Ба5
турині, Миклашевського — в Нижньому, Шидловського — в Нерчиху, Тар5
новського — в Качанівці, Завадовського — в Ляличах. У Полтаві було ство5
рено новий композиційним центр — Круглий майдан, від якого розходилося
радіально вісім вулиць. Сам майдан вінчала Колона слави.

«Мистецтво клясичности, опанувавши смак поступовішої частини єв5
ропейського суспільства в останній третині ХVIII ст., надзвичайно швидко
розлилося по всій Україні, де припало до смаку всім верствам населення —
від найпишнішої верхівки магнатів до закріпаченого й упослідженого селян5
ства» [2].

Образ української архітектури з другої половини ХVIII ст. був сфор5
мований появою значної кількості нових міст на півдні, характером їх пла5
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нування, де відмічалося виникнення стилетворчих засад класицизму. В цьо5
му відношенні прикладом може слугувати забудова Одеси, генеральний
план якої був затверджений у 1803 р. при великій підтримці та ініціативі пер5
шого мера А.5Е. Рішельє. Першою листівкою на шляху формування нового
архітектурного напряму було спорудження в місті храму (1803–1809), що
нагадував античні першовзори. Далі уся увага архітекторів, зокрема Ф. Боф5
фо була привернута до приморського бульвару.

Класицистичними впливами була позначена забудова інших міст, в то5
му числі Миколаєва, Херсона, Катеринослава, Севастополя, Сімферополя.
Здійснювалося будівництво споруд, архітектурних пам’ятників, що зберіга5
ли архітектурну пам’ять античної Греції.

Великого розвитку набула в означений період забудова маєтків, вирі5
шених за зразками садибної архітектурної класики (Муровані Курилівці,
Прилуцьке, Котюжани — усі на Поділлі), що прагнула до гармонійної про5
стоти і вишуканих пропорцій.

Виникають численні палацово5паркові ансамблі, які стверджують та5
кий спосіб життя і дають такі уявлення про синтез мистецтв, що імпонують
будівничим і відповідають замовникам. Шедеврами садово5паркового мис5
тецтва можна вважати архітектурні комплекси Софіївка в Умані, «Олек5
сандрія» в Білій Церкві, Немирівський парк на Поділлі, Корсунський на
Придніпров’ї тощо, які синтезували здобутки в галузі архітектури, скульп5
тури, декоративного мистецтва, дендрології.

Високий рівень архітектури забезпечував професіоналізм будівничих,
що був можливий за умов плідного розвитку науки про цю дисципліну. Знач5
ним центром виховання у XVIII ст. була Києво5Могилянська академія, де
здобули освіту брати Григоровичі5Барські. З 1768 р. архітектуру почали ви5
кладати також у Харківському колегіумі.

Цегла довго не могла витіснити дерево, що як будівельний матеріал бу5
ло дешевшим. Велика кількість лісових масивів спричинила інтенсивний роз5
виток дерев’яної архітектури.

Особливого поширення набула храмова архітектура. Церкви вкривалися
ґонтом, мали багату фактуру стін, різні форми в плані, членування верхів, —
усе це промовляло до людського серця, вражало гармонією й красою.

У різних регіонах церкви мали свої відміни. У Галичині, на Поділлі
(Чортків, Борщів) далі розвивався тип тризрубного храму з однією або трьо5
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ма банями, на Гуцульщині був поширений п’ятизрубний храм у формі хрес5
та (Ворохта, Ясиня), на Бойківщині було створено споруди з багатоступінча5
стими високими верхами (Кривці), на Лівобережжі і Придніпров’ї (Ромни,
Новомосковськ, Березна, Тараща) набув розвитку варіант вертикальної
композиції. Багатство об’ємно5просторових форм, насичена світлотіньова
гра площин виявляли впливи барокової стилістики, — з усією повнотою ви5
явилося також у прикрашенні інтер’єру.

Вагому частину храмового будівництва становили дзвіниці, що в деяких
випадках були частиною церкви, а в більшості ставилися неподалік, набува5
ючи мальовничих декоративних форм.

Загалом архітектура переходової доби зазнавала стилетворчих впливів,
що, поступаючись один одному, несли заряди глибокої творчої інтерпре5
тації. В Україні вона набула особливих рис, позначених впливами природних
умов та існуючих традицій. Це був період плідних пошуків і творчих здо5
бутків.

Розвиток архітектурної думки давав багато поживи для пошуків у га5
лузі пластики. Тенденція розвитку стилів, що намітилася в цей період, у
скульптурі окреслилася найбільш стабільно, передбачаючи еволюцію від ба5
роко до класицизму. Барочні пошуки в пластиці виявилися найпліднішими і
в результаті мали такі неординарні досягнення, як творчість автора іконос5
таса для собору Мгарського монастиря С. Шалматова. Високий рівень сти5
лю окреслили майстерні скульптури Пінзеля, які виокремили особливий тип
львівської барокової пластики, що виявила конкурентну здатність на того5
часному європейському ринку.

Барокові принципи розвитку зберігали численні архітектурні центри
Поділля, Галичини, Правобережжя. Образи святих Петра і Павла з Кам’я5
нець5Подільського етнографічного музею, що були виконані в дереві, по5
стать святої Терези у камені в с. Бореміль Млинівського району Рівненської
області розкривають нові грані розвитку стилю і дають розуміння його по5
пулярності в народі.

Розвиток іконостасного різьблення в Україні набув динамізму і відзна5
чався пишнотою, багатством пластичних форм, високим рівнем художнього
виконання. Іконостасне мистецтво в Україні стало важливим елементом за5
гальної барокової культури. В Андріївській церкві воно відбило, наприклад,
нове призначення архітектурної споруди.
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Дальший розвиток української пластики був спричиненим значною
мірою характером палацово5паркових комплексів і містобудівною тен5
денцією, яка виявила класицистичні нахили. З особливою силою це виявило5
ся у творчості Г. Вітвера, який у 1793 р. виконав ряд скульптур для фонтанів
біля ратуші на майдані Ринок у Львові. Класицизм у пластиці набув певних
відмін на сході, півдні, а також у центральних регіонах України. Він став
невід’ємним елементом синтезу, набув нових неповторних рис.

Своєрідним виявом української культури стає іконописне малярство,
що було тісно пов’язано з усіма видами мистецької творчості, в першу чергу
з архітектурою, виконуючи роль домінанти в інтер’єрному просторі. Відомі
малярські центри — в першу чергу Києво5Печерська лавра, львівський ма5
лярський цех і відповідні цехи в Чернігові, Ніжині, Переяславі, багатьох ін5
ших містах забезпечували піднесення цього важливого виду мистецтва. По5
пулярним іконопис був на території усієї України, його зростанню сприяла
висока на той час мистецька освіта, що засвідчують наявні «кужбушки»
Києво5Печерської малярської школи — свого роду мистецькі еталони для
фахової підготовки.

«Під кінець цього (XVIII) ст. в Західній Європі бароко уступає місце
легкому та елегантному рококо, яке прийшло в Україну не через “другі ру5
ки”, але безпосередньо з Франції, а причинились до цього українські мистці.
Крім спільних прикмет, українське рококо має одначе, подібно як і бароко,
свої українські питоменности й відміни. В Україні доба рококо — це доба ос5
танніх часів козацької України і її самостійности» [3].

Стильові видозміни відбувалися в напрямі розвитку бароко, всіх засад,
їх дальшої еволюції на шляху до виявлення енерготворних рис рококо. Це
відчувалося у малярстві сорочинського іконостасу, конотопських компо5
зицій, сюжетів березнянського іконостасу. Художники старанному випису5
ванню, традиційному схематизму протиставляли вільне володіння формою,
перехід до тональної колористики з відчутними світлотіньовими наповнен5
нями площини. Перехід до нового стилю сміливо спостерігається в компо5
зиції «Гріхопадіння» з іконостасу Вознесенської церкви с. Березна (1761).
Особливо відчутний він у розпису церкви у с. Межиріч біля м. Лебедин та
іконостасу Покровської церкви з м. Сміла.

Майстер межиріцького іконостасу був людиною освіченою, знав тодіш5
нє європейське малярство, переніс основні стилетворчі закономірності ро5
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коко на український ґрунт і сміливо застосував його в численних бібліотеках
та євангелійних сюжетах. Темпераментний почерк, динамізм композицій,
розкутість сюжетів, — усе це виділяло манеру майстра.

Близькими за стилем є зображення євангелістів, сцени з великомучени5
цею Варварою, що належать пензлю невідомого майстра з м. Сміла, а також
динамічні композиції фресок собору Троїцького монастиря в Чернігові. На
переломовій межі рококо і класицизму знаходиться іконостас Покровської
церкви в Ромнах.

У перехідну добу, як і раніше, з давніх часів, популярними залишалися
образи Христа і Богородиці, що загалом належали до числа найулюблені5
ших у народі. Крім того, набули особливого значення композиції, пов’язані
з іконостасною системою, що об’єднували намісний, празничний, апос5
тольський, пророчий ряди ікон. Крім іконостасних композицій, до числа по5
важаних і шанованих відносилися ікони «Страстей Христових», «Страшно5
го суду». Останні набули поширення в народному церковному малярстві.
Образ Христа5мученика асоціювався з народними уявленнями і віруваннями
про подвижника, який «смертю смерть поправши», жертвував Собою зара5
ди людей.

Багатьма варіаціями відзначалися композиції «Страшного суду», де ба5
гато місця відводилося моралізаторським, філософсько5етичним пробле5
мам, в тому числі дидактичного характеру, що будувалися на протиставленні
праведників і грішників. На першому місці за рівнем популярності було зоб5
раження «Святого Миколи», фольклоризоване до такої межі, яка робила
його образ поборником правдолюбства, захисником скривджених і знедоле5
них5селян. Досить популярними були зображення святих Онуфрія, Георгія,
Параскеви П’ятниці, Варвари, архангела Михаїла, київських князів, що бу5
ли канонізовані церквою.

Пластична культура України останньої чверті XVIII ст. створювалася
на пограниччі і зазнавала впливу розмаїтих напрямів і шкіл, в тому числі за5
хідного і східного спрямувань, професійного і народного мистецтв. Це був
складний багатоплановий процес використання і застосування здобутків то5
гочасної пластики, що мав тенденцію поглиблення й розширення ареалів
своєї дії. На цьому шляху відбувалися непомітні зміни, здійснювався взаємо5
обмін новаторською інформацією, що забезпечував розвиток нових творчих
візій. В цьому плані мистецькі ідеї, що були закладені, скажімо, в іконостасі
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Спасо5Преображенської церкви у Великих Сорочинцях (Полтавщина,
1734 p.), були суголосні до тих еволюційних змін, що ознаменували транс5
формацію барокових форм у напрямі галантного і світського волевиявлення,
правда, ця трансформація відбувалася без розкутості і примхливої свободи,
які виказували еволюцію стилю в європейському малярстві. На українському
ґрунті якісні перетворення не набули такого яскравого перевтілення, як на
Заході, де розвиток стилю знаменував високі вияви людської чуттєвості в
творчості. Сорочинський іконостас немовби увібрав граціозну гру форм ба5
рокового стилю, який переростав свої можливості і простував назустріч но5
вим мистецьким формам. Це з усією відвертістю, розкутістю, темпераментом
трактування образів виявили ікони головного номісного ряду («Христос»,
«Богородиця», «Пророк Даниїл», «Уляна», а також «Введення до храму» і
«Зішестя до аду»), живописна палітра яких вражала багатими тональними
відношеннями, динамікою декоративно підкреслених площин і широтою ле5
сирувань. Образи Даниїла, Уляни, Іоакима, супутників Марії, святошно
одягнених жінок і чоловіків несли відбиток змін у напрямі рокальних устано5
вок, які, очевидно, відповідали смакам замовників. Ці образи намітили дис5
танцію переходу від барокових форм до таких форм, що мали відповідати ми5
стецькому мисленню Нового часу і розвитку світської картини.

Ікони сорочинського іконостасу розкривали високий рівень професій5
ної підготовки майстрів, що передбачала відхід від канонізованих ієратич5
них сюжетів і, зрештою, налаштованість самих святих та оточуючий їх зем5
ний люд на повсякденні реалії.

Стильовий шлях, намічений в сорочинському іконостасі, з часом був
посиленим і наприкінці століття в ньому стверджуються рокальні риси, по5
значені великою чуттєвістю форм ти відповідною інтерпретацією алегорич5
но5світської тематики.

«Рококо в Україні зберігає в значній мірі пишність, статність, а інколи і
урочистість форм, вироблених в попередню добу бароко. Нарешті, в добі ро5
коко ще далі просякає до мистецтва світський дух, що в малярстві переймає
і церковні образи. Ікони малюють так само в світлих, радісних кольорах, су5
ворі брунатні тіні з них зникають, як зникає й суворість рисунку сухих вис5
нажених облич, а натомість приходять святі з м’яко нарисованими округли5
ми рожевими обличчями. Вони часто мало нагадують святих небожителів, а
швидше елегантних членів тодішнього галантного суспільства» [4].
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На Гетьманщині утвердився і набув поширення тип ікони «Покрова»,
що зображував знатних людей — патріархів, гетьманів, старшин, їх родини,
які були в милості у Божої Матері під прикриттям її омофора (хустки).

Козацькі Покрови вводили глядача в лицедійство українського життя,
творцем і учасником якого він був, перебуваючи в оточенні портретованих,
барокових іконостасів, серед козацького люду в церкві.

Серед кращих ікон цього типу композиції з Покровської церкви в Пе5
реяславі (1708), заснованої племінником Мазепи І. Мировичем (1708), де ба5
чимо образи Мазепи, Петра I, Катерини II, Мировича, Феофана Прокопови5
ча, з Успенської церкви Новгород5Сіверського — з постаттю Полуботка. З
часом ікони «Покрови»5захисниці набувають все більшої популярності, ста5
ють у народі особливо шанованими. Вони пройшли складну еволюцію зрос5
тання на шляху до яскравої образності композиційної стрункості колорис5
тичної барвистості. На початку ХIХ ст. ширшає ареал дії «Покров», що ви5
давали манеру периферійних шкіл і руку провінційних майстрів. Але від цьо5
го наївного світовідчуття вони не переставали бути емоційними.

У системі української пластичної культури перехідної доби козаць5
кий портрет далі займає виняткове місце. У ньому з надзвичайною силою
виявилася національна культура малярства, а також взаємозближеність з
мистецькими культурами інших народів, що визначали пограничні куль5
турні зони України. Високий рівень малярської культури свого часу поло5
нив Павла Алеппського, який із захопленням описував достоїнства ікони
Богородиці з Василькова: «Подібної ми і раніше не бачили і після ніколи не
бачили».

Козацьким портрет, позначений впливами ренесансової і барокової
культури, в тому числі духом сарматизму (декоративізм, локальність барв,
лінеарність), мав свої істотні відміни. У ХVIII ст. маєстатність особи в першу
чергу була спрямована на підкреслення інсігній влади. Через це портретова5
них зображували з шаблею в руці, булавою або перначем і ставили у генеа5
логічний ряд з уславленим родом (обов’язкова присутність у композиції ди5
настійного герба). Портрет був одним із чинників уславлення моделі, ствер5
джував її етичну гідність.

Козацькі портрети виробили типи епітафіально ктиторських і світських
композицій, особливо шановані ікони з мотивом «Покрови», а також попу5
лярні образи «Козака5бандуриста» і «Козака5Мамая».
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Особливо популярними в перехідну добу були портрети Богдана Хмель5
ницького та його поплічників, а також інших козацьких гетьманів І. Мазепи,
П. Полуботка і достойників, що мали в своєму розвитку прижиттєві образи,
дуже шановані в українському суспільстві. Вони разом з образом «Козака5
бандуриста» складали невід’ємну частину тогочасних помешкань.

Серед знаних, але втрачених є картина з колишньої колекції В. Тар5
новського, що зображує батька Хмеля на березі Дніпра з притоками, який
закликає козацтво до повстання. Картина зберігалася в Суботові і виконува5
ла функцію ктиторського портрету і епітафії. Картина, як свідчать написи в
композиції, малювалася не без впливу драми «Милость Божія». Це один з
кращих творів народного малярства, що уславлює козацтво.

Розвиток репрезентативних тенденцій портрету вимагав у портреті вті5
лення моральних цнот зображеної особи, створення відповідної атрибути5
ки, що підкреслювала становий рівень людини. Козацькі малярі дбали про
реалістичну виразність зображення, експресію і декоративність кольорової
плями. Гідність, значимість, ієратизм ставилися на перше місце. Ось чому зо5
браженню голови, обличчя приділялася особлива увага («вся почала і зале5
цене маляра залежит» — писав А. Радивиловський). Нерідко зображення
доповнювали епітафії. Таким чином, ктиторські портрети обіймали функції
епітафійні.

Репрезентативні ктиторські портрети на повний зріст, що визначили
характер і барокову спрямованість малярської культури ХVIII ст., не втра5
тили своєї суспільної актуальності в його останній чверті, залишаючись далі
творами, що мали патріотично5виховне значення й були налаштовані на ве5
ликі громадські інтер’єри. Це були портрети державного значення, що
стверджували відповідні якості характеру, поведінки, моральні цноти зоб5
ражених. Вони виконували дидактичну роль, їх метою було звеличення й
піднесення образу портретованих.

До типових зображень слід віднести образ ченця5князя Дмитра Долго5
рукого (1769), намальований малярем Софійського монастиря у Києві Саму5
їлом. Він, незважаючи на свій «мирський» характер, зберігає усі атрибути
ктиторського славохвального портрету: імпозантна постать молодого арис5
тократа, хрест, ікона, псалтир, герб, затишний склад інтер’єру з тяжкими
згабками оксамитових завісів. Певне психологічне навантаження несе текст
розкритого псалтиря: «Блаженные непорочные в пути идущие».
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Традиціям репрезентативного портрету відповідають портрети Якова
та Івана Шиянів створені у 1784 р. для церкви м. Нікополь. Вони намальовані
іще в іконописній манері, позначені бароковими рисами, що виявляється у
декоративізмі площин, акцентуванні яскравих плям. Це образи останнього
покоління січовиків, яким судилося поміняти бойову шаблю на хліборобсь5
кий ціпок. Узагальненість рис проступається характеру індивідуалізації об5
разів, прагненні до психологізації.

Від традицій ктиторського схематичного портрету відступає портрет5
картина полтавського бургомістра П. Руденка, намальований В. Боровиков5
ським у 1787 р. Поза зображеного, його обличчя й постать зберігають вір5
ність малярській схемі образу5типу, однак певна картинність постаті, вве5
дення пейзажного тла виходять за межі існуючої схеми, це сміливий крок у
бік тонального живопису. Боровиковському було тісно в межах репрезента5
тивного парсунного портрету.

Портрети козацьких достойників5полковників, сотників, старшин та їх
дружин, відзначаючись достовірністю у передачі індивідуальних рис, витво5
рили особливий тип можновладця, що не був позбавлений реальної жит5
тєвості, виявляв особливості часу і епохи. Ці портрети поєднували загальне
репрезентативне із конкретним інтимним, в них лінія узагальнення не розри5
валася з лінією індивідуального, особистісного, і цю особливість продемон5
стрували чітко жіночі портрети (скажімо, Віри Дараган).

Таким чином, зображення жінок відомих історичних діячів, тогочасних
політиків, магнатів є близькими до традиції ктиторських портретів.

У багатьох іменитих гніздах (Ґалаґанів у Сокиринцях, Сулим у Сули5
мівці) створювалися родинні галереї, які виявляли суть козацького способу
життя, звичаїв, поваги до предків. Малярами були місцеві цехові майстри,
іконописці. Так, у полковому місті Стародубі було 36 малярів.

Козацькі портрети Г. Ґалаґана, І. Забіли, В. Кочубея, С. Сулими, його
дружини Парасковії, В. Гамалії немовби вводять нас у хвилюючу атмосферу
попередніх епох, оживлюють сторінки національної історії, стверджуючи
гранично межі естетики перехідної доби.

Епітафіально5ктиторський портрет, що уславлював особу зображено5
го, мав вплив на розвиток портрету, який презентував шляхетність, благо5
родні діяння представників інших суспільних верств. Були поширені панські,
міщанські, попівські портрети, що прогнозували відхід від великошляхетсь5
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кої пишноти, розривали феодальну традицію репрезентативності способом
вираження психологічного змісту натури. Демонстрація особистих цнот за5
ступалася спробами сімейного, камерного трактування образів, що, однак,
не означало відмову від репрезентативного портрету («Портрет поміщиць5
кого подружжя», кінець ХVIII ст.).

Гілка репрезентативності з особливою силою виявлялася в зображен5
нях митрополичих та архієрейських портретів, де проступала канонізована
пишнота постатей, що вражали позолотою літургійних шат і риз, промовля5
ли до глядача багатством атрибутів, презентацією духовної влади. Ці порт5
рети, якщо й зазнавали змін, то лише в прагненні до збагачення оздоблення,
щедрої позолоти літургійних одягів з митрами і клобуками («Портрет єпис5
копа Афанасія», 1800 р.). Проте водночас у західній гілці культури у портре5
тах проступали елементи особистого, індивідуального, що поєднувалися з
атрибутами репрезентації — згабки завіси, герби, хрести («Єпископ Петро
Білявський», друга половина (ХVIII ст.). З іншого боку, портрети середньо5
го і нижчого станового кліру, міщанства викраювали чітко переходову межу
від алегоричної барокової атрибутики, ідеалізованого прикрашування нату5
ри, панегіричного звеличення людини до зображень, що посилювали внут5
рішній зміст людини, апелювали до її повсякденного побуту, вводили гляда5
ча у світ земних інтересів (портрети харківського протоієрея Шванського,
пароха Кульчицького та його дружини, Романовського, Тарловського). Ін5
дивідуальне начало проступає дедалі більше у міщанських портретах, що ви5
явилося вже в портретах київських міщан Гудими, Балабухи. Слід пам’ятати,
що європейське просвітництво, проймаючи культуру України гуманістични5
ми ідеями, виявляло себе також у малярстві, зокрема в портретах низових
станів. Навіть ктиторські зображення можновладців, що зосереджували
увагу на панегіризмі портретів, змінювалися в напрямі розкриття психо5
логізму людини, показу її непересічних вартостей (портрети Опанаса Ков5
пака, Наталії Розумовської), відходу від іконописного схематизму. На пер5
ший план виступає особа художника.

У перехідний період працювали майстри, які дотримувалися ідеалізова5
но5дидактичних форм зображення особистості, як правило, в традиціях
парсунного портрету. Збереглися підписані твори Г. Стеценка, Д. Вишне5
вецького, М. Іванова, Самуїла. Наприкінці століття набула визнання твор5
чість О. Білявського (1740–1803), який після навчання в Римі розпочав свою
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мистецьку кар’єру у Львові. Він виконав чимало замовних портретів: Дейми
(1782), Нікоровича (1787), Любінецького (1791) та ін. Усі вони психологічно
виразні, зосереджують увагу на рисах обличчя, від традиційних портретів
залишилися декоративні плями кунтушів, жупанів. Тло, як правило, нейт5
ральне, вводяться атрибути часу — полиці з рядами фоліянтів, як вагомий
доказ просвітницької доби. Замовниками Білявського виступали шляхетські
доми і багаті міщани міста.

У різних регіонах України стилетворчі зміни були відчутними: у за5
хідних більше виявилися барокові тенденції, у східних і південних, в другій
третині XVIII ст. зростає увага до класицизму. Першою ластівкою на цьому
перехідному етапі стали розписи Андріївської церкви в Києві, що були вико5
нані О. Антроповим (1752–1756), а також композиції в іконостасі Козелець5
кого собору і церкви в с. Лемеші, над якими відповідно працювали Стеценко
і Воскобойников.

Розвиток малярства на землях західного регіону України також про5
ходив під знаком класицизму, що пояснювалося зростанням класицистич5
но5академічних тенденцій в європейському малярстві, зокрема у римсь5
кій, віденській, мюнхенській академіях мистецтв. Цими віяннями позна5
чені композиції, що були виконані малярами5василіянами в соборі По5
чаївської лаври, а також у ряді церков василіанських монастирів Галичи5
ни та Волині.

Фактори соціального побуту і його розвитку спричинювали різку сти5
льову метаморфозу, межі якої, з одного боку, сягали класицизму, а з друго5
го — виявляли грані напруги, яку концентрували романтичні композиції у
малярстві (портрет, краєвид). Якщо бути точним, то вже з другої половини
ХVIII ст. у творчості А. Лосенка (1737–1773), Д. Левицького (1735–1822),
Л. Боровиковського (1757–1825) новизна інтерпретації людської особистос5
ті була доведена до рівня високої майстерності. Наприкінці століття форму5
вався непересічний талант В. Тропініна (1776–1857), розвивалися школи
портретного малярства, наприклад, харків’янина І. Саблукова, художня
школа Києво5Печерської лаври. На перехідному етапі від бароко до роман5
тизму протікала творчість Л. Долинського (1745–1824), його традиції далі
розвинув В. Береза (1754–1835). На розвиток романтичного портрету мали в
Україні вплив запозичення побутуючого досвіду в малярстві Заходу [5], од5
нак на місцевому ґрунті цей портрет зазнав відчутних видозмін, позначених
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зв’язком з давніми традиціями. Романтичному портрету судилася завидна
доля і широка перспектива.

На зламі ХVIII і XIX ст. спостерігається виокремлення краєвиду в по5
пулярний і такий важливий для розвитку українського малярства жанр.
У цей період розвитку «перспективних видів» намітилися риси осмислення
української природи (О. Кунавін, М. Алфьоров, Є. Лазарєв).

Українське малярство торувало дорогу до нових мотивів і засад відоб5
раження реалій, які входили в орбіту інтересів нової естетичної і мистецької
думки. Перехідна стильова доба на цьому шляху була важливим етапом рос5
ту і мистецького збагачення.

З глибин народної творчості виросла картина із зображенням козака5
бандуриста, яка через століття донесла фольклорні уявлення про козака5
звитягу, оборонця рідної землі. Найдавніші зразки такої картини датуються
першою половиною ХVIII ст. З усіх можливих видів найбільшу популярність
здобула лірична тема трактування образу козака, задуманого, в час відпо5
чинку.

Зображення «Козака5бандуриста», а з середини XVIII ст. «Козака
Мамая», що мала реального прототипа, включало традиційну постать коза5
ка з бандурою і різні аксесуари, що доповнювали його, — кварта з горіл5
кою, шабля, кінь, мушкет, а інколи різні гайдамацькі сцени з постатями ко5
заків біля козаків з кулешею, за квартою, з шинкарем. Персоніфікація об5
разу козака бандуриста здобула велику популярність у народному середо5
вищі, що виявлялося також у віршованих підписах, приміром, у композиції
з музею м. Рівне.

Я для світа заспіваю,

Щоб мав пам’ять о Нечаю…

Чимало композицій персоніфікують імена популярних кошового Хар5
ка, Семена Палія, козаків Валігули, Кутового. Козак у малярській трансфор5
мації виступає як уособлення сили, мужності, чесноти. Його образ опоети5
зований, перейнятий лірикою. В усіх образах на цю тему стверджувалися на5
родна мораль, звичаї й прагнення до волі.

Високим рівнем розвитку відзначалися народні художні ремесла, який
забезпечували відповідна професійна культура, вимогливість, фахова
обізнаність, що панували в тогочасних цехах, а також їх налаштованість на
традиційні творчі норми.
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Популярними були цехи ювелірний, іконописний, ткацький, людві5
сарський, гончарний. Розвиток ремесел забезпечували продуктивність гут,
руднів, мануфактур тощо. На Лівобережжі, скажімо, в 1781 р. було 28 гут.

Любов до пишної орнаментики, нарядність, щедра оздоба, блиск позо5
лоти, — усе спрацьовувало на святковий характер іконостасного різьблен5
ня, де сповна виявився могутній геній народного сницарства. Іконостаси Со5
фійського, Успенського, Михайлівського соборів у Києві, численних церков
Київщини і Чернігівщини, соборів у Сорочинцях, Видубицького монастиря
належать до безсмертних надбань української культури, в них з великою уя5
вою розвивалися різні види народної творчості. Багато з них, як, скажімо,
іконостаси Михайлівського собору чи Георгіївського собору Видубицького
монастиря були розібрані і знищені у 19305ті роки.

У перехідну добу трансформації барокового стилю і формування основ
класицизму увага до ужиткової творчості залишається великою і забезпечує
поширення різних її видів в усіх сферах побуту — домашнього і суспільно5
го, в тому числі релігійного. Цю культуру забезпечували рівень мистецького
смаку і моди, який виявлявся в одязі (ткацтво, вишивка, золотошвейництво),
прагненні до прикрашення інтер’єрів (меблі, кераміка, гутне скло, килимар5
ство). В Україні було багато промислів по виготовленню полотна і сукна, що
сприяло розвитку виробів з текстилю, поширенню ткацтва. Особливо попу5
лярне було килимарство, розвиток якого забезпечували художники5про5
фесіонали і народні майстри. До розквіту цього виду спричинилося виник5
нення численних текстильних мануфактур, що пояснювалося зростанням
замовлень і модою на місцеве виробництво. Під впливом барокових тен5
денцій зростає в килимарстві увага до яскравої декоративності, збільшуєть5
ся рослинна орнаментація, багатшає колористика поперечносмугастих ком5
позицій.

Як і в попередні часи, незмінним успіхом в усіх верств населення кори5
стувалося вишивання і гаптування, якими оздоблювали вироби з тканини і
шкіри.

Небаченого розквіту досягло виробництво художнього скла, що було
зумовлене зростанням кількості гут і збільшенням кількості замовлень, се5
ред яких особливо вживаними були штофи і пляшки, скляні глечики і графи5
ни, посудини5ведмедики і різного роду кухлі, чарки і келихи. На початку
XIX ст. зростає кількість скляних заводів, що були розраховані на масове
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виробництво. За цих умов гути почали приділяти більше уваги пластиці скла,
художньому оформленню виробів.

Привертає велику увагу замовників художній метал, який стає об’єктом
творчості видатних майстрів. Окремими галузями металовироблення були
зброярські ювелірство, вотуми, оправи євангелій, ливарництво, годинникар5
ство, блякарство, ковальство. Іван Равич, Михайло Юревич, Петро Волох,
Іван Завадовський, Ясінський, Ієремія Білецький високо підняли культуру
українського ювелірства.

Великий внесок у розвиток українського відливництва зробив Іван Ко5
робкін, що у 1970–19805х прикрашував інтер’єри Києво5Софійського собо5
ру, відливав дзвони.

Видатним людвісаром був Федір Полянський, який відлив чимало пре5
красних дзвонів, серед них знаменитого «Кирила» (1783). У барельєфній ор5
наментиці ранніх творів виразно відчувалися барокові впливи, їх згодом змі5
нили порухи класицизму.

Розповсюдженими були предмети освітлення, щедро удекоровані лю5
стри, канделябри, свічники, їх мистецькому оформленню приділялася
значна увага. Тут виразно відбивалися мистецькі стилі і смаки замовників.
Значного розвитку в Україні набуло конвісарство — відливання з олова,
що мало призначення забезпечувати побут. Великим осередком народного
металовиробництва стали Карпати, де створювалися з металу розмаїті то5
вари побуту, зброя, жіночі прикраси, збруя тощо. Нерідко металеві оздо5
би декорувалися іншими техніками, що збагачувало рівень металевої
інкрустації.

Мистецька культура переходової доби акумулювала творчу енергію
нації і була сповнена впевненості, потреби дальшого художнього вдоскона5
лення й необхідності подальшого розвитку. То був час неординарних твор5
чих експериментів.
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Українська культура періоду другої половини XIX — початку XX ст.
виявляла нахил до окцидентальних зміщень. В цей період розширюються
контакти в усіх сферах літературно5мистецького життя, спостерігається
взаємодія між культурами багатьох європейських народів, зростає роль різ5
них центрів, що прискорюють процеси зближення й єднання. Предметом на5
ших спостережень є українсько5австрійські культурні взаємини, що набули
особливого значення в окреслений період історичного буття.

Культуротворча вісь «Відень–Львів», «Відень–Чернівці», «Відень–Ки5
їв» набуває дедалі більшого сенсу, що позначається на загальних розвоєвих
тенденціях української культури. Видатний етнопсихолог В. Янів у фунда5
ментальному дослідженні «Психологічні основи окциденталізму» теоретич5
но обґрунтував «почуття європейської одности й місії Європи» і місце Ук5
раїни в цих психологічних наставленнях [1]. На зрізі Австрія–Україна ідео5
логії культурної близькості було відведено поважне місце, що підтримували
діячі літератури і мистецтва, які в умовах роз’єднаності української етнічної
території вимріювали ідеали цілості та єдності. Отже, культурні взаємини
програмували розвій розмаїтих галузей суспільного буття, визначали за5
гальну стратегію поступу суспільства на шляху до демократичних перетво5
рень. Україна стояла на порозі великих змін.

Незабутньою подією в житті австрійського і українського народів став
1848 рік, т. зв. «весна народів». У Львівському університеті засновано кафе5
дру української мови й літератури, організовано літературно5наукове това5
риство «Галицько5Руська Матиця». Виходить часопис «Зоря», 25го травня
1848 року, після проголошення конституції в Австрії була утворена перша
політична організація — Головна Руська Рада, під проводом єпископа Гри5
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горія Яхимовича. У своєму маніфесті вона проголосила належність галичан
до єдиного українського народу, закликала народ до виборювання кращої
долі в межах нової конституції. Українці направили 39 своїх послів до пер5
шого австрійського парламенту. 19 жовтня 1848 року «Собор руських уче5
них» — віче української народної інтелігенції — накреслив напрями куль5
турного розвитку в Галичині.

У 1860 році в Австрії було проголошено нову конституцію, яка 1861 ро5
ку була змінена в ліберальному дусі. Галичина дістала автономію із власним
сеймом, в 1861 році на 150 усіх послів було 49 галицьких українців.

Тяжким часом для обох народів стала перша світова війна. Однак вона
породила в Україні нову могутню силу — січових стрільців, військово5
патріотичний рух молоді, а потім і всього народу, що мав величезне значен5
ня і у подальшому виборюванні Україною своєї незалежності. Число ук5
раїнців в Австрії значно зросло з напливом біженців з Галичини і Буковини.
У 1914–1915 роках у Відні було близько 15 000 українців, інші біженці жили
у таборах для інтернованих у Талерґофі, Ґмюнді, Ґредіґу, Вольфсбергу,
Фрайштадті; у Відні в таборах працювали українські школи, йшла культурна
праця.

Новою хвилею української еміграції до Відня став 1919 рік, коли там
оселився екзильний уряд ЗУНР на чолі з президентом Є. Петрушевичем. У
1920–1923 роках Відень був одним з головних осередків української
еміграції.

У 1918 році Австрія встановила дипломатичні зв’язки з Українською
Народною Республікою, підписавши Берестейський мир (послами у Відні бу5
ли спочатку А. Яковлів, потім — В. Липинський, у Києві — барон А. Мумм).

Всесвітня віденська виставка, різного роду крайові, регіональні вистав5
ки етнографічного і художньо5промислового характеру, які відбувалися на
терені Австро5Угорщини, сприяли розвитку краєзнавства, ініціатив у справі
охорони, збереження спадщини, пропаганди культурних цінностей. Знані
великі експозиції у Львові, Коломиї, Тернополі, в інших містах, що відбува5
лися на межі ХІХ–ХХ століть, примножували засади збагачення пам’яток
культури, несли ідеї культурного розвитку у багатоманітних виявах — літе5
ратурно5мистецькому, історико5етнографічному аспектах, активізували
увагу тодішнього суспільства імперії Франца5Йосифа до археології, джере5
лознавства, архівознавства, бібліотекознавства.
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У багатьох українських монастирях, церквах, духовних осередках бу5
ло нагромаджено великі культурні цінності, унікальні раритети національ5
ної культури, які сприяли розвитку гуманітарних знань, прищеплювали
любов до історичних дисциплін, зрештою забезпечували збільшення ініці5
ативи у напрямі збирання старожитностей, розвитку музейництва, зрос5
тання уваги до пам’яток сакральної культури. Виникла потреба організації
Національного музею у Львові, і цим перейнявся митрополит Андрій Шеп5
тицький.

Входження української культури в західну культуру і цивілізацію було
органічне. Відчувалася потреба у розвитку національної літератури і мис5
тецтва, зростала необхідність виховання національно свідомих кадрів у ба5
гатьох галузях знань. Зростає пильна увага до шкільництва, релігії. Мав
рацію Михайло Бойчук, коли на зорі століття ставив перед собою питання й
шукав відповідь: «Чому ми, українці, маємо найбільше може даних, щоб взя5
ти на себе таке завдання? Тому, що ми маємо невичерпні джерела зразків в
іконах, мозаїках, фресках, архітектурі, різьбі, скульптурі, вирізуванні, ви5
шиванках, гончарстві, вибійках, писанках, килимах і т. д. А також у пісні, му5
зиці, мелодіях, танцях, обрядах, казках, думах, у мові… Це є наші неоціненні
скарби, у котрих є вже увесь синтез малярства національного, синтетично5
українського!» [2]

Інтерес до культури Заходу впродовж XIX ст. не був в Україні випадко5
вий. І те, що це зацікавлення зростало, ставало динамічним, мало причину в
розвитку демократичних ідей, прагненні до визвольно творчих накреслень
та суспільних спрямувань до загального пробудження. Воно виявлялося в
ціннісних переорієнтаціях і усвідомленні значення особистого внеску,
збільшенні ваги індивідуального «я». Розвиток національної літератури на
чолі з такими гігантами, як І. Франко, Леся Українка, будителями, як
М. Драгоманов чи М. Павлик, розгортав панораму окцидентальних орієнта5
цій, полегшував народження демократичних рухів.

В суспільстві зростала потреба в національно свідомих діячах культури.
Вони конче потрібні були. Й щасливий історичний збіг обставин в умовах
Австро5Угорщини забезпечував зростання творчих особистостей, вчених,
мистців, осіб духовного сану, що були патріотично настроєні і, як скажімо,
родини Лепких, Барвінських, Федоровичів, Крушельницьких, дбали про зро5
стання освіти на провінції.
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Не випадково наприкінці XIX ст. виопуклюється культурна місія місте5
чок в Галичині, Буковині (Бережани, Кременець, Косів, Вижниця, Коломия,
Бучач), збільшується роль культури у селах, чому сприяла діяльність «Про5
світи», різного роду хат5читалень, хорових товариств і т. ін.

В Європі нарощуються ідеї інтеграції культур, поруч з ідеями націо5
нальної культурної ідентичності, самовизначення. Країни слов’янського ре5
гіону фокусували тенденції демократичних визвольних рухів, які пов’язува5
ли з розвитком національних культур. Подібні гасла спільності, єдності
культур набували значення в Україні, вони вибудовували модулі моральних
критеріїв існування різних культур в поліетнічному середовищі і звищували
уявлення про розвиток національної культури, а з ними — уявлення про
розвиток місцевих традицій, регіональних культурних осередків на зрізі
«містечко–село».

Говорячи про різні аспекти осмислення підходів до проблеми україн5
ської культури, Іван Дзюба визначив один з кардинальних, «загальнотеоре5
тичних ракурсів, який враховує основні підходи до культури взагалі: психо5
логічний підхід — культура розуміється як рівень інтелектуального удоско5
налення людини; соціально5етичний підхід — коли культура розуміється як
моральний розвиток суспільства чи народу; історичний — коли культура ро5
зуміється як корпус художніх та наукових досягнень суспільства або наро5
ду; синтетичний — коли культура розуміється як цілість матеріального,
інтелектуального та духовного розвитку суспільства чи народу» [3].

Ідея цілості української культури, така живуча на українському терені, в
другій половині XIX — початку XX ст., отримала нові ін’єкції, пов’язані з ос5
новами історичного окциденталізму, що прив’язували розвиток українського
суспільного, науково5освітнього, культурно5мистецького життя з західними
системами культури. Проблеми єдності, близькості культур насамперед
стверджував Іван Франко, а разом з ним — видатні вчені, згуртовані у Науко5
вому товаристві імені Шевченка, у тому числі письменники, громадські діячі, а
також мистці різного профілю — від художників до акторів включно. Ці по5
стулати привносили також вихованці віденських науково5освітніх закладів,
що дбали про розвиток національної культури в умовах Австро5Угорщини.

Чинники українсько5австрійських взаємин закроєні в площині загаль5
ного суспільного наставлення до прогресивних рухів, пов’язаних з окциден5
тальною цілістю і єдністю. На цьому шляху Україна не могла виглядати ви5
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їмково, тим паче, що територіально вона стояла на межі між Сходом і Захо5
дом, і уявлення про спільність процесів, які передбачали розвій європейської
культури, в ній були сильно розвинені.

Історико5культурна спадщина багатьох українських земель осідала в
музейно5архівних та бібліотечних сховищах австрійської столиці та інших
міст. Вона ще чекає допитливих дослідників, спеціалістів, котрі в різних га5
лузях знань торкаються актуальної проблеми українсько5австрійських
культурних зв’язків.

Уже сьогодні гостинно розчинені для багатьох наших вчених двері чис5
ленних державних сховищ Австрії: відшукуються нові документи, факти,
уточнюються явища, аналізуються яскраві матеріали з історії, етнографії,
фольклору, історико5мистецького життя другої половини XIX — початку
XX ст. Але є ще чимало нерозкритих сторінок, так званих «білих плям», ще
слабо опрацьовані фондосховища музеїв, бібліотек, архівів, ще не розкри5
люється ініціативність багатьох наукових і навчальних інституцій.

Активним елементом окцидентальності української культури є її істо5
рико5культурна спадщина. В межах співпраці у галузі культури актуально
звучать думки про збереження і охорону пам’яток культури. Ці проблеми
ставлять різного роду організаційні заходи, скажімо, потребу відкриття ін5
ституцій науки і культури5українських у Відні, а австрійських у Києві, ство5
рення українсько5австрійської наукової і культурної фундації, видання не5
обхідних підручників, словників, монографій з зазначеної проблематики.

Українсько5австрійські культурні взаємини є набутком людських
взаємин, дорогим для обох країн та їх народів. Відень простягає свою друж5
ню руку Києву — так було з прадавніх5давен, коли в часи України5Руси ве5
лася жвава торгівля з містечками Наддунав’я.

Простір культурної співпраці, означений досвідом віків, передбачає
презентацію дій, що гарантують розвій ініціацій, спрямованих на дальше
розгортання культури, освіти, духовності. Стверджуються гасла про обмін
духовними цінностями, розвиток національних культур, стверджуються ви5
яви гуманістичних цілей про культуру без кордонів, стверджується дух зла5
годи і добросусідства. В дусі взаєморозуміння і партнерства розвиваються
відносини між Австрією та Україною. Бачимо одну лінію координат «Куль5
тура України — Австрії: вчора, сьогодні, завтра» — це лінія, що відкриває
нові шляхи для зближення народів і держав.
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Достижения польской медальерной школы на современном этапе отра5
жают в целом возросший идейно5художественный уровень изобразительного
искусства Польши, его четкую социальную роль в общественной среде. Судь5
ба польской медали, ее бурный расцвет в 19705х годах, в чем5то родственна
судьбе польского плаката, завоевавшего большую популярность.

Ежегодные всепольские конкурсы медали, постоянная экспозиция в
Вроцлаве, превратившаяся благодаря инициативе доктора Адама Венцека в
значительное музейное собрание камерных форм скульптуры, организация в
1975 году в Кракове по решению Всемирной федерации медальеров большой
международной выставки — все это суммарно определяет восходящую маги5
стральную линию развития данного жанра скульптуры [1]. Утверждение
гражданственно5патриотических, гуманистических идей, напряженные поис5
ки эстетического идеала, новых образных норм на реалистической основе по5
рождают многообразие жанровых разновидностей, способствуя интенсивно5
му рассвету медальерного искусства.

Связь современной польской медали с художественным наследием про5
шлого составляет логическую цепь взаимодействия и органической непрерыв5
ности традиций и новаторства. Медальерство перестало быть сферой, привле5
кающей узкий круг специалистов. Камерная скульптурная миниатюра сего5
дня уверенно входит в интерьер так же, как декоративно5парковая скульпту5
ра — в природную среду.

Генетическое развитие медальерства знаменует сегодня естественную
адаптацию художественной преемственности и формирование новых жанро5
вых признаков. Наряду с медалью5наградой, эмблемой, памятным знаком
возникает медаль, где выражено эпическое повествование, размышление о
конкретной жизненной ситуации, импровизация на заданную тему и т. д. В
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связи с расширением функционального назначения медали изменилась и ее
техника: чеканку, штамповку подчас вытесняет литье.

Мобильности стиля рельефной миниатюры, динамизму ее форм, образ5
ной экспрессивности в социалистическом искусстве способствует сближение
разных национальных школ, взаимодействие национального и интернацио5
нального, а также взаимопроникновение жанров. Об этом, в частности, пишет
А. Кочетов, исследуя новый этап в развитии советского медальерного искус5
ства [2]. В польском медальерстве мы сталкиваемся с тождественными явле5
ниями, свидетельствующими также о жанрово5видовой эволюции и расшире5
нии ареала выразительности данного вида искусства. Как и советская, поль5
ская медаль, имеющая четкую общественно5идеологическую и эстетическую
направленность, существует в определенных параметрах функционирования.
В то же время следует признать ее демократичность, разнообразие жанровых
элементов и дальнейшее совершенствование изобразительной лексики.

Исследуя по материалам выставки развитие медальерных форм на про5
тяжении 1945–1965 годов, польский искусствовед С. Конечная [3] упомянула
среди лучших скульпторов — Ю. Рашку, К. Ляшчку, Я. Высоцкого, которые
наряду с такими общепризнанными авторитетами, как Т. Брейер, Я. Щепков5
ский, Э. Виттиг, были пионерами рельефной миниатюры. Вклад в ее развитие
внес и Юзеф Гославский, работы которого — «Майданек», «Грюнвальд»,
«Никогда войне», «Рота», «Памяти узников Радогощ», — насыщенные совре5
менностью, иллюстрируют новый период медальерства в Народной Польше.

Всепольская выставка медальерства в начале 19605х годов продемонст5
рировала творческие успехи В. Мульднер5Нецковского. Ф. Хабдаса, С. Сико5
ры, В. Лабендского, начавших свой путь в искусстве еще перед 1939 годом, а
также плодотворность многотрудных поисков мастеров младшего поколе5
ния — Р. Грущыньского, Ю. Копчиньского, В. Пшеничной5Халачкевич,
Е. Кравчука. Высокие художественные результаты выставки послужили ак5
тивному развитию жанра, стимулировали значительный интерес скульпторов
к камерной миниатюре, являющейся важным средством эстетического обще5
ния между людьми, влияющей на их вкус.

Сегодня в Польше медальерством занимается около ста скульпторов.
Сложились устойчивые взгляды на мир и задачи искусства, определились из5
любленные мотивы, индивидуальные манеры и стилистические направления.
Важным признаком польской медали 19705х годов является ее романтическая
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направленность, адекватная художественным дерзаниям во всех видах и жан5
рах изобразительного творчества Польши. Романтизм, если вспомнить, был
характерным качеством польской живописи и графики XIX–XX веков.

Определяя наиболее существенные черты камерных форм современной
польской пластики, необходимо отметить прежде всего жанровое разнообра5
зие. С точки зрения художественно5стилистических отличий условно можно
выделить несколько типологических групп. Первая группа включает произве5
дения, тяготеющие к монументальности, как правило, социально направлен5
ные, отмеченные мотивами гражданственного звучания и экспрессивной фор5
мой, — медали С. Демковской, Ю. Стасиньского, Б. Хромы.

Вторая группа объединяет работы, в которых выявлено лирическое нача5
ло, — произведения Ю. Маркевича, Е. Ярнушкевича, С. Сикоры, В. Ковалика,
Ф. Хабдаса, Э. Маяковского. К третьей можно отнести медали повествова5
тельного плана, сохраняющие классическую, статичную форму. Сюда примы5
кают работы портретного жанра, например, Р. Тарковского, А. Кшиманьской,
Э. Гороля, В. Чеховской5Антоневской, А. Петровец.

Емкая образная, идейно5тематическая структура и пластическая форма,
включающая богатство технических приемов, использующая выразитель5
ность светотени, соотношения предметного мотива с фактурой фона, — вот
черты, характеризующие современную польскую медаль. Эти качества нахо5
дят яркое воплощение в творчестве двух выдающихся представителей медаль5
ерного искусства Польши — Софии Демковской и Юзефа Стасиньского.

Произведения Демковской поистине уникальны и неоднозначны. На
протяжении тридцати лет ею создано большое количество первоклассных
произведений. В творчестве скульптора большое место занимают бытовые
сцены, связанные с жизнью человека в определенном интерьере, натюрморты,
а также композиции5фантазии, рассчитанные на игру воображения. Медали
Демковской заключают в своих глубинных пластах импульсы, вследствие ко5
торых форма утрачивает статику, становится подвижной [4]. Нередко в них
ощутима лирическая, доверительная интонация выражения: композиции «На
берегу, «Сестры».

Медали из серии «Спорт», «Теннис», «Волейбол» (1970), как и более
ранние, получившие европейскую известность, — «Для Софии Б.», «Анна
Франк», «Сожженный город», — выполнены с акцентом живописности. Об5
разность здесь раскрывается при помощи сюжетных элементов: ее смысловую
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сущность определяет пространственная согласованность общей композиции,
включающей динамичные фигуры спортсменов. Особую выразительность
экспрессивной манере придает неровная, значительно отступающая от тради5
ционного круга форма медалей.

Демковская раздвигает наши представления о пространственных грани5
цах медали. Интерпретация действительности художницей зиждется на ост5
ром чувстве времени: «Мое желание — отражать в камерных формах реаль5
ность во всем блеске и динамизме ее существования. Медаль, как и эстамп,
расширила горизонты наших представлений о возможностях контакта «ху5
дожник—зритель» [5]. Она смело экспериментирует с материалом, отказыва5
ется от бронзы в пользу керамики, соединяет различно освещенные плоско5
сти, оставляет в неровном рельефе сквозные отверстия. Все это расширяет и
тематические и сюжетные возможности медали [6].

Велика заслуга Софии Демковской — руководителя медальерной мас5
терской варшавской Академии художеств — в воспитании многочисленных
кадров молодых художников.

Если польскую медальерную школу 19505х годов определяло социаль5
ное, романтически цельное творчество Юзефа Гославского, Веслава Лабенд5
ского, Яна Бакалярчика, Станислава Лисовского, Вацлава Ковалика, если
19605е годы связаны с расцветом искусства таких мастеров, как Станислав Си5
кора, Вацлав Мульднер5Нецковский, Зыгмунт Качор, Валентина Пшенична5
Халачкевич, Катажина Пескорская, произведения которых характеризуют
реалистическая выразительность и смелый творческий поиск, пластическая
цельность и углубленная образность, то в 19705х годах экспрессивно5психо5
логическое направление художников5медальеров уверенно возглавляет
Юзеф Стасиньский. Его многочисленные медали и плакеты получили поисти5
не международное признание. Стасиньский поражает своим трудолюбием.
Опус № 1 выполнен им в 1950 году во время учебы у Ю. Гославского, а сего5
дня количество его камерных рельефов уже перевалило за тысячу. Неизмен5
но на всех выставках, а их у него множество, талантливому мастеру сопутст5
вует успех, его произведения пользуются завидной популярностью [7].

«Мое искусство исходит из необходимости быть полезным и понятным
людям. Я не стремлюсь к абсолютизации формы, меня увлекает изображае5
мый предмет настолько, что я постоянно думаю о нем и чувствую его» [8], —
говорит мастер. Стасиньский смело соединяет в своем творчестве разноха5
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рактерные темы. В начале своего пути он подражал живописи капистов. Так в
Польше называли художников, объединенных в группировку «Комитет Па5
рижский», сокращенно — «КП». Увлеченность капистов колоризмом опреде5
лила лучшие грани его таланта [9]. Со временем скульптор добивается все бо5
лее утонченной игры пластических средств, достигая большой силы экспрес5
сивного звучания, и стремится к заостренному психологизму художественно5
го образа.

Углубляя содержание, Стасиньский акцентирует эмоциональные основы
рельефа, используя для этого элементы прорезов, взрыхленных плоскостей,
динамичные потоки линий [10]. Для работ Стасиньского характерно отсутст5
вие канонично правильной — круглой или прямоугольной — формы. Абрисы
плоскостей вторят линиям краев, изгибам поверхности. Достаточно вспомнить
такие произведения, как «Расстрел» (опус 190) и «Были среди нас» (опус 194),
где мощно звучит тема протеста против войны. В композиции «Расстрел» ху5
дожник смело «разрывает» форму сквозным проемом, символизирующим
трагедию человеческой жизни, безжалостно попранной врагом. Этот мотив,
столь популярный в польском искусстве, встречается в произведениях Дуни5
ковского, Врублевского, Шайны, Хасиора, Женсы и многих других мастеров.

Большое место в композициях Стасиньского занимает текстовой акком5
панемент. Он усиливает художественную выразительность произведения и
свидетельствует об интенсивном взаимопроникновении разных жанровых
элементов и видов искусства, таких, как плакат, народная картина, литерату5
ра, особенно поэзия. Выразительные надписи органично «монтируются» в
композицию медалей: «Хожу во второй класс, умею писать», «Любимому де5
душке, чтобы выздоровел. Аня», «Сердца наши строят сердца кораблей»,
«Радость и чувство являются товарищами законченной работы», «Потому,
что жизнь — это утверждение прошлого и залог будущего». Пластический
язык получает новую дополнительную окраску благодаря логике словесной
ткани.

Веслав Мульднер5Нецковский привлекает не только как автор велико5
лепных произведений («Рекордный прыжок», «Международный фестиваль
кукол», цикл «Крылья друзей»), но и как крупный организатор медальерного
дела в Польше.

К творческой манере Демковской и Стасиньского близок краковский
скульптор Бронислав Хромы, утверждающий высокую художественность и
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призывающий к неутомимому новаторству, всегда обусловленному глубоким
идейным содержанием. Хромы постоянно вводит новые актуальные мотивы,
злободневные сюжеты, умело использует древние фольклорные пласты куль5
туры, изучает современную скульптуру, интерпретирует события прошлого.

Экспрессивны его медали «Коперник», «Данте», «Вавель», «Хиросима».
Особенно запоминается «Хиросима»: над земным шаром взмывает атомный
гриб — символ трагедии японского народа. Эту медаль художник отлил в Па5
рижском Монетном дворе. Композиция в честь 7005й годовщины Данте воздей5
ствует своей стремительной формой. Динамична медаль «Вавель», в синтетиче5
ском характере которой угадывается и связь с искусством средневековья и ши5
рокое понимание специфических законов круглой пластики. Две фигуры в цен5
тре, вырезанном в форме треугольника, придающие композиции монументаль5
ность, эпическую значительность, рождают ощущение застывшего времени.

Хромы — мастер напряженно ищущий, живо совмещающий реальное с
вымышленным. Эмоциональная мысль скульптора динамически пульсирует в
напряженной фактуре. Неровное поле плакеты — простор для сложных фи5
лософских размышлений о родном городе, о земле, о людях. Образы его как
бы физически материальны весомы и подвижны. Однако в некоторых произ5
ведениях — «Сын рыбака», «Птицы», «Выставка скульптуры молодых» — де5
коративная символика, гиперболизированная монументализация, упрощен5
ная фактура «ломают» привычные рамки медали. Утрачивая свои специфиче5
ские признаки, она теряет жанровое качество, что подметил известный искус5
ствовед Е. Майдеский в своей монографии «Бронислав Хромы» [11].

Акцент временно   го раскрытия различных изобразительных мотивов
позволяет рассматривать современную польскую медаль как своеобразный
диптих, где смысловое сопоставление главного и подчиненного в аверсе и ре5
версе является важным средством освещения идейного содержания произве5
дения. Так, медали А. Мыяка, А. Влодарчика, Е. Штуки, посвященные 305ле5
тию Войска Польского, — это художественное выражение доблестного пути,
начатого в битве под Ленино.

Важное место в медальерном искусстве занимают произведения повест5
вовательно5лирического характера, окрашенные эмоциональной событийно5
стью. Тяготение к классической манере в последовательном раскрытии сюже5
та, поэтизация образов, гармоническое соединение силуэта и гарнитуры
шрифта определяют черты этой группы медалей.
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Одно из особых явлений польского искусства — творчество Юзефа Мар5
кевича, медали которого — «Мария Склодовская5Кюри», «Шопен», «Марх5
левский», «Эйнштейн» — одухотворены, насыщены тонким лиризмом. В по5
вествовательно5лирическом ключе скульптор выполняет серию, посвященную
великой силе материнства, согретую большим человеческим чувством: «Пер5
вое движение», «Первое слово», «Первое меню», «Материнство», «Близне5
цы» [12]. Маркевич классичен, традиционен, он исследует мир спокойно, буд5
то созерцая его, использует логически завершенную реалистическую форму,
которая придает архитектоническую уравновешенность всей композиции.
Глубоким лиризмом веет от таких работ Маркевича, как «Тост», «Бегун»,
«Первый поцелуй», «Первая любовь».

В живой образно5психологической манере, гармонично сочетающей раз5
личные изобразительные мотивы, рассчитанной на длительное созерцание,
выполнены работы «Ксаверий Дуниковский» Зыгмунта Качора, «Венера»,
«Соревнования на воде» Веслава Белака, «205летие Оливского зоопарка» Ка5
тажины Пескорской, «Дон Кихот», «Покорителям космоса» Лешка Кшышов5
ского, «В честь Пикассо» Рышарда Скупина.

Значительным в современном медальерстве является творчество Ежи Яр5
нушкевича — продолжателя классических традиций, уверенно сохраняющего
ясную и простую форму. Он создает «медаль5документ», «памятный знак»,
что сказывается и в композиционно5геральдической структуре, и в технике
исполнения — чеканке. Благодаря многолетним связям скульптора с Варшав5
ским Монетным двором, чеканка приобрела у него отточенную форму. «Тех5
нология чеканки медали на Монетном дворе отделяла в прошлом мастера от
участия в конечном создании произведения, — рассказывает скульптор. — В
настоящем время мы исходим из принципа обобщения тенденций, поисков
подлинно пластической образности, рожденной вследствие пристального
изучения действительности» [13].

Среди польских медалей последнего пятилетия, утверждающих повест5
вовательно5событийную манеру высказывания, выделяются такие его произ5
ведения, как «Годовщина оперы в Лодзи», «Институт искусства Польской
академии наук», «Myзей экслибриса в Мальборке», «Институт онкологии».

Медаль Ярнушкевича «Олимпийские игры в Москве прекрасно демонст5
рирует единство идеи и образа. Вписанная в круг стилизованная под гречес5
кие архаические формы фигура атлета с лавровой ветвью в руке пространст5
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венно уравновешена горизонтальной надписью, имитирующей древнегречес5
кие письмена, повествующей об Олимпийских играх в Москве. Реверс медали
лаконично обобщает идею, переводя ее в аспект современного восприятия —
олимпийские кольца, польский орел5герб и текст «Польский олимпийский ко5
митет» по аверсу круга. Таким образом, лицевая и обратная сторона медали
выражают единство прошлого и настоящего — центральную мысль о значи5
тельности данного события.

Видное место в медальерном искусстве Польши занимает тема спорта. Ее
интерпретация отличается оригинальностью замыслов и плодотворностью
художественных воплощений. Большим событием в жизни страны стали
спортивная художественная выставка в Варшаве (1972) и Общепольская вы5
ставка в Катовицах «Спорт в искусстве» [14], «Дискобол» Антонины Высоц5
кой, «Монреаль» Иоанны Чарнецкой (1976), «Гребцы» Войцеха Барыльского,
«Рекорд» Петра Гавроня, «Олимпиада» Анны Ярнушкевич, «Олимпийские
мечты», «Барьер» Збигнева Бека — все эти медали отличает богатство тема5
тических решений, новаторство формы.

Мастером, открывшим спортивные темы, новые сюжеты и «особые воз5
можности для динамических решений, интересных ракурсов» [15], является
Станислав Сикора. «Симфония спорта», «Метатель ядра», «Бегуны», «Вра5
тарь» — в этих сюжетах с особенной силой и полнотой раскрывается поэтиче5
ское дарование художника, основанное на пластической разработке сюжета.

Чувством времени, его ритмом отмечена сюита медалей «Мария Скло5
довская5Кюри», «Космонавтам», «Поляк5космонавт». Творческий метод
скульптора, его индивидуальная манера ярко выявлены в таких работах, как
«Данте Алигьери», получившей премию на международном конкурсе к 7005
летию рождения великого итальянского гуманиста, как «Собеский и Мары5
сенка», как «305я годовщина освобождения Варшавы» и других. Сикора стро5
ит лицевую и обратную сторону медалей по принципу согласованности, взаи5
модополнения, а не контраста, употребляя приглушенную, зафиксированную
на полутонах живописную фактуру, что создает атмосферу задушевности,
покоя, элегичности.

Важной тенденцией развития современного медальерства Польши явля5
ется ассоциативность художественного мышления, введение символики и ал5
легории. К мастерам, раскрывающим данные качества, относятся Януш Бене5
диктович, Стефан Доуса, Петр Гаврон, Ежы Кравчук, Казимеж Липиньский.
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К произведениям, утверждающим повествовательную манеру, относятся
медали разносторонне одаренного познаньского скульптора Анны Кшимань5
ской. Интересны ее достижения в жанре психологического портрета (изобра5
жения музыкантов, писателей), в спортивных сюжетах («Прыжок», «Греб5
цы»), в композициях, где чувствуется непосредственная связь с натурой
(«Сон ребенка», «Гроза»).

В медали «Джозеф Конрад» изображение писателя дано крупным пла5
ном в невысоком рельефе. Более эмоциональной является пластика медали,
созданной в честь И.5С. Баха, построенной по принципу контраста и декора5
тивной трактовки всей плоскости. Работа в разных скульптурных жанрах —
монументальном, декоративно5парковом — корректирует стиль Кшимань5
ской в области мелкого рельефа [16].

Ведущей темой в медальерстве остается Лениниана. К ней обращаются
многие мастера, в их числе — Б. Хромы, Э. Гороль, Я. Куч, Б. Левинский,
С. Лисовский. Значительное место занимают образы деятелей революционно5
го движения: Ф. Дзержинского (В. Чеховская5Антоневская), К. Сверчевского
(С. Сикора); музыкантов: Ф. Шопена (В. Мульднер5Нецковский, Е. Ольшев5
ская5Борыс), А. Рубинштейна (Я. Бакалярчик); писателей и поэтов: А. Пушки5
на (Ю. Стасиньский), Я. Корчака (П. Гаврон); художников: Я. Матейки (Е. Бе5
жановский), Микеланджело (Г. Новак), П. Пикассо (Р. Стрыецкий).

Многозначны пути развития портретного медальерства. Графическая ма5
нера («Гжегож из Санока»— медаль Р. Тарковского) переплетается с остро5
сюжетной динамокой («Реквием природе» Б. Порчика), философское начало
проникает в экспрессивные плакеты («Икар» С. Пленсковского), а психоло5
гизм окрашен романтической целеустремленностью («Весна» К. Тхорека).

Пути развития польского медальерства в 19705е годы связаны с интен5
сивным поиском новых образов, столь ярко обозначившихся в практике моло5
дых скульпторов: М. Добруцкой, К. Нитша, Е. Новаковского, А. Одерской,
Б. Зелинской5Янковской.

В творчестве некоторых мастеров наряду с удачами встречаются еще ра5
боты неровные, в которых ощутимы и зыбкость художественного замысла, а
порой, и разрыв идеи с формой. Но в целом польское медальерство определя5
ет реалистическая, гражданская направленность. Творческое воображение
лучших медальеров ПНР питают мощные национальные корни. В этом видит5
ся залог предстоящих новых успехов.
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З5поміж багатьох явищ українського життя, які повсякчас привертали
увагу польських художників другої половини XIX ст., найбільшою попу5
лярністю користувалася постать лірника. Це, до деякої міри, визначило по5
дальший генезис тієї романтичної, прогресивної лінії у малярстві, яку ре5
презентували живописці, — частково під впливом літератури романтиків,
зокрема Б. Залеського, А. Мальчевського, С. Гощинського, частково від осо5
бистого захоплення українською дійсністю, її історичною минувшиною, від5
гомоном якої були й лірники. С. Гощинський, включившись у загальну дис5
кусію про завдання «національної школи», — вона існувала у сорокових ро5
ках, — вимагав, щоб мистецтво відображало «суспільні відносини і життя
народу». Реалістично відтворюючи образи селян, Петро Михаловський у
першій половині XIX ст. ще був самотній на загальному тлі манірного ака5
демічного мистецтва. Проте, він передбачав подальшу долю польського ма5
лярства. І польський романтизм культивував жанрові сцени, насичені
життєвим трепетом, динамізмом, хоч це йшло врозріз із завданнями німець5
кого (Ф. Овербек) та польського (К. Статлер) назаренізму. Саме художники
першої половини ХІХ ст. піднялися до реалістичного трактування народно5
го життя, а водночас і образу лірника, який тоді вже утвердився в літературі.
Мистці підхопили цю тему: їх полонила сама можливість втілити в живописі
певні суспільні ідеали, привабила незвичайна своєрідність образу й коло5
ритність типажу лірника. Тема «лірництва» стає навіть традиційною в
польському малярстві.

Одні мистці, звертаючись до образу українського лірника, змальовува5
ли його в побутовому плані, інші подавали цей образ в героїко5романтичній
інтерпретації або на певному історичному тлі. Та в усіх випадках автори не5
змінно віддавали данину поваги непересічному людському характерові лір5
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ника, йшлося про зображення мандрівного музики з народу, наділеного яс5
ним логічним мисленням. У складних суспільних умовах після січневого по5
встання 1863 р. героїзація образу народного співця була зрозуміла. Але не
виключалося й інше трактування: такі митці як Юліуш Коссак, прагнули, на5
приклад, буденної простоти і не ставили перед собою чогось складнішого.
Скрізь, де доводилося бувати Ю. Коссакові на Україні, починаючи від його
першої поїздки на Волинь та Поділля, він уважно студіював усе бачене. На
полотнах з’явилися подільські пейзажі, побутові сцени, воскресали оповіді
про козацьку вольницю. У своїй монографії про Коссака критик Ст. Вітке5
вич неодноразово підкреслював, що художника полонила Україна. Та не ли5
шень його. Ціле покоління польських художників відчувало щирі симпатії до
цієї землі та її народу. Як твердить сьогодні професор Мацей Масловський,
українська тематика стала однією з провідних у польському мистецтві пер5
шої чверті XIX ст. [1].

Кореспондент «Киевской старины», відзначаючи вміння Ю. Коссака спо5
стерігати життя, підкреслює, що Поділля знайшло у ньому свого співця [2].

Справді, Ю. Коссак немало прожив на Поділлі, знав тамтешніх людей.
Тому й не дивно, що інші польські художники часто зверталися до нього з
проханням дати етнографічну довідку про побут та звичаї подолян. Про це,
принаймні, свідчить лист Ю. Коссака до Т. Рибковського від 15 квітня 1890 р.
(під впливом Ю. Коссака Т. Рибковський і створив свого лірника) (Тадеуш
Рибковський (1870–1936) — польський художник, жив і помер у Львові).

На одному з творів Ю. Коссак змалював себе з Ю. Брандтом під час
мандрівки до Балти у 1872 p., яка для обох була цікавою й плідною. Чи не
відтоді походить і його чудовий начерк лірника. Втомлені довгою дорогою,
лірник з хлопчиком сіли, солом’яний бриль залишився лежати на землі, бо
музика вже забув про нього, взявши до рук інструмент. Художник схоплює
модель у русі, окреслюючи площину експресивними плямами тіней. Тракту5
вання образу загальне, характер виявляється у сукупності дій. Відчувається
зв’язок людини з довколишнім середовищем.

Очевидно, раніше був зроблений (датується 1863 роком) малюнок
Ю. Коссака «Подільський лірник», а потім Е. Кшижановський виконав гра5
вюру. Тут такі самі постаті поводиря та лірника, що сидять під муром. Хлоп5
чик тулиться до лівого рамена незрячого і, замислившись, прислухається до
звуків ліри. Малюнок засвідчує типову для художника манеру — пошуки за5
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гальної форми, відмовлення від деталей. Звідси — композиційна легкість,
хоч почасти й фрагментарність. Коссакові лірники не ідеалізовані. Виконані
в реалістичній манері, вони об’єднані теплими почуттями, напоєні земною
силою. Суттєвою властивістю творчого почерку художника є контур; лірни5
ки зображені статично, без психологічних ефектів.

В часописі «Tugodnik illustrowany» знайшов місце й «Лірник» Франціш5
ка Костшевського. Як і Коссак, Костшевський зображав людину, що замкну5
лася в собі, зосередилася у світі звуків. А ліра, яку вона тримає, для митця —
засіб підсилення загального настрою.

У згаданому журналі за 1960 рік вміщено «Лист Тадеуша Падалиці»
(псевдонім письменника Зенона Фіша), який редакція друкуватиме пізніше з
продовженням. Він вартий уваги не тільки тому, що автор дає змістовні опи5
си українців «Чигиринського повіту», — більшу зацікавленість викликає той
факт, що в статті говориться про лірників та необхідність олівцем змалювати
«околицю, степи, ліси, народні типажі і одяг, сліпого лірника, чумака».

Через деякий час Т. Падалиця у черговому листі скаржиться, що нема
художника, який взявся б відтворити «історичну картину з України» [3]. З
усього цього випливає, що тоді відчувалася потреба у мистцеві, якому було
б під силу таке завдання. Ним виявився Казимір Пжишиховський. Цей
польський художник, нині зовсім забутий як у Польщі, так і на Україні, ціка5
вий не тільки тим, що малював лірників досить часто, але й тому, що ціле
своє життя прожив на Україні. Певний час знаний та шанований на
Київщині, Поділлі та Волині, він багато малював і виставлявся. 1902 р. у Вар5
шаві було організовано виставку його творів, які «характеризуються
життєвою правдою, старанним викінченням <…> Сучасна Україна живе в
його творах своїм внутрішнім життям, промовляючи оригінальністю харак5
теристики і поезією природи. К. Пжишиховський кохав її (Україну. — О.Ф.)
понад усе; цій любові залишився вірний на все життя». У його акварелях Ук5
раїна відбивається «як у дзеркалі». Ще багато теплих слів говорить автор
статті в журналі «Край», позитивно характеризуючи творчість К. Пжиши5
ховського, якого вважає справжнім художником України, що поза цією зем5
лею «світу не бачить і бачити не хоче» [4].

Творчість К. Пжишиховського неодноразово репрезентовано в салонах
Києва, Харкова. У 1917 р. київський «Салон Д’ар» експонує його твори — всю5
ди він залишається вірний улюбленій українській тематиці. Адже пам’ятає, що
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він «українець у найширшому значенні цього слова», за визначенням польсь5
кого критика. Лірників він намалював особливо багато. Характеристика типа5
жу в них доведена художником справді до завершеності. Пжишиховський
звертає увагу на детальне опрацювання образів, що надає їм аж натуралістич5
них рис. Але водночас постать народного співця викінчена, монументальна.

Цікаво, що, звертаючись до нескладної композиції, розв’язуючи її за
допомогою однієї5двох фігур, польські художники вирішували ряд спільних
проблем. Вони не шукали патетичних жестів і не прагнули ідеалізувати нату5
ру, що призвело б до псевдокрасивості. Пошуки спрямовувалися на точне
відтворення життєвого образу. Як правило, обходилися без спеціальної мо5
делі — реальнішим сприймалося те, що могли бачити в дійсності. Адже лір5
ників можна було зустріти у місті і на селі.

Художники обмежували коло своїх інтересів певними сюжетними рам5
ками. Юзеф Ярошинський (1835–1900), наприклад, кохався у побутовому
жанрі і особливо захоплювався образами, що були пов’язані з Гуцульщи5
ною. По закінченні Віденської Академії мистецтв він поселився у Делятині,
гірському прикарпатському селі. Це й визначило його дальші творчі шукан5
ня. Девізом для Ю. Ярошинського стала правда життя. Він залишався завж5
ди реалістом, ввійшовши до історії мистецтва зі своєю Гуцульщиною, яка
потім мала стількох ентузіастів. Свого «Українського лірника» намалював
1864 p. «Tygodnik illustrowany» через рік дає рецензію на картину, яка екс5
понувалася на виставці Товариства прихильників красних мистецтв. Наступ5
на картина «Лірник на Русі», створена 1873 p., була представлена на сьомій
виставці Львівського товариства красних мистецтв. У 1876 р. Ю. Ярошинсь5
кий виконав новий олійний варіант «Лірника».

Яцек Мальчевський почав свій творчий шлях із жанрових полотен, се5
ред яких багато портретів українських дівчат та лірників. Є всі підстави га5
дати, що вони створювалися водночас. Ось «Сліпий лірник» — невелика ак5
варель (2126 см), майстерно виконана Я. Мальчевським у 1878 р. У цій аква5
релі почерк автора виявився найвиразніше. Потім його манера зазнає
корінних змін; перші жанрові полотна далекі від символічних рішень
пізніших творів.

Юліан Макаревич (1854–1936) також наполегливо вивчав українську
дійсність. Професор Ф. Копера назвав його у двадцятих роках «художником
українського народу». Ю. Макаревич народився біля Стрия, вчився у Бере5
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жанській гімназії, Львівській політехніці, у Віденській Академії мистецтв,
відтак у Мюнхені та Римі (до 1882 p.). Вийшовши на самостійну дорогу, Ма5
каревич звернувся до побутового жанру, розробляючи його на українських
мотивах. Це відзначив Іван Труш, заявляючи, що «у нас знаний цей визнач5
ний артист як реставратор старинностей і знаменитий рисовник типів нашо5
го селянства» [5]. Він не виходив поза коло власних зацікавлень обмежую5
чись тим, що давали йому коломийські прильвівські, гуцульські,
наддністрянські села. «Йордан» (місце зберігання картини невідоме) з чис5
ленними етюдами вважається найбільшим твором Макаревича. Про цю кар5
тину та етюди до неї є згадки в документах, що зберігаються у сімейному
архіві Макаревича. Тут є листи Яна Станіславського, Модеста Сосенка, які
проливають світло на питання взаємозв’язків між українськими та польсь5
кими митцями. Ця неопублікована епістолярна спадщина взагалі дає багато
для розуміння творчості багатьох художників тієї доби і зокрема Макаревича.
У листі М. Вінярського з Варшави (від 7.01.1908) висловлюється захоплення
«Лірником». Ця картина створена 1907 р., у правій горішній частині зберігся
напис, напівстертий сьогодні: «Захаренко Головатий. Останній лірник школи
в Мостах». Картина кілька разів переходила з рук у руки, аж поки потрапила
з Чікаго до збірки Краківського національного музею (інв. № 312176).

На сірому однотонному тлі зображений дід лірник у полотняній довгій
свиті, з білою бородою на засмаглому обличчі. Він ніби затримався на мить,
йдучи своїм довгим життєвим шляхом, і спрямував на глядача допитливі ро5
зумні очі. Художник скромний у виборі колориту — чорні чоботи, темно5ко5
ричнева ліра і тіньоване синявою біле полотно. Ця обмеженість у виборі
фарб надає постаті лірника стриманої величі. Образ внутрішньо змістовний,
пульсує думкою, в ньому нерозв’язаність життєвих таємниць і суперечнос5
тей поєднана з людською гострою допитливістю. Дослідник історії Краків5
ського товариства красних мистецтв Е. Свейковський називає ще одного
мандрівного музику, зображеного Ю. Макаревичем 1898 р. Популярність
цієї картини засвідчує факт неодноразового її репродукування — в журна5
лах «Tygodnik illustrowany» і «Życie» (Краків).

Юзеф Брандт, Станіслав Масловський, Володимир Лось, які часто оби5
рали для своїх творів сюжети з історії козаччини XVI–XVII ст., зверталися
до образів торбаністів, бандуристів. Мандрівні музики на полотні ніби зли5
валися в єдине композиційне ціле з усіма героями.
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Лірники Яна Матейка вирізняються характером ідейного навантажен5
ня. Це історичні особи; тому5то образи лірників подаються не відособлено,
а в оточенні слухачів.

У 1884 р. Я. Матейко завершує велике полотно «Вернигора» (290 x 205).
Рецензент «Киевской старины» критикував матейкового лірника за мело5
драматизм [6]. Образ справді патетичний. Однак такими ж патетичними у
Матейка вийшли і Рейтан, і Копернік. І надто сміливим було з боку рецен5
зента порівнювати Я. Матейка з Г. Сенкевичем. Тут треба мати на увазі, що
художник часто зображував події та героїв, які мали відношення до історії
України. Це портрети О. Дашкевича, Б. Хмельницького, картина «Присяга
Хмельницького у Переяславі». Упередженості, подібної до тої, яку поди5
буємо у трилогії Г. Сенкевича «Вогнем і мечем» і яку досить ґрунтовно роз5
критикував сучасний польський історик Збігнев Вуйцік, — такої упередже5
ності у Матейка немає [7].

Об’єктивнішим рецензентом виявився М. Шугуров, який виступив у то5
му самому часописі із статтею «Андріоллі і Матейко як автори малюнків і
картин з малоросійського побуту» [8]. Після її появи виникла цікава по5
леміка між автором та відомим краєзнавцем В. Бернштамом з приводу до5
стовірності особи Вернигори. Останній доводив, що образ навіяний рома5
ном М. Чайковського «Вернигора». М. Шугуров, заперечуючи йому, поси5
лається на книгу А. Новосельського «Український народ», в якій той повідо5
мляє, що Вернигора — реальна особа. Новосельський називає точне його
місцеперебування — село Македонар поблизу Канева, у якому відомість про
лірника збереглася до 1857 р. [9]

На картині український лірник у білій, розхристаній на грудях сорочці,
плащ сповз на коліна, поруч на землі лежить ліра. Вернигора сидить на па5
горбі, тому його постать сприймається в пластичній завершеності і об’ємно5
му розвороті. У порівнянні з іншими вона характеризується певною мону5
ментальністю. Художник використав прийом пропорційної невідповідності
висоти постаті з масштабом простору, що створює смислову домінанту. Об5
рази довкола лірника гарно скомпоновані.

Колись Матейкові закидали, що він одступає від істини, малюючи лір5
ника зрячим. Такі закиди робилися йому і з приводу інших картин. Знаючи
це, він якось сказав своєму приятелеві художнику Ізидору Яблонському: «Я
малюю епоху… і баста».
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Легендарну постать Вернигори прагнув відтворити й інший визначний
художник Артур Гротгер (1837–1867), але передчасна смерть обірвала пла5
ни майстра.

Своєрідний художній підхід, інша манера зображення була у Ельвіро
Андріоллі. Його лірник оточений ореолом таємничості, шукає порятунку се5
ред розбурханої стихії і знаходить себе у музиці, співзвучній настрою при5
роди; хмари, перекочуючись валами по небу, сплелися за його спиною в хи5
мерне громаддя. Постать лірника сприймається в нерозривній сукупності з
природою, в єдності з грудою каміння, на якому він примостився.

У цій постаті байронівський бунтівливий дух, та заповзятливість і ціле5
спрямованість, що характеризує людину складних почуттів. Це, врешті, сам
Андріоллі, один з найуславленіших після Густава Доре графіків тієї доби.
Участь у польському повстанні 1863 р. вирішила долю художника. На за5
сланні у Вятці йому довелося бути першим вчителем Віктора Васнєцова.

Леон Вичулковський (1852–1936) став відомий як мистець після поїздок
по Поділлю та Наддніпрянщині. Він вивчив Правобережжя од Почаєва до
Києва, насолоджуючись розкішною природою. Українського лірника зуст5
рів на дорозі. Імпозантний музика залишив в уяві художника слід: «Коло5
ритна постать, наче бронзова. Волосся стирчить, коротке. Понад сорок ро5
ків. Дві палиці і так йшов» [10].

Постійно цікавився українськими лірниками і Юзеф Хелмонський. Жи5
вучи в останній період своєї творчості на Мазовші в селі Кукловці, часто
розповідав про них своїм знайомим, близьким. За молодих років, — аби ма5
ти можливість ближче пізнати життя народу, на яке дивився «зачарованим
поглядом», — любив сам перевтілюватися в образ лірника, перевдягався й
ходив по ярмарках. Побачене, почуте згодом оживало на його численних
полотнах з життя України, які в Польщі та за її межами (у Парижі, Берліні,
Відні) набували великої популярності.

Тему «лірництва» розробляли такі польські майстри, як Ф. Стрейт,
І. Ліпінський, К. Похвальський, Ю. Фалат, скульптор Т. Баронч. Їх імена не
можна обминути у цьому повідомленні. Цілком зрозуміло, що тема «лір5
ництва» в польському малярстві зайняла поважне місце. У цій темі художни5
ки знаходили ту етичну врівноваженість, яка робила їх мистецтво демокра5
тичнішим, доступним звичайним трудівникам, а не панським салонам. Оче5
видно, справа не лише в популярності самої особи лірника. У наполегливо5
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му розробленні теми, в якій закладені зерна народного гуманізму, проявила5
ся життєвість мистецтва. Глядач сприймав природу лірництва не абстракт5
но, а в конкретному взаємозв’язку з епохою.

Оскільки українське лірництво як громадсько5культурне явище в силу
суспільних умов зжило себе і відійшло до скарбниці духовних надбань наро5
ду, — зникла і аналогічна тема в образотворчому мистецтві, зокрема польсь5
кому. А свого часу воно внесло в образотворче мистецтво глибокий ідейний
зміст, було позначене духом актуальності й хвилювало багатьох.

1. Див.: Masłowski St. Materiały do życiorysu i twórczości / opracował M. Masłowski. —
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Українське мистецтво у XX ст. пройшло чотири етапи розвитку: 1) на5
ціонального відродження; 2) тоталітарного диктату; 3) арт5бізнесу; 4) націо5
нального оновлення. Кожен з цих етапів був здетермінований об’єктивними
чинниками, мав свою лінію еволюції, своїх головних представників та їх чис5
ленних епігонів. Подібна типологія розвитку українського мистецтва пра5
вомірна під кутом зору визначення його місця в загальному українському
культурному потоці, нерозривності його процесів із розумінням культури як
єдиного естетико5творного організму нації, а також спорідненості з мис5
тецькими рухами у світовому масштабі. Розглянемо цю схему в історичній
послідовності.

Ідея створення Української академії мистецтв, що згуртувала відомих
нам усім мистців та діячів культури, змощувала підвалини національного від5
родження на мистецькому ґрунті. Це була успішна спроба створення на5
ціональної мистецької школи європейського рівня, далекосяжна політика
підготовки власних національних кадрів і забезпечення найширшого про5
стору для мистецької культури в координатах «центр — периферія».

Українська академія, на відміну від інших академій, забезпечувала віль5
ний розвиток розмаїтих напрямів і стилів, не обмежуючи навчальний процес
дією різних чиновницьких параграфів. Це, власне, програмувало свободу ви5
бору мистецьких шляхів, давало нові мистецькі орієнтири.

Національне відродження поставило Україну в один ряд з цивілізова5
ними народами Європи: зі стану підневільності культура звільнилася одним
ривком, створивши той особливий клімат, який благотворно позначається
на розвитку усієї нації. Воно вивело українську культуру на такі рубежі, які
вона займала в зоряні часи злету національного духу (Київська Русь, Геть5
манщина). Відродження колись понищеної, уярмленої, устами чужинців
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ущербленої культури сталося — і це був історичний акт, окреслений кон5
кретно5історичними межами суспільного розвою. Воно могло відбутися, в
першу чергу, за умов проголошення національної суверенної державності
при дотриманні демократичних засад рівності і братерства українського на5
роду і тих народів, що з діда5прадіда жили на Україні. Але в житті нації цей
швидкоплинний час, подібний до легкого сп’яніння, поступився місцем тра5
гічному періодові монопольного диктату соціалістичної бюрократії в мис5
тецтві. Цей диктат чинився не з волі окремих осіб, його здійснювала унітар5
на система.

Випускаючи з поля зору проблему «тоталітаризм — політика — мис5
тецтво», її також наявну в таких випадках фактологічну емпірику принижен5
ня і врешті5решт глибокого морального падіння мистецтва за умов існування
салонної догми соціалістичного реалізму, нігілістичні десятиліття застою й
панування рутинної помпезності в усіх жанрах і видах образотворчості, ок5
реслимо як одну з провідних негативних засад енерготворну спрямованість
соціалістичного сталінізму до штучного поділу, продиктованої згори дифе5
ренціації української культури на українську культуру соціалістичну, демо5
кратичну, народну і українську культуру буржуазно5націоналістичну, ре5
акційну, далеку від уявлень про соціалістичні ідеали. Принизливо расове роз5
межування творчих українців на прогресивну метрополію і регресивну
еміграцію впродовж окремого часового періоду — добрих 60 років — здій5
снювалося велетенською індустрією державно5пропагандистського апарату і
мало своєю метою планомірне, організоване окреслення української культу5
ри — цього єдиного організму на роз’єднані, збанкрутілі, денаціоналізовані і
натомість нібито інтернаціоналізовані окремі мистецьки анемічні організми.
В світлі цієї ідеології новатор О. Архипенко залишався за бортом плаваючо5
го лінкора соціалістичної образності, М. Андрієнко чи О. Грищенко, при усій
своїй традиційності, не вписувалися в інтер’єр тематичної закомплексова5
ності, М. Бойчук з його геніальним передчуттям сучасного монументалізму і
дизайну на тлі художньо5суспільної ортодоксальної ницості сприймався як
чужорідний мистецький тотем, а К. Піскорський, О. Богомазов, П. Ковжун,
М. Осінчук, М. Бутович та сотні інших оголошувалися звироднілими фор5
малістами, мистецькими банкротами.

Найбільшою провиною сталінізму перед культурою України є фізична і
духовна ліквідація представників малярства. Звернімося до слів очевидця цих
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сумних подій Михайла Дмитренка. «На моїх очах нищили Михайла Бойчука
і його школу, — згадує він. — Я бачив трагедію всієї української культури,
жахливий процес розстрілювання нашого національного відродження». В
цьому мартиролозі — тисячі знищених мистецьких пам’яток, свідома пла5
номірна робота по ліквідації культури під гаслами боротьби з релігією,
націоналізмом. Фатальну роль для нашої культури мав відомий лист Сталіна
«Тов. Кагановичу та іншим членам ПБ ЦК КП(б)У» (26.04.1926), в якому під
виглядом боротьби з ідеєю М. Хвильового «Геть від Москви» давалися реко5
мендації репресивного характеру. У мистецтві на десятиліття утверджувався
політичний салон соцреалістичних догм, і офіційна критика запопадливо
танцювала перед ним навприсядки «гопака», а саме поняття бойчукізму ста5
ло синонімом образи і зневаги. Цей жахливий період своїм наслідком мав
штучне, свідоме заниження мистецького потенціалу цілого народу, граничне
з національно5культурним інтелектоцидом, він зрівняв національну спад5
коємність з межею інтернаціонально5агресивної пріоритетності. Мистецькі
обрії України, таким чином, насильницьким способом звужувалися до ске5
лець політично5тематичної салонності. І ось тут українському мистецтву бу5
ло завдано, здавалося, смертельного удару: воно було, приречене на збиран5
ня крихт з панського столу, на плазування за черговими порціями ідео5
логічних наркотиків у вигляді ортодоксальних категорій «радянський на5
род», «соціалістичний зміст», «інтернаціоналістична сутність». Насильно
привнесені постулати штучної соціалістичної образності, такі далекі від по5
треб розвитку національного мистецтва, мали два негативні наслідки: по5пер5
ше, сприяли вихованню кількох генерацій дегенеровано5денаціоналізованих
конформістів, котрі служіння мистецтву підмінили оманою слугування то5
талітарній системі; по5друге, призвели до фронтального знищення школи
національного мистецтва, тобто забезпечували формування слухняної і
покірної художньої кон’юнктури. Але цій кон’юнктурі прийшов безславний
кінець: штучне озеро не спричинює стрімкої течії води.

Третій період розвитку мистецтва в Україні розпочався не за сприятли5
вих обставин прогресування образних начал і формальних чинників, не ру5
хали його вперед животворні гасла боротьби за власну державність, свобо5
ду і рівність, не живили його об’єктивні закони руху художнього мислення.
В час, коли Залізна брама імперії з хряскотом впала на звироднілу землю і
перед здивованим зором очманілих заідеологізованих філістерів одкрилися
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«райські» простори західних цивілізацій, в час, коли українську мораль по5
чали витісняти правила інших етичних вірувань і відносин, в основному при5
внесені ззовні, з півночі і заходу, — в той час явився нашій культурі «арт5
бізнес» — близнюк американської (і радянської) поп5культури, що своєю
антинаціональною спрямованістю змикалася з критеріями соціалістичної
культури. Поп5культура і соц5культура зорієнтовані на міщанина — в цьому
їх різнобіжність і сутність. Поп5культура бачить перед собою ситого філі5
стера, соц5культура навчає голодного, але фанатично заідеологізованого
філістера.

Арт5бізнес зродила не благородна хвиля устремлінь до нового мистець5
кого поступу і пошуку, вибору нового естетичного матеріалу і адекватної
буремному часові образності, які живили і живлять мистецьких колумбів.
Він — жалюгідно нице і нігілістичне дитя корумпованої інформаційної сис5
теми, яку, переступивши поріг митних служб і цензорових заборон, почали
запопадливо засвоювати ділки від мистецтва.

Західне мистецтво пройшло протягом останніх десятиріч етапи ево5
люції від поп5арту до концептуалізму з наступними видозмінами у керунку
постмодернізму. Політичний салон нашого офіційного мистецтва диктував
одну лінію розвитку, одну школу, один напрям рабського слугування імперії
тоталітаризму. І коли іржава Залізна брама врешті впала, прийшов тоді для
нас сумний час сліпого копирсання в чужій мистецькій білизні, запобігання
перед чужинською модою, чергового плазування перед грошовитими генд5
лярами, які, мов таргани, заполонили усі щілини нашого некерованого мис5
тецького ринку і морально чисті простори андерграунду. Це сталося бук5
вально на наших очах, ми — свідки діяння арт5бізнесу з його екстремістсь5
ким устремлінням до монополізації відносин «художник — гендляр», а та5
кож цілковитою залежністю від диктату поп5культури, рабською покорою
перед волею замовника5гендляра і усього іншого, привнесеного за останні
роки, такого далекого від проблем національної мистецької самосвідомості,
що дає нам істинний, правильний вибір: поглиблення мистецьких медитацій
і орієнтації на долю незалежної самостійної України та її високоорганізова5
них у майбутньому громадян, інтелектуальних індивідів. Сфера дії цього
арт5бізнесу розширюється агресивно, наступально, безкомпромісно, з хи5
жацькою націленістю на нові можливості збуту і не менш хижацькою потре5
бою підкорення інших мистецьких координатів, вона відверто провокаційна,
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поняття про майстерність і професіоналізм заступили крики про свободу і
легкість освоєння постмодерністичного матеріалу.

Отже, акт творення в арт5бізнесі підмінено фактом прихованої компі5
ляції: не йдеться про пошуки власних творчих резервів, не в пошані творчі
тривоги і сумніви, не в пошані творча пошукова праця. Усе це відійшло на
другий план, поступилося місцем перед численними лексикотворними клі5
ше, амбітними претензіями і реляціями про виключність комерційної твор5
чості на мистецькому ринку. Але механізм світового мистецького ринку та5
кий, що в ньому мистецькі колумби і мистецькі конкістадори не сумісні на
одній площині мистецьких вартостей. І тому представники нашого арт5біз5
несу нагадують у своїй наївності папуасів Нової Гвінеї, яких полонили бряз5
кальця і блискітки членів експедиції Міклухо5Маклая. Чуття новизни нашо5
го арт5бізнесу неминуче і дуже скоро обернеться розумінням його безкри5
лості і безкровності. Західний мистецький ринок відзначається високим рів5
нем професіоналізму, і в ньому недопустимі занижені критерії оцінок на рів5
ні арт5бізнесу. А західні гендлярі, яким однаково, чим торгувати — милом чи
картинами, скуповують на нашій землі майже за безцінь мистецьку про5
дукцію України, по суті, грабують її державну валюту, вивозячи контрабан5
дою картини і графіку, ужиткові твори і народні вироби.

Арт5бізнес, що полонив мистецькі обрії України, пристосувався, із за5
видною мімікрією міняючи щоразу колір і форму, до вимог демократичної
доби. Арт5бізнес виріс на ґрунті заперечення монополії соціалістичного ре5
алізму — різновиду радянської поп5культури. Але від останнього арт5бізнес
перейняв орієнтацію на занижені художні смаки мас, спосіб інтернаціо5
налізації мислительного художнього процесу, характер руху навстріч чер5
говій кон’юнктурі.

Сучасне мистецьке життя створило сприятливі, майже тепличні умови
для розквіту арт5бізнесу. Арт5бізнес використав ідею свободи творчості як
засіб для самозахисту і подальшого наступу на національну культуру. Він
так само чужий нашій психології й нашому сприйняттю, як мистецтво тота5
літарного диктату. Він нівелює чинники національної специфіки ми5
стецтва — неоавангардного чи реалістичного, без різниці. І найбільша при5
крість, якої він завдає українській культурі, найбільша небезпека, яку він
приніс із собою на Божий світ, — це нівеляція національної мистецької шко5
ли, уніфікація складного мистецького життя, зведення його до простих від5
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носин купівлі і продажу. Це мистецтво продажне, аморальне, від нього Ук5
раїні — одна лишень шкода, так ніби череда корів пройшлася чистим горо5
дом. Арт5бізнес має своїх кумирів і відвертих або приховання прихильників.
Але з огляду мистецького він — явище тимчасове, без перспективи прирече5
не. Впродовж останніх п’яти5шести років протидіяли йому, яскраво вио5
кремлюючись на тлі загального мистецького потоку, неординарні закар5
патські і седнівські молодіжні пленери, республіканська молодіжна вистав5
ка 1987 року, перша Івано5Франківська «Імпреза», львівське бієнале «Відро5
дження», дві виставки «Погляду», національно самобутня творчість серед5
ньої і молодшої генерації митців — О. Бородая, В. Гнатюка, В. Москалюка,
В. Кабаченка, Р. Романишина, М. Демцю, Л. Лебідь5Коровай, О. Бабака,
А. Тертичного, М. Ковача та багатьох інших. Протистояли йому на перших
порах, а згодом не втрималися, потрапили під вплив його пульсації чимало
художників новонародженого Полтавського, Миколаївського, а також
Одеського мистецьких осередків. Серйозну конфронтуючу для арт5бізнесу
силу склав у запіллі український національний андерграунд. Про нього вар5
то сказати багато теплих слів, тому що він, поскрибований тотальним режи5
мом агонізуючої імперії, був покликаний до реального життя необхідністю
заперечення тематично рефлексуючої салонності. Яскраві його зразки в
19705і роки склали твори киян І. Марчука, В. Федька, А. Лимарєва, дніпро5
петровців М. Макаренка, Ф. Гуменюка, одеситів В. Сазонова, В. Стрельнико5
ва, Л. Ястреб, В. Маринюка, тернопільця Д. Стецька, львів’ян Б. Сороки,
О. Мінька та ін. Генетично вони інтегрували інтелектуальний потенціал
культури шестидесятників, в глибинах якої ферментували і зріли грона
культури національного відродження, в тому числі мистецтва національного
оновлення («То небезпечно — генія цькувати. Він у безсмерті страшно вам
воздасть» — Л. Костенко). Їх досвід не пропав надармо, бо органічно впису5
вався в досвід новітньої західноєвропейської культури, розхитував бастіони
помпезного офіціозу. Я бачу такі об’єктивні фактори оновлюючих змін і
зрушень у мистецтві: а) протест проти ідеологічної регламентації мистецтва
і заперечення існуючих соцреалістичних засад радянського соціуму; б) ро5
зуміння існуючих вартостей світової культури; в) тверде національне
підґрунтя мистецької творчості. Усі ці фактори вплинули на характер
національного відродження в мистецтві кінця століття. Мало вийти так, і це
є діалектична закономірність: ствердження відродження через заперечення
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мертвих і штучних догматів. Додамо до цього: розуміння національного без
відриву від світового, яке пробилося крізь гущавину марксистської плутани5
ни національного та інтернаціонального, стало спадкоємним продовженням
засад Хвильового, Бойчука, Довженка чи Курбаса творити власне мистецтво
в контексті загальнолюдської практики. Зеровський євразійський ренесанс
налаштований був саме на засвоєння і національного, і великого всесвітньо5
го досвіду. Таким способом рушійні чинники національного оновлення в
культурі початку століття знайшли логічне завершення в еволюціонізуючій
діяльності українських мистців кінця століття. Коло, яке було насильниць5
ким способом розірване, замкнулося, і ми з вами стали свідками національ5
ного мистецького оновлення.

Справа політиків — боротися за владу, справа мистців — довести, що
відродження повинно принести полегкість у спілкуванні з цивілізованим сві5
том. І дивімося правді у вічі: тепер ми переживаємо дитячий період вірод5
ження. У деяких цивілізацій такий період вимірювався століттями. Але ми
повинні прожити його в якнайкоротший термін, і досвід найвищих потрясінь
нашої культури на розмаїтих поворотах історії України сприятиме цьому,
слугуватиме кожному, хто не байдужий до справи національної культури,
хто прапор мистецького оновлення виборює ділами.

Дорога, яку пройдемо від арт5бізнесу до мистецтва національного від5
родження, — не типова, а скорше унікальна. Вдруге у XX ст. ми одержали
власний шанс на самостійність, державну суверенність. Мистецтво ж наше
нині повинно випереджати суспільні процеси: особливий дар мистця — у від5
повідальний час стати Месією, Пророком, Мойсеєм. Відкиньмо інші, дрібні5
ші амбіції і претензії, будьмо з своїм часом.
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Українська презентація на 495ій Бієнале 2001 року відбулася у Венеції і
досягла значних результатів у параметрах сприйняття сучасної концепту5
альної творчості. Вона була означена темою всесвітнього мистецького фо5
руму, сформульованого головним куратором Бієнале Гарольдом Зееманом
як «Плато людства». Дія цієї презентації була тривалою в часі — з червня по
листопад 2001 року сотні глядачів з цілого світу мали змогу спізнати мис5
тецьку вісь гуманістичного поняття «Плато людства» і в його рамках по5
знайомитися з українським проектом.

Бієнале сучасного мистецтва у Венеції — найстаріший у світі найпрес5
тижніший арт5форум XX століття, який понад 100 років є гігантською сце5
ною для демонстрації найновітніших креативних програм людства. Створе5
не спочатку як платформа візуальних мистецтв, наприкінці XX століття
Бієнале перетворилося на велетенський фестиваль, до якого були включені
також і кіно5, відео5, театральні проекти. Це пов’язано з активною діяль5
ністю керівництва Бієнале і головного куратора Гарольда Зеемана.

Україна в 105ій річниці свого незалежного існування вперше взяла
участь у Венеціанському Бієнале. Символічно, адже водночас це є Перший
Венеціанський арт5форум XXI століття.

Мистці українського походження, мешканці України не раз брали
участь у венеціанських виставках на початку століття. Наприклад, О. Му5
рашко в 1910 році експонував дві картини — «На терасі» та «Недільний
вечір»; на Бієнале 19245го широким спектром були представлені практично
всі напрямки візуального мистецтва Радянською Союзу того часу. Украї5
нський відділ в системі радянського мистецтва на Венеціанській Бієнале
1928 року репрезентували Михайло і Тимко Бойчуки, Федір Кричевський.
Експонувався також Кирило Гвоздик, якого назвали «українським Гоге5
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ном». Український відділ загалом був відзначений тогочасною українською
критикою за близькість до європейської традиції і зв’язок з народним при5
мітивом.

Пізніше, у 1930–19705ті роки країна була представлена загоном «пере5
можців» соцреалістичного змагання, у тому числі представниками Україн5
ської радянської республіки.

15 березня 2001 року «Перший Український Проект» на венеціанській
Бієнале був затверджений Конкурсною комісією, Кабінетом Міністрів Укра5
їни, академіка Олександра Федорука було призначено комісаром презен5
тації, а куратором — Валентина Раєвського.

В оцінці західних критиків оригінальне тлумачення основної теми ук5
раїнськими мистцями отримало схвальні відгуки. Так, італійський часопис
«Arte ’2000» охарактеризував присутність українського проекту як сильну
творчу заявку мистців постчорнобильської генерації, а знаний оригінальни5
ми проектами московський критик, куратор Л. Бажанов назвав згаданий
проект контрастною моделлю щодо звичної концептуальної стилістики.

Український концептуальний вислів свідомо отримав форму намету, що
був поставлений поруч із центральним входом до павільйонної зони у слав5
нозвісному Джардіні ді Кастело, де була розміщена одна з двох основних ек5
спозицій (друга — в «Арсеналі»). Це був також оригінальний вибір. На тому
самому місці на 485ій Бієнале представляла свій проект Аргентина.

Авторська група «Нового творчого об’єднання» у складі Арсена Сава5
дова, Валентина Раєвського, Олега Тістола, Сергія Панича, Юрія Соломка,
Ольги Мелентій вже 6 червня 2001 року проводила інаугурацію проекту у
Венеції. «Ми запропонували багатоструктурну композицію — об’ємно5про5
сторовий об’єкт, який є монументальним знаком і водночас павільйоном», —
так прокоментував ідею куратор «Першого українського проекту» Вален5
тин Раєвський.

Команда «Першого українського проекту» готувалася до участі у
Бієнале в екстремальних умовах конкурентної боротьби, не в кращі для Ук5
раїни часи — часи політичних та соціальних колізій. Завдання команди ус5
кладнювалося тим, що Україна не мала свого постійного експозиційного
простору у Венеції, тобто павільйону, що давним5давно має більшість країн.
Колишній радянський павільйон за реституційною угодою належить Росії,
хоча побудовано його було на кошти українських фабрикантів та урядовців
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на початку XX століття — Ханенків та Терещенків. І ще один суттєвий мо5
мент — оплату за обладнання, оренду землі під український проект та ін. бу5
ло здійснено приблизно за тиждень до відкриття Бієнале, що коштувало ре5
презентантам великих нервів.

Отже, авторська група зупинилася на презентаційному варіанті «тим5
часового павільйону» (за правилами Бієнале) поза межами експозиційної
зони павільйонів. Звичайно, можна було б орендувати і палаццо, як це зро5
били Тайвань, Сінгапур, Гонконг та інші (переговори велися «командою» з
1997 року і домовленість уже була). Але ціна за такий варіант не маленька —
$80000–300000. Проте, незважаючи на прикрі колізії, штучні затримки з
фінансуванням, мерія Венеції, комітет Бієнале та італійський координатор
дуже доброзичливо поставилися до нашого дебюту.

Куратор венеціанської Бієнале Гарольд Зееман так відзначив участь ук5
раїнської творчої групи в його масштабному проекті «Plateau of human5
kind»: «Вперше беручи участь у Бієнале, команда встановила павільйон у ви5
гляді мілітаристського намету поряд з парком Джардіні. Мені це здається
чудовим рішенням, по5перше, представити не роботу одного видатного ук5
раїнською мистця, а пейзаж України. Я вважаю першу презентацію вдалою,
її відвідує багато людей. Власне, презентація проходить всередині намету, де
ви бачите пейзаж, а з тилу — монітори, що демонструють фільми. Ідея при5
їхати з “військовим” наметом надзвичайно вдала: ми тут на п’ять місяців, а
потім їдемо далі — дух кочів’я. Я думаю все досконало».

З приводу упереджених критичних висловлювань в ряді українських
ЗМІ про місце розташування нашого об’єкту координатор «проблемних»
країн Паоло де Грандіс сказав: «Насправді, досить велика кількість інших
країн не має власного павільйону і вони не відмовилися б зайняти вашу по5
зицію. Ваш павільйон — перший поза парком Джардіні — до входу на тери5
торію Бієнале 20 метрів. Просто неймовірно, що говорять у вашій пресі лю5
ди. Можливо, вони не знають, як дошкулити, і намагаються використати си5
туацію для поширення негативної пропаганди і брудної інформації в Україні
і про Україну».

«Перший український проект», у свою чергу, репрезентував так звану
«постчорнобильську» генерацію українського сучасного мистецтва, худож5
ників з абсолютно різними ідеологічними та стилістичними орієнтаціями,
які, відмовившись від особистих амбіцій, консолідували зусилля для ство5
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рення єдиного (цілісного) об’єкту. На величезному ярмарку супертехноло5
гій та нових медіа «осторонь» стояв Український, на разі тимчасовий, па5
вільйон — гігантський військовий намет, всередині якого була розміщена
діорама (типовий український краєвид). Звичайно, це не тільки метафора
«української драми», тривалість і дію якої так прагнуть продовжити наші
новоспечені «місіонери», це, скорше, попередження — можлива модель роз5
витку humankind на Plateau, що вже перетворилося на полігон для провока5
тивних експериментів. Світ уже давно існує в мілітаристському наметі.

Іншими словами, концепція українською проекту безпосередньо йшла
врозріз із загальним пафосним настроєм і техногенною програмою проектів
країн5учасниць (за незначним винятком).

На наш погляд, цей жест лише посилив вектор, який ледь намітився
протягом останніх років, але вже завтра спроможний перетворитися на main
stream. Комісар і куратор Російського павільйону, відомий ще з часів «буль5
дозерних» виставок мистецтвознавець, президент державною Центру сучас5
ного мистецтва Леонід Бажанов сказав: «Хочу привітати Україну з її пер5
шою участю у Бієнале. Ця участь дуже яскрава, радикальна, контрастна
відносно контексту Бієнале. Намет, що стоїть за огорожею парку Бієнале, —
дуже прикметний символ. І навіть сама стилістика павільйону виглядає дуже
контрастно. Це не є спробою такого собі оригінального входження чи на5
слідування західних стратегій і тенденцій. В даному випадку це альтернатив5
на концепція — дуже яскрава і доречна».

Венеціанське Бієнале повторюється через кожні два роки. Українське
сучасне мистецтво дебютувало саме на 495му за номером арт5форумі і отри5
мало на заході визнання. «Коли форма стає засадою» — не та, яка видається
нам реальною, а та, рухома, що стоїть «за» і взяла гору над схемою реально5
го уявлення. Це був цілеспрямований вибір. Інсталяцій на Бієнале — добрих
чи гірших — були тисячі. Наша інсталяція була поліфункціональною: вона
слугувала павільйоном, зовнішня форма якого працювала на ідею і водночас
репрезентувала неординарний рівень концептуального мислення як елемен5
ту «актуальної» креації.

Окреслюючи тональність Бієнале як «Плато людства», Г. Зееман, голо5
вний конструктор гігантської експозиції (в ній брало участь понад шістдесят
країн) передбачав її життєствердність у межах амбівалентних координат
чорного і білого, радості і смутку, щастя і бідності, радості і зла. Виходячи з
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таких кардинальних протиріч, він, скажімо, Україну, як державу, де життя
нелегке, у своїх виступах протиставив своїй рідній багатій щасливій Швей5
царії. Проте, на «Плато людства», за Г. Зееманом, поруч з тривогами, без5
надією є немало місця для любові, надії і єднання людей.

У параметрах Бієнале учасники українського проекту будували, власне,
свій задум і донесли його концептуальне вістря до логічної послідовності,
пропонуючи варіант соц5артівського рай5ленду, що на контрасті дискутував
з активним відео5рядом, який виступав як опонуюча частина проекту. Пе5
рехід можливого у необхідне здійснювався через шість моніторів, які дали
образне тлумачення колективного візуал5арту, а також надавали індивіду5
альну репрезентативну інформацію.

Отже, проект виявився результатом корпоративної творчості, яка під5
порядкувала одноосібне, індивідуальне і згуртувала спільну волю до кон5
центрації мистецької, єдиної волі. «Колективне» начало потрапило на твор5
чоносний ґрунт і зійшло маніфестацією цілої генерації. Варто пам’ятати, що
проект був продиктований, насамперед, духом велетенської програми Біє5
нале; він виявився її продуктом, далеко не однозначним і прямолінійним.
Проект за характером лексичного спрямування мав загальну творчу пара5
дигму, окреслену буттям землі в новій, постчорнобильській ментальності, у
світовому контексті новітніх мілітаристських та імперських амбіцій. Отже,
«спілкуватися» з ним належить у площині метафоричного символізму.
І тільки так!

Намет як об’єкт одержав подвійний сенс. Отже, ми в такий спосіб мали
справу з асоціативним тлумаченням, делікатною алюзією середовища тимча5
сового, перехідного, середовища в стадії руху. Він був осереддям нездій5
сненних спроб і вдалих експериментів, зосередженням процесу живої, кон5
структивної думки і асоціативного натяку, де схрещувалися різні шляхи,
уподобання. Він був інсталяцією, що маніфестувала дію віртуального, того,
що є «чимось» і потребує делікатної уваги, а, можливо, і теплого співчуття.
І, по5друге, він є таким, яким є його локальне «єство», що спричиняє дію
форми. Спалах концептуально свідомого в ньому має рівно спрямовану
лінію, що оприлюднює еволюцію мрії, волі і стає часткою того «плато», яке
накреслив у передчуттях майбутнього дискурсу Г. Зееман.

Всередині намету було розгорнуто масштабну панораму, намальовану
в стилі соцреалізму, де взаємосхрещувалися за звичним національним пей5
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зажем5образом з усім «театралізованим» антуражем, стосунки уявного і
живого, можливого і нездійсненного, де горизонталь вчора5сьогодні5завт5
ра обросла простором перестороги і логікою переходу одного в інше, де за
стилістичним, так званим «фондівським», старанням були приховані іро5
нія5смуток, прочитувалися біль5переживання, бачилися овиди перспектив5
ного…

Розгорнулася панорама за схемою зрізу конкретної межі, що мав про5
вокативні, утопічні характеристики. Вона виглядала як розцяцькований
фантом, де царство раю і божої благодаті узгоджувалися. Але це був лише
«зовнішній» тривіально показовий чинник образності, радше його ідилічно5
пародійна сутність. Усередині намету ми стояли як співучасники запрогра5
мованого ленду5ідилії, забуваючи на мить про нав’язану модель внутрішньо5
го роздвоєння (або сприймаючи, або категорично відкидаючи лейтмотив
поп5оголеної радості «дочорнобильства» і справжньої печаті «постчорно5
бильства»), що імперативно було відзначено у паризькому «Журналь де
зар» як генерацію, що сколихана драмою Чорнобиля.

Панорама свідомо наголошувала на тому, що становить суть поп5пре5
зентації. Але поняття «презентативної якості» приховувало інший, глибший
зміст, аніж той, що був показаний у фондівському соцреалістичному стилі.
Бо той, прихований, інший зміст був власне територією, до якої межа «до» і
«пост» уже визначилася і була продиктована волею «жесту», неодмінно
трагічного, можливого, передбаченого волею фатуму. Постмодерна орієн5
тація панорами очевидна і виглядала б оголено, якби не наповненість об’єк5
ту спеціальним зорієнтованим простором у вигляді намету. Це справді ви5
глядало незвично, неординарно, однак, у межах теми «Плато людства». На5
мет виглядав, як монумент для панорами, а панорама в ньому сприймалася,
як перспектива, імпульс жесту, душа інсталяції. Шість моніторів розкрива5
ли дуалістичну якість «межі» — тобто порогу, що визначив презентацію Ук5
раїни не в позиченому на певний період палаццо, а у власному «середовищі»
входження і сходження, зростання на тимчасовій, але «своїй» території.

Серед безкінечної кількості сюжетів відео, фотокомпозицій, інсталя5
цій, перформенсів, розмаїття перейнятих змістом, цікавих або банальних
проектів у цьому жанрі, презентація українських знаних авторів була при5
в’язана в загальному контексті Бієнале до місцевого «українського ґрунту»
і тлумачила глибинно внутрішнє, що є приховане за картиною панорамного
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ленду. Напруга, драматизм, експресія, динаміка, авторсько5особистісна
домінація — ці якості відео, що їх запропонували автори проекту, теж вихо5
дили із засади «порубіжжя», «часово5просторової межі», відповідаючи сти5
лістиці метафоричного символізму постконцептуального проекту.

Говорячи про відеопроекти, що заповнили Бієнале, ми не могли не
відзначити сильну експресивну наповненість відеосюжету одесита, а нині
мешканця Києва О. Ройтбурда, що подав окрему оригінальну версію в дусі
теми плато «Вторгнення броненосця “Потьомкін” у тавтологічний галюци5
ноз Ейзенштейна». Ройтбурд, особисто запрошений Г. Зееманом, був репре5
зентований в числі великої кількості експонентів у престижному павільйоні
«Італія», що узагальнював мистецький модерний досвід усіх континентів.

Авторів українського проекту об’єднала, однак, спільна мета, якій вони
підпорядкували власні творчі амбіції, уподобання, смаки. Кожен з експо5
нентів5творців належить до числа знаних і шанованих далеко за межами на5
шої держави мистців, провісників постмодерної чуттєвості. Арсен Савадов,
Олег Тістол, Юрій Соломко, Сергій Панич, Ольга Мелентій об’єднані кура5
тором Валентином Раєвським, — постаті з рефлексуючої творчими заявка5
ми активної орбіти, що зійшли на неї — хто з другої половини 19805х, хто з
19905х років.

Український постмодернізм вони започаткували разом з іншими тала5
новитими мистцями України і привнесли у нього дух динамічної новизни,
пошуковості, альтернативного концепту. Вони усі разом сконструювали
ідею проекту з метою посилення концептуального вислову.

Окремо в «Арсеналі» виступив росіянин В. Захаров, запропонувавши
мікс5медіа проект «Теологічний діалог» (1996–2000) — свого роду інтуїтив5
на містифікація з домішкою іронії й гумору, орієнтальної бувальщини про
відносини пастора і борців5сумо. Був також присутній, як і в попередні ро5
ки, Ілля Кабаков. На 475му Бієнале він створив версію пересічного росій5
ського помешкання, а на 495му відтворив станцію без ходу, з якої неможли5
во потрапити на поїзд, що вже «потрапив» у майбутнє.

Феномен інсталяції, що багатогранно інтерпретувала сторони сучасно5
го життя, був представлений величезною кількістю вдалих і менш серйозних
композицій відомих і порівняно молодих мистців. Насамперед слід згадати і
відмітити Д. Бойса (1921–1986) — класика німецького сучасного мистецтва,
знаного як із соціально5драматичних мотивів на престижних виставках Кас5
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сельської «Документи», так і з дотеперішніх венеціанських експозицій
(1976, 1978, 1980). Просторова інсталяція «Я хочу мою гору бачити» (1950–
1971) хвилювала аскетизмом «консумпційних» атрибутів, зведених до рівня
соціальної мізерії, в дусі Сегантіні (1858–1899), так само, як і його популярні
з часів Дюссельдорфської виставки (1983) монументалізовані гранітні бло5
ки, що мають аналоги з суворими аспектами праісторичного життя. Ці арт5
об’єкти були з числа кращих. Вони заворожували монументалізованою про5
стотою. В дусі гуманістичного християнства була вирішена також інсталяція
«Olivestones» (I984).

Композиція Д. Дрешер з Люксембурга, О. Кулика (росіянина від Юго5
славії), японця Ю. Фужімото, іспанки Анни Алез, португальця Ж. Пенальви,
художників Т. Гроулунда, П. Нісулена та багатьох інших несли багато кон5
цепту, часто суперечливого, однак пов’язаного з відкриттям новою світу, но5
вих почуттів і думок.

Англійський павільйон, відкритий для глядачів у Венеції ще 1909 року,
цього разу був репрезентований інсталяцією, скульптурами М. Велінгера
(1959 р. н.), що відомий також творами в малярстві, відео, концепціями в про5
сторовому мистецтві. Скульптура «Esse homo», що апелює до теми гу5
манізму, попередньо була виставлена в Трафальгарському сквері. Фотоком5
позиція «Фасад», відеоінсталяції «Ангел», «Приїзд у королівство», гра5
фічна композиція «Life Glass», просторова комбінація «Час і релятив» — усі
ці та інші артоб’єкти об’єднували багато символів, були оригінальною інтер5
претацією проблеми.

Багато місця займало фотомистецтво. В одному із залів «Арсеналу» бу5
ло приємно познайомитися з фотокомпозиціями киянина В. Марущенка,
присвяченими чорнобильській трагедії.

Запам’яталися численні версії відео, зокрема, ірландця Г. Вейєра,
Д. Наркевічуса з Литви, португальця Ж. Пенальви, шведських мистців
А. Ларсон, А. Уловслон, Л. Сала з Парижа. Перфоманси Л. Лаймере з Ес5
тонії, вражаючої сили чоловічий хор «Гуутаян» під орудою П. Сірво з Фін5
ляндії вписувалися в загальний експозиційний менталітет, часто перейнятий
настроями соціальної гостроти. Цьому духу непевності, тривоги відповідали
мікст5медія презентації популярного у Лондоні та порівняно молодого
Р. Мюїка, зокрема, Гаргантюа5модель хлопчика, або ж його схилена голова,
що чимось близькі до американського скульптора Д. Генсона.
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495е Бієнале мало свою арт5візуальну орієнтацію з відповідною пода5
чею основної ідеї і це зумовило характер її спрямованості. Логіка «плато»,
скажімо, відрізнялася від концентрації концепт5пропозицій, арт повера, що
мали місце в 475ій експозиції, об’єднані гаслом «Майбутнє. Сьогодні. Мину5
ле». Звідси — дух, почасти драматично соціальний поворот презентацій
гігантської виставки 2001 року.

Як ніколи раніше монолітно виступили представники азійського, афри5
канського та інших континентів. Так, художники Тайваню були репрезенто5
вані в престижному палаццо Пріжіоні, що розмістився недалеко від Сан Мар5
ко на Моро Ріва Дельжі, проблему «плато» розв’язали в оригінальний спосіб
із застосуванням образів5символів. Шу5Мін Лін створив голограми, обжиті
темою людини, в композиції «Скляна стеля». Уен5Чіх Уенг усамітнився для
медитації в просторі і подав версію хресного шляху людини, М. Мейн Гонг Лі
живописно трансформував пасторальне життя в умовах індустріалізації,
сповнене ностальгії. Японський варіант глобалізації мак5дональд5кон5
сумпцій, запропонований групою художників Ю. Фужімото, Н. Натакеяна,
М. Накамура, мав образно5виразне динамічне оформлення «Fast Et Slow»,
ілюстрований епіграфом Дж. Джойса. Синтезований звуко5відео та візуаль5
но5просторовий ряд ідеально стерильної інсталяції символізував силу стан5
дартів індустріальної бездушної панорами, яка уярмлює звичні уявлення про
місце традицій і культури. Цивілізація поглинає культури, — до цього закли5
кали японці своєю оригінальною версією протесту проти глобалізації.

Мультикультурний і філософський контекст новозеландських мистців
Ж. Фрезер і П. Робінсона, позначений впливами культур маорі, реферував
ідею дуалізму і опозиції. Інсталяції Робінсона концентрували число у філо5
софській і науковій дихотомії (тут мені за аналогією спали на думку ти5
танічні концептуальні зусилля поляка Р. Опалки).

Корейці М. Жу, До5Го Зух показали високу культуру синтетичного
мислення у просторових сталевих структурах, інсталяціях, відео. Це був ви5
шуканий елегантний стиль.

Кількість чисто малярських композицій була обмежена, причому найці5
кавіші з них зосередились у павільйоні «Італія» (Г. Ріхтер, С. Туомблі,
Ф. Герреро). Деякі з них у національних павільйонах, наприклад, картини
єгиптянина Р. Мостафи, Г. Ібарро з Гватемали, Г. Превал з Таїті, що натяка5
ли на місцеві національні традиції.
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На величезному тлі пропонованих проектів, вирішень, заявок, серед
оригінальних концептів, мистецьких поворотів, у цьому велетенському морі
художніх ідей українська презентація була виконана в дусі метафоричного
символізму, відповідала інтенціям основної теми і контексту постмодерніз5
му. В цілому українська презентація на венеціанській Бієнале відбулася в па5
раметрах активної присутності. Вона становила невід’ємну частку сучасно5
го складного мистецького процесу України і Європи.

У серпні 2001 року патріарх французького мистецтвознавства, автор
книг «Нова реальність. Маніфест нового живопису», «Авангард XX сто5
ліття» та інших П’єр Рестані, відвідавши у Венеції «Перший український
проект», наголосив:

– Передусім я хотів би привітати Україну. Участь у Бієнале дуже важ5
лива для вас. Досить суттєво, що проект оригінальний: цікаво працюють
інтер’єр і екстер’єр як єдине ціле. Я чітко бачу, що це нова країна, зі своїм
поглядом на світ. Ви запропонували позицію, яка відрізняється від інших по5
зицій, таких, як, скажімо, павільйон Росії. Незалежність нової країни дала
можливість безпосередньо брати участь у процесах, які допомагають іден5
тифікувати себе, відшліфовувати свою індивідуальність. Це надзвичайно
важливо.

Було дуже цікаво побачити Український павільйон, оскільки він відріз5
няється безпосередністю і природністю, а також пропонує необхідність по5
рівнювати, проводити паралелі. Така зустріч важлива.

Саме динамізм визначив сучасну Україну, її мистецтво. І це ідентифікує
її в культурному просторі.

Було приємно чути ці слова з вуст одного з найбільш поважних євро5
пейських фахівців, видатного діяча світової культури XX століття, арт5кри5
тика та міжнародного куратора з Парижа П’єра Рестані. Вони стверджують,
що українська презентація на 495ій Бієнале відбулася. Згодом трагічні верес5
неві події у Нью5Йорку 2001 року підтвердили думку, що людство не
звільнилося від психології «намету».

Восени 2001 року до Києва прилетів Гарольд Зееман. Він мав зустріч з
впливовими державними діячами та мистцями, авторами проекту. Перед
відльотом до Вірменії він дав інтерв’ю НТО5інформ та представникам TV ка5
налу «1+1». Тоді відбулися зустрічі з ними. Наводимо головніші з думок,
висловлених при зустрічах, у формі запитань та відповідей.

« П е р ш и й  у к р а ї н с ь к и й  п р о е к т »  н а  Б і є н а л е  с у ч а с н о г о  м и с т е ц т в а

147



– Містере Зееман, як куратор венеційській Бієнале, що ви можете ска5
зати про презентацію України на цьому арт5форумі?

– Я вважаю першу презентацію вдалою, її відвідало багато людей.
– Який наш шанс і яким чином Україні краще заявити про себе на на5

ступній Бієнале?
– Шанс завжди є. В парку близько тридцяти павільйонів, останній з

яких був встановлений шість років тому Кореєю. Але тепер місця немає, і Бі5
єнале, на мою думку, має запропонувати більше простору, оскільки у Венеції
представлено багато країн без власних павільйонів. Їм доводиться брати в
оренду палац чи інші приміщення. Для національної презентації країна сама
обирає представника. Можливо, наступним разом український мистець бу5
де у міжнародній виставці і ви матимете національний павільйон. Як вам це
зробити? Ви можете знову приїхати з наметом — це ж буде через два роки.
Оскільки я не думаю, що до того часу відбудується достатня кількість будин5
ків в «Арсеналі», які на даний момент передані театрові, хореографії, музиці
та візуальному мистецтву. Два роки тому ми виділяли територію «Арсена5
лу» для країн, що не мали павільйону. Отже, якщо до наступної Бієнале
вільних приміщень не буде, тоді найкращий вихід — знов приїхати з якимсь
оригінальним вирішенням, показати, що Україна присутня у Венеції. Мож5
ливо, куратор і президент Бієнале зміняться — цього ми напевно не знаємо,
але бюрократія залишиться.

– Розкажіть, будь ласка, про розташування українського павільйону,
оскільки в Україні ми маємо різні думки, зустрічаються й такі, що розташу5
вання павільйону не було вдалим.

– У Венеції представлено настільки багато національних виставок, що
всі побачити не під силу нікому. Ваше місце зручне, бо воно — найближче до
входу на територію Бієнале. Неприємність трапилася — і я про це не знав —
коли неочікувано «Італ5Телеком» встановив павільйон, заступивши україн5
ський об’єкт поза Джардіні. Я протестував, а зі мною і Данія, Швейцарія,
Бельгія, Іспанія. Проте, щоб мати змогу щось робити на виставці, ми потре5
буємо фінансування. Але не в такий спосіб, що спонсор, котрий оплачує те5
лефонні рахунки, звів павільйон більший за національні. Спонсорство в
Італії залишається проблемою. Гроші нам необхідні — цього року я отримав
на 3 мільйони німецьких марок менше, ніж торік, а виставка все ж була
більшою. Кілька років тому Аргентина поставила дев’ятий павільйон на то5
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му місці, де зараз знаходиться об’єкт України. Звісно, його довелося згодом
демонтувати, бо це місце поза Джардіні належить урядові Венеції. А тепер
ви тут. Дуже вдалим виявилося рішення звести намет — не було ніяких по5
сягань на територію, яка не належить Бієнале і на яку треба брати дозвіл у
міста для зведення капітальної споруди.

Ваш павільйон романтичний в своєму роді. Якщо придивитися, можна
побачити великий простір, місто, електростанцію, атомну станцію. Це пев5
ним чином схоже на те, що робить один італійський фотограф. Вам може
здатися, що він відпочиває, проте за цим прихована таємниця. Мені зда5
ється, що все «працює» саме так. Думаю, мені необхідно це обґрунтувати. У
кожного народу — власні проблеми. Коли мистець з Голландії створив ко5
рабель5гінекологічну клініку для абортів, я побачив у цьому цікавий момент.
А з іншого боку, мушу сказати також те, що доктор повинен заробити гроші
для хворих на СНІД дітей у Південній Африці. Мистецтво наближається до
реальності. З одного боку, ви маєте голос творчості, певний вплив на уяву. З
іншого — суспільство, «соціальне». Ще є базіки в соборі. Ще є перший по5
гляд дівчини, який хлопець навіть не помітив. . .

Вранці я читав про плани американців бути господарями в космосі.
Неймовірно. Чи усвідомлюють вони, що це початок нової війни? Усунути
Росію, Канаду? Це неможливо. Через таких дурнів цивілізований світ всту5
пає в буремні води.

– Як ви можете спрогнозувати розвиток загальних тенденцій у мис5
тецтві після терористичної акції у Нью5Йорку?

– Я сподіваюсь, що дослідження індивідуальності триває, бо з того ча5
су — це руйнування сильних (владних) символів, що стоять на захисті того,
що ви називаєте глобалізацією. Я думаю, мистці повинні продовжувати
дослідження особистісних ситуацій. Можливо, через деякий час знову по5
стане синтез, що включає в себе терористичний акт. Це насправді дуже важ5
лива паралель — дещо подібне уже відбувалося у 19705х і не минуло без5
слідно. Нині ситуація повторюється. Люди, задіяні в андеґраунді у Німеч5
чині, були, подібно до Фішера, міністра міжнародних справ, надзвичайно ро5
зумні. Зараз відбулося відкриття цієї сторінки минулого. Терористами у
Німеччині та Італії були люди з вищою освітою. Зараз усе повторюється.
Ісламський фундаменталізм з вулиці просто не в змозі таке спланувати. Во5
ни усі — електроінженери, пілоти з ліцензіями, високоосвічені люди і водно5
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час — одержимі камікадзе. Про цю паралель я ніде не прочитав, я це по5
стійно обмірковую. Я завжди казав, що на Заході гурманство було тоталь5
ним і в мистецтві. І протистояння, яке повинне бути в мистецтві, зараз зник5
ло. Ось чому я три роки працював з виставками китайців — вони хотіли
змінити дещо в країні і одночасно прагнули визнання. Отже, маємо певну
протидіючу рівновагу. Я вважаю, що мистецтво також має знову стати вибу5
ховим, протидіючим. Інакше — нудьга.
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В XIX ст. набуває популярності літографська техніка, що сприяла по5
ширенню творів мистецтва, тематично об’єднаних в альбоми. Цей вид тира5
жованої графіки мав не стільки мистецьку, скільки пізнавально5виховну ва5
гу. Тематичні альбоми тяжіли до деталізованої оповідності, ґрунтовного
зображення побуту, звичаїв, обрядів, архітектурно5ландшафтних пам’я5
ток, а також народного типажу. В другій половині XIX століття альбомна
графіка набуває поширення, що можна простежити на творчості Неполео5
на Орди [1].

У багатій на історико5художній матеріал книзі Антоні Ролле наведено
ілюстрації з «Альбому краєвидів Волині» австрійського художника Генріха
Пейєра. Цей майстер (про нього нема інших відомостей, окрім даних, що
вміщені в австрійському біографічному словнику Вурибаха), виконав 30
літографій з краєвидами Волині, що були надруковані у Відні [2].

Видання тематичних альбомів, що виконувалися в різних графічних
техніках, збіглося з просвітительською добою XVIII ст. В цей період розвит5
ку гуманітарних наук сприяли пошуки істинних, ціннісних засад, жадоба
знань. За таких об’єктивних умов графіка почасти виконує роль художнього
регістратора цікавих фактів. Завдяки тематичним альбомам вона є візуаль5
ним фіксатором помітних у пізнавальному значенні явищ. Задовго ще до фо5
тоапарата досвідчені рисувальники достеменно відтворювали важливі з точ5
ки зору тогочасних знань події чи окремі епізоди життя, об’єктивно переда5
ючи сучасність у формах, наближених до неї. Як правило, художник мав
можливість задовольнити естетичну потребу в пізнанні нових сторін життя,
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але водночас — і не слід про це забувати — виконував замовлення конкрет5
ного мецената, так би мовити, виконував почесне, достатньо вмотивоване за5
вдання. Однак він не виступав сухим протокольно5байдужим регістратором,
навпаки, виявляв повну зацікавленість у добросовісному виконанні поставле5
ного перед ним завдання. Художник на той час був людиною культурною, до5
статньо передові погляди дозволяли йому розуміти прогресивні сторони пев5
них галузевих знань, а зацікавленість середовища до відтворюваних ним ре5
алій відкрила нові обрії уявлень про тогочасну дійсність. Розглянемо з цього
погляду альбом «Художні подорожі по Польщі й Україні (1781–1783)» Івана
Генриха Мюнца, опрацьований Ельжбетою Будзінською. Він зберігається в
кабінеті рисунків бібліотеки Варшавського університету [3].

Альбом цей є типовим художнім документом для періоду просвітитель5
ства, що скрупульозно реєструє результати спостережень і вражень фран5
цузько5німецького художника, архітектора та інженера під час його мандрів
по Польщі та Україні. Він переконливо відтворює життя і побут двох народів
Європи. Так само, як інші демократично настроєні мистці й вчені тієї епохи
виражали свої погляди різними способами. Поглиблений аналіз багатьох
сфер оточуючої дійсності, різних народів та епох ґрунтувався на засадах
твердих переконань гуманістів у торжестві людського розуму, що в період
просвітительства інтенсивно поширювалися і популяризувалися різними
суспільними верствами. Іван Генрих Мюнц втілював уявлення та ідеали про5
гресивних людей просвітительської доби. Своєю мистецькою творчістю, за5
писами у формі щоденників, нотаток, роздумів чи народознавчих студій ча5
стково заповнював жадобу пізнання світу та різних народів і їх звичаїв, де5
монструючи завжди виняткову делікатність і такт при вивченні й опануванні
нового емпіричного матеріалу. Він був людиною, яку притягували нові кра5
їни і люди, цим насичуючи потребу духовного самовдосконалення і дальшо5
го інтелектуального розвитку. Адже скрізь в Європі — від Балтики до Чор5
ного моря, від Темзи до Дніпра — він почував себе як вдома: затримуючись
у деяких країнах на довший час, вивчав довколишні реалії, знайомився з на5
селенням, їх мовою і народними традиціями. Знав достеменно тогочасний
уклад суспільних стосунків, звичайно не з книжок, а довіряючи лише поба5
ченому і відчутому. Олівець і папір завжди мав при собі. Він був об’єктивний
і правдивий, отже знання про Україну 1781–1783 років базуються на до5
стовірному матеріалі [4].
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Цікава, насичена фактами біографія Мюнца (1727–1798). Він народився
в Ельзасі, в місті Мілюзі, що належало одному з швейцарських кантонів, а
після 1798 р. було приєднане до Франції. Майбутній художник, мандрівник
народився в родині інтелігентів. Серед них були лікарі, судді, художники,
зокрема Ян Жан Дольфус5декоратор й засновник першої фабрики художніх
тканин, а його внук Жозю Дольфус — графік і мініатюрист. За тогочасними
звичаями Мюнц поступово опанував різні фахи: вчився в Римі малювати,
служив певний час у французькій армії офіцером, вдосконалював знання в
галузі технічних і природничих наук (як зазначає Е. Будзінська, добре роз5
бирався в геології, мінералогії і ботаніці, захоплювався гутництвом й карто5
графією, а також цікавився землеробством і тваринництвом), займався
архітектурою. Цю енциклопедичну широту знань відзначали численні біог5
рафи Мюнца.

Географія мандрівок цієї щедро обдарованої людини — широка: збе5
реглися його малюнки мистецьких пам’яток Іспанії, античних руїн в Італії,
описи реставрацій античної кераміки, архітектурні проекти і живописні
композиції в Англії, дослідження з готичної архітектури, живописної техні5
ки енкаустики. Мюнц виставляв свої картини у Лондоні. Малював околиці
Афін, Дельф, Аргоса, гору Парнас у Греції, зруйновані мури Єрусалима,
копіював у Голландії картини відомих майстрів, сам малював пейзажі5веду5
ти, залишив рукописні праці з галузі медальєрства, різних графічних технік,
зокрема акфафоти. Як справедливо зазначає Е. Будзінська, «в своїх мандрах
по Європі шукав, очевидно, для себе якогось місця на світі, але водночас не
прагнув постійної пристані» [5], — він наполегливо поглиблював власні упо5
добання, домагався досконалості в графіці.

1779 роком датується час прибуття Мюнца до Польщі. Відтоді шість
років він при дворі відомого мецената Станіслава Понятовського служив ко5
ролівським рисувальником. Але він не тільки малював. Деякий час Мюнц
жив у м. Гродно, де займався технологією виробництва фаянсу і фарфору,
конструював, правда без успіху, печі, вдосконалював власні інженерні, фор5
тифікаційні, металургійні знання. Е. Будзінська робить припущення, що
Мюнц міг бути автором проекту палацу в Корсуні для С. Понятовського, де
відчутні готично5орієнтальні мотиви, незвичні для тогочасної архітекту5
ри [6], а також палацу в Херсоні. Численні мандри по Східній Європі Мюнц
оформляв у вигляді своєрідного щоденника «Journaux de voyages par toutes
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les provinces de la Pologne en recherches d’histoire naturelle, de physique, geo5
graphie, de commerce et іndustrie de ce pays» («Щоденники мандрівок у всі
провінції Польщі з метою вивчення історії, фізики, географії, комерції та
індустрії цієї країни»), що відбивав амплітуду енциклопедичних зацікавлень
його автора. Окрім його мистецьких вражень, маємо сторінки блискучого
аналізу економічного становища півдня України, прогнозування можливос5
тей торгівлі й поліпшення господарського стану, розвитку сільськогоспо5
дарських культур.

Мюнц був надзвичайно пунктуальний і ретельно день за днем — сло5
вом та малюнком фіксував побачене, відчуте, пережите. «Про все це
дізнаємося від самого рисувальника, який на звороті кожного малюнка но5
тував не тільки географічне розташування зображеної місцевості й дату,
також пору дня, навіть і годину створення малюнка, а також умови, за
яких вони виконувалися, — пише польська дослідниця, заглиблюючись
далі в манеру і характер створюваних ним композицій. — Почавши від лег5
кого, але досконалого начерку олівцем, художник переходить до пера і
пензля. Ці прозорі, монохроматичні пейзажі, підмальовані в сірих або ко5
ричневих тонах з легкою арабескою контуру пером, становлять найці5
кавішу частину творів Мюнца. Їх композиційні схеми позбавлені новатор5
ського характеру, однак підтверджують хорошу школу пейзажу, що до5
тримувалася голландських традицій» [7]. Е. Будзінська зробила ці виснов5
ки на підставі ґрунтовного вивчення великої графічної спадщини Мюнца.
Нагадаємо, що його твори з мандрів по Польщі та Україні також зберіга5
ються в Державному історичному музеї в Москві, університетському музеї
в Марбурзі, Альбертині у Відні, кабінеті малюнків Варшавського універси5
тету — всього 305 малюнків, з них 217 оригіналів і 88 авторських повторів
(140 акварелей). Докладні описи велися Мюнцем протягом усього періоду
мандрів — це не багатослівні документи, метою яких було поглиблювати
пізнання про різні народи і землі. Художник щоразу провадив географічні
виміри кожної місцевості, зазначаючи відповідну широту і довготу. Твори
Мюнца, крім того, зберігаються в Лондоні, Амстердамі, Ґаазі, Касселі,
Вільгельмсґезі тощо.

Сам Мюнц, упорядковуючи в Касселі (де провів решту днів свого жит5
тя) власні щоденники з трьох подорожей по Польщі та Україні — 1780, 1781
та 1792 років, — написав «Звернення до громадськості», в якому, усвідо5
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млюючи вагу і непересічну користь зробленого, докладно інформував чита5
ча про характер щоденників та їх структуру. Думки Мюнца мають, безпе5
речно, певну історичну цінність з огляду на мотиви, що передували їх ви5
никненню, тому варто послатися на них ширше. Мета нотаток Мюнца була
популяризаторською. Складаються вони з таких частин: «1. Щоденник по5
дорожі з Варшави до Молдавії і України через Люблін, Броди, Вишневець,
Бар, Могилів над Дністром, Ясси в Молдавії, і назад через Ямпіль над
Дністром, а з Ямполя через водоспад, вздовж Дністра і рікою, через Жашків
до Ягорлика; звідти до Бендер у Бессарабії і через Ягорлик, Балту, Умань і
Лисянку до Корсуня на Україні. З Корсуня через Смілу і Кременчуг над
Дніпром на Запоріжжя, аж до першого порогу на Дніпрі поблизу Старого
Кодака, і назад до Корсуня. З Корсуня до Києва для зустрічі з графом Пів5
ночі [8]; з Києва через Білу Церкву і Костянтинів до Вишнівця, а звідти, по5
спішаючи за королем, до Кам’янець5Подільського, з Кам’янця — прямо у
Варшаву і до Гродна на Литву. Мандрівка тривала 167 днів від 6 липня до
11 листопада 1781 року. 

Щоденник ілюструють 30 великих кольорових малюнків, а також 24 чор5
но5білі меншого формату, що являють види найцікавіших і найхарактерніших
місцевостей в тих регіонах, а також досі мало знаних порогів і берегів рік
Дніпра і Дністра. Понад 12 кольорових начерків, що дають зображення бу5
денного і святкового одягу українців, стану супружнього і вільного.

2. Щоденник подорожі з Варшави на Україну через Люблін, Броди,
Вишневець, Хмельник, Вінницю, Тетиїв і Богуслав до Корсуня і назад через
Білу Церкву, Костянтинів, Лахівці, Кременець, Берестечко, Броди, Люблін,
Казимір до Варшави. Подорож тривала 59 днів, з 14 липня до 10 вересня
1782 року. 6 малюнків малого формату ілюструють цей щоденник, подають
цікаві й характерні види краю.

3. Щоденник подорожі з Варшави на Україну через Левартів, Ленчну,
Краснистав, Броди, Підкамінь, Залізці, Тернопіль, Теребовлю, Кривче,
Жванець, Хотин, Кам’янець5Подільський, Жваньчик, Мінківці, Бар, Бра5
гилів, Вінницю, Тетиїв до Корсуня на Україну. Потім на російську Україну,
на другий берег Дніпра, з метою огляду випасів Розумовського, і назад до
Корсуня через Переяслав. З Корсуня до Гродно в Литві через Богуслав, Ко5
шовату, Павлів, Чудно, Мирополь, Зв’ягель, Корець, Тучин і Степань, Ра5
фалівку, звідти через славетні пінські багна, через Железницю, Любешів,
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Дольськ, Костелишин, Городець, Кобринь (канал Мухавца), через Біловезь5
ку Пущу, Свіслощ і Кринки де Гродна. Подорож тривала 175 днів, від 26
квітня до 17 жовтня 1783 року. 21 чорно5білий малюнок, виконаний пером і
тушшю (подають цікаві і характерні види мало знаного краю), ілюструє цей
щоденник.

4. Кілька уривків щоденника і цікавих малюнків, що зображують приро5
ду Литви у гродненському повіті [9].

Далі автор маловідомого документу підкреслює, що в разі необхідності
він сам на місці уточнює географічні координати. Адже існують великі
розбіжності з існуючими картами. Мюнц має намір згрупувати рукописи
щоденників в такі розділи: «1. Фізика і природа; 2. землеробство, ремесла,
торгівля і фабрики; 3. географія і політика; поліпшення і майбутній розвиток
провінцій, що мають значення для самої Польщі і сусідніх країн». З точки
зору самого Мюнца, його щоденник — «це праці, дослідження і спостере5
ження космополіта, натураліста5обсерватора і рисувальника, що здійснював
пошуки і фіксував враження без застережень згори і об’єктивно…», сюди він
додає також невелику колекцію, мінералів — «каменів і металів, що рідко зу5
стрічаються…» [10].

Найбільшу цінність для нас мають малюнки, зроблені Мюнцем під час
його подорожі на Україну, коли він робив систематичні описи місцевостей
та фіксував враження про людей, яких зустрічав [11].

Через 18 днів після Варшави Мюнц прибув до Олеська. Малюнок від
24 липня являє собою композицію з домінантою замку вгорі на другому
плані. Перший план низинний: постаті, сільські хати, дорога, дерева. Худож5
ник пунктуальний у деталях, чергування світлих і темних плям створює
відповідну повітряну перспективу, розгортає панораму пейзажу, що передає
спеку літнього дня. Напис на звороті французькою мовою (до речі, всі запи5
си в щоденнику зроблені нею). Дослідниця стилю Мюнца Галина Ющаковсь5
ка відзначає поспішний «для пам’яті», з численними повторами стиль авто5
ра, хоча, на її думку, яскравий і напружений [12]. Написи на звороті аркуша
типові, відзначаються вдумливістю і глибиною спостережень: з одного боку,
перед поглядом мандрівника красива природа і багата земля — збіжжя,
льон, коноплі, мед, віск, овочі, води і ліси з дубами, липами, буками, ясеня5
ми, а з другого — нужденне життя її мешканців, замок, парк та й вся місце5
вість занедбані. Як зазначає мандрівник, «містечко Олесько досить убоге;
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мешканців багато, населення складається з євреїв і рільників. Євреї займа5
ються торгівлею і ремеслом; здебільшого це золотарі, бляхарі, кравці, позу5
ментники. Немає жодного промислу, ані фабрик. Власники цих земель
відсталі».

Було спекотливе літо, пора жнив, дорога вела через Броди, Почаїв на
Волинь, а далі на південь до Могильова, через Дністер, потім на схід, і рівно
через місяць Мюнц створює мальовничий, сповнений поетичного настрою
пейзаж «Україна» з лугами, деревами, випасами корів на левадах, квітучою
землею і ясним небом. «Малюнок відтворює правдивий характер цього
краю», — скупо зазначає мандрівник.

«Земля багата на дубові ліси, мед і віск». «Хутір — це привілейована
форма, що не відроблює панщини». «Чудова земля, багата на розмаїті про5
дукти і зерно, льон і коноплю, мед і віск — досить добру вовну тощо, але ду5
же слабо залюднена. Красиві ліси, багаті пасовища на узгір’ях і в долинах».
«Мешканці цих околиць чисті, акуратні, незабруднені їх убрання і білизна —
і так на усій Україні». «Містечко Кременчуг збудоване з дерева. Міст через
Дніпро плаваючий, він складається з плотів, поєднаних великими кругляка5
ми червоних сосон, що сплавляють з верхнього Дніпра… Внизу видно вось5
микутний павільйон з плаваючою банею, належить він Фалеєву, купцеві мо5
нополісту, фавориту князя Потьомкіна», — ці короткі записи у щоденнику
зустрічаємо часто. Вони містять вичерпні дані історико5економічного, а та5
кож мистецького характеру.

Художник малював Корсунь, Смілу, Кременчуг і далі на південь аж до
Херсона через пороги пролягла його нелегка дорога, — всюди маємо цікаві
сліди його таланту. Наприклад, змістовний малюнок, що зображує безпер5
спективне будівництво каналу під Старим Кодаком («Задуманий канал не
зможе виконувати свою роль, тому що наступні водоспади так само важко5
доступні, як і перший; щоб змести із землі ці скелі, потрібно кілька століть»),
зображено русло Дніпра з скелястим західним берегом, порогами на воді й
людьми, зайнятими будівництвом каналу. Пейзаж розлогий з бурхливою
рікою у глибину композиції, замкненої скелястими узгір’ями. Високе небо
створює простір і перспективу. Малюнок створений 31 серпня з видом на
південь. Цього самого дня Мюнц створив ще одну композицію — житло за5
порожців — землянку, коні на пасовищі, узгір’я, людські постаті. Напис на
звороті такий: «Підземні помешкання запорізьких козаків. Загалом ці зем5

Гр а ф і ч н і  а р к у ш і  М ю н ц а  п р о  У к р а ї н у

157



лянки сьогодні пустують. З5поміж багатьох, які ми оглядали, тільки ця одна,
зображена тут, була заселена. Глина білява, дуже суха і збита — нема тут
ніякого землеробства. Жителі цих печер так само, як татари, п’ють кобиля5
че молоко, а просо становить їх основну їжу. Доки сягає зір, край пустель5
ний, всіяний курганами, що збільшує похмурий настрій розлогих пущ. Однак
поверхневі ґрунти придатні для різноманітного використання. Дерево в цих
краях трапляється рідко, через те запорожці змушені були заселяти узбіччя
пагорбів. З цією метою шукали місце біля якогось струмка, що рідко зустрі5
чається серед великих просторів і пустель, придатних хіба що для випасання
коней» [13].

Зворотнім шляхом Мюнц відвідує Чигирин, Суботів. У неділю, 2 верес5
ня, він створює два малюнки: Чигиринську гору з рікою, мостом, людьми, во5
зом, хатою і вигляд млина в Суботові — людські постаті, а на передньому
плані дерев’яний стовп з кілками на ньому, що означають звільнення від чин5
шу. Через одинадцять днів Мюнц робить начерк селянського подвір’я в селі
Дацки, поблизу Корсуня. Намальовано селян, котрі молотять ціпами
збіжжя, інші скиртують солому, праворуч дерев’яна хата з господарськими
будівлями, за загорожею в глибині видніються бані дерев’яної церкви з ти5
повою для Наддніпрянщини домінантою верха, ліворуч — скирти соломи і в
центрі подвір’я — купа збіжжя, кури. «В цьому будинку жили дві сім’ї —
батька і сина, загалом 10 душ», — зазначає мандрівник. Того самого дня,
15 вересня, Мюнц створює ще два романтизовані краєвиди. На одному зоб5
ражено Стеблів над Россю («Ріка Рось вилила собі два русла, одне дуже гли5
боке, в твердій скелі. Місце романтичне і чарівне, подібно до Корсуня і Бо5
гуслава») з плесом ріки, човном і рибалкою, постатями чоловіків і жінок,
скелястими берегами, деревами, видом церкви вдалині і будинками. Низький
горизонт розгортає велич безхмарних небес. Друга композиція подає
чарівні околиці Стеблева («Та частина краю містить велику кількість могил
величезних розмірів, на декотрих видніються рештки посірілих од часу ду5
бових пнів») з деревами, могилами, кількома постатями селян і худобою на
тлі пейзажу.

Справляє враження малюнок з мальовничими берегами Дніпра між
Техтемировим і селом Зарубинці, що відтворює атмосферу теплого вересне5
вого дня із застиглими кронами дерев, графічними силуетами рибалок на
човнах і землі. Автор виявляє глибоку зацікавленість геологічними структу5
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рами: «Високі береги ріки складаються з незвичної суміші глинястих ґрун5
тів, піщано5мергелевих, частково вапнистих і селенітових, усе сукупно бага5
те на залізо і в різних місцях всіяне морськими мушлями. Зустрічаються кри5
стали гіпсу і селеніту, грона яких знаходяться в скам’янілих щілинах глиня5
стих ґрунтів, а їх жили скеровані навскоси у різні напрямки» [14].

Малюючи Корсунь, Мюнц додає таку довідку: «Турецька і козацька
війни минулого століття, епідемії в роках 1709, 1738 і 1739 цілком вилюдни5
ли цей край, а останнє повстання гайдамаків спричинило немало злого». Ви5
конуючи конкретне замовлення С. Понятовського, брата короля Станіслава
Августа, Мюнц інколи дивився на історичні речі очима своїх господарів, і це
не могло не позначитися на розумінні ним деяких важливих подій, напри5
клад, його помилки в оцінці гайдамацького руху. Однак завжди, протягом
усіх трьох подорожей, художник виявляв демократизм поглядів, з сумом
писав про класовий поділ на бідних і багатих, про нещадну експлуатацію се5
лян, прогнозував необхідність дальшого економічного прогресу, потребу
інтенсивного розвитку сільського господарства і промисловості. До речі, в
Корсуні Мюнц заклав англійський парк.

Малюнки Мюнца із зображенням різних сіл, містечок перейняті наст5
роєм, поетичними емоціями, вони відчуті автором і відтворюють певні пси5
хологічні стани. З однаковим замилуванням Мюнц малює Трипілля, дорогу
до Василькова, Борсуки над рікою Горинь, Кам’янець5Подільський, Хотин,
Броди, Підкамінь, — всюди його проникливий погляд відтворює типові міс5
ця, характерні епізоди життя, пам’ятки будівництва, фортифікації, селян5
ські житла і своєрідні палаци, дерев’яні мури, мости тощо.

Друга мандрівка Мюнца відбулася влітку 1782 року, а третя тривала з
26 квітня до 17 жовтня 1783 року — ці поїздки давали мандрівникові багатий
емпіричний матеріал, наповнювали його знаннями про «чарівну країну», як
він писав у нотатках про Україну. Ось вигляд Канєва — малюнок з другої по5
дорожі передає почуття, пережиті автором під час літньої зливи з ураганни5
ми вітрами, блискавицями і громом. Зображено переляканих людей, розбур5
хану природу, чорне в хмарах небо, вітер, що гне дерева, на другому плані
Руська гора з церквами, оборонними руїнами і будинками біля підніжжя.
Цього дня, фіксує Мюнц, була жахлива буря, що повалила тисячі дерев у
канівських лісах. Наприкінці огляду автор зазначає, що затока на Дніпрі —
вигідне для торгівлі місце.
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Поетичні пейзажі змальовує мандрівник по дорозі з Кам’янця5
Подільського до Жванця, з почуттям естетичної насолоди зображує містеч5
ка Міньківці, Брацлав, переправу через Дніпро з рибальськими сітями на бе5
резі й човнами, волинські краєвиди між Случем і Горинню. Він залишає ав5
тентичні зображення українських селян і селянок у святковому і робочому
одязі — це дванадцять малюнків, виконаних тушшю і аквареллю, що мають
розгорнуті написи французькою мовою: «Козак у літній робочій одежі».
«Українська селянка з веретеном і кужелем», «Українська дівчина», «Ук5
раїнські селяни вітають пана хлібом5сіллю», «Селянин Василь Чорний з се5
ла Сотник біля Корсуня», «Монах василіянин з Городища над Дністром» то5
що [15].

Особа Івана Генриха Мюнца гармонійно вписується в багатогранну,
сповнену несподіваних ракурсів художню культуру просвітительської доби.
Ельжбета Будзінська провела наполегливий дослідницький пошук з метою
упорядкування і систематизації візуального матеріалу І. Г. Мюнца. В ре5
зультаті клопітких досліджень випукло вимальовується яскрава і своєрідна,
колоритна постать художника і вченого, який в одному з листів справедли5
во оцінював свою працю під час шестирічного перебування в Польщі й на Ук5
раїні: «…Я працював багато, прагнучи принести користь… Я вдосконалював
своє уміння, нагромаджуючи матеріали. Під час подорожей я вів щоденник і
робив малюнки» [16].

Альбоми Івана Генриха Мюнца з мистецького боку становлять собою
типовий для того часу етап розвитку ведутного пейзажу, що викликав у гля5
дача шанобливе ставлення до вітчизняних краєвидів і розкривав красу при5
роди, рідної землі в межах, які ведута відвела для цього жанру. Малюнки
Мюнца вписуються також у контекст так званої освітньо5виховної графіки,
що була покликана популяризувати периферійні землі, віддалені від основ5
них центрів і культурних осередків. Цей вид поширеної у минулих століттях
графіки прищеплював патріотичні почуття, виконував важливу освітню
функцію, залучаючи художників до відображення нових пейзажів. Окрім
того, самі глядачі виховували свої смаки на цих графічних ведутах, вони бу5
ли зацікавлені в розповсюдженні таких естампів або малюнків. Мюнц був
різнобічно обдарованою людиною, щедрий талант його розкривався під час
довготривалих мандрівок по Україні — завдяки старанному і ретельному
фіксуванню всього, що бачив. Цей талант типового енциклопедиста з епохи
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просвітительства не був егоїстичний, а щедрий до людей, в ім’я дальшого
розвитку цивілізації і культури. Сьогодні, через два століття, щоденники і
графічні альбоми Мюнца сприймаються як серйозний, вагомий документ
давно віддалених і відшумілих часів. Цей документ служить для дослідників
підтвердженням істинності зробленого ентузіастами, які творили заради
прийдешнього прогресу. В ряді таких сподвижників ім’я художника і вчено5
го Івана Генриха Мюнца заслуговує на шанобливу пам’ять і повагу.

1. Див.: Федорук О. К. Джерела культурних взаємин: Україна в творчості польських

художників другої половини XIX — початку XX ст. — К., 1976. — С. 99–102; Федорук О. К.

Т. Г. Шевченко і Бр. Залеський: Демократичні засади графічного мистецтва середини

XIX ст. До проблеми художніх взаємин // Українське мистецтво у міжнародних зв’яз5

ках. — К., 1983. — С. 147–150.

2. Див.: Rolle Ŕ. Gaw
dy historyczne. — Kraków, 1966. № 1, 2, 3; t. 2. — S. 452.

3. Див.: Budzińska E. Jana Henryka Müntza podróże malownicze po Polsce i Ukrainie

(1781–1783). — Warszawa, 1982. — S. 354.

4. В цей час, восени 1780 p. і навесні 1781 р., на Поділлі й Правобережній Україні

перебував Йоганн Вільгельм Меллер, лікар за фахом, який боровся з епідемією в райо5

ні Могильова. Він залишив цінні спогади. Могилів був важливим центром торгівлі між

Заходом і Сходом. Інфекційні хвороби заносили приїжджі купці з східних територій.

5. Budzińska E. Jana Henryka Müntza… — S. 21.

6. Там само. — S. 17.

7. Там само. — S. 29.

8. Царевич Павло, який себе назвав графом Півночі, таємно прибув до Києва для

дальшої подорожі по Європі.

9. Budzińska E. Jana Henryka Müntza… — S. 238–239.

10. Там само. — S. 240.

11. За підрахунками Е. Будзінської, у Варшаві з першої подорожі 1781 року зберег5

лося 97 малюнків, з них 35 великих акварельних пейзажів і 50 менших тонованих та 12

тушшю і аквареллю.

12. Мюнц був добрим репортером, — відзначає Г. Ющаковська. — Вчений інженер5

рисувальник захоплюється не лише господарськими спорудами, а й красою пейзажів,

фольклором та історичними ремінісценціями, пов’язаними з місцевостями, де про5

їжджає» (Budzińska E. Jana Henryka Müntza… — S. 42).

13. Budzińska E. Jana Henryka Müntza… — S. 134.
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14. Там само. — S. 151.

15. Як зазначає авторка каталогу, до цієї ж серії належать зображення війта з Сах5

новки і молдавської жінки з дитиною із збірки в Марбургу, а також 19 акварелей з

Державного історичного музею в Москві, вміщені в альбомі (Budzińska E. Jana Henryka

Müntza… — S. 270).

16. Budzińska E. Jana Henryka Müntza… — S. 335.
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Die künstlerische Kultur eines Volkes ist immer den internationalen gegenseiti�

gen Beziehungen nachgiebig. Um die Wende des XIX und XX Jahrhunderts gewinnen

internationale kulturelle Kontakte stark an Bedeutung. Dies geschieht kraft der

geschichtlichen Situation, die als Ergebnis der fortschrittlichen Prozesse der

gesellschaftlichen Entwicklung, der Demokratisierung der darstellenden Kultur und

der sturmischen Verbreitung der künstlerischen Information entstand. In derselben

Zeit werden zwischen slavischen und skandinavischen Volkem auf dem Gebiet der

Kunst enge Verbindungen geknüpft.

In der Geschichte kunstlerischen Schaffens der sowohl skandinavischen wie auch

slavischen Länder geht das XIX Jahrhundert als die Zeit der nationalen Wiedergeburt

der Kunst und deren Anschlusses an die Bedürfnisse und das Leben einer Gesellschaft.

In der Ukraine ist zu der Gestalt, die die Nöte und Hoffnungen des Volkes äusserte, der

geniale T. G. Schevchenko geworden; in Norwegen — J. C. C. Dahl, A. Tidemand,

H. Gude, F. Thaulow; in Dänemark — C. W. Eckersberg, C. Kobke, W. Marstrand; in

Schweden — O. J. Södermark, N. Blommer, A. Zorn, C. Larsson, B. Liljefors; in Fin�

land — A. Edelfeldt, E. Järnefelt, P. Halonen.

Eine ganze Reihe ukrainischer Künstler, unter anderen V. Sternberg,

K. Trutovskij, L. Zhemchuzhnikov, S. Vasil’kovskij, I. Izhakevich, O. Slastion, lenken

ihr Schaffen bewusst auf die Wege des demokratischen und realistischen Fortschritts.

Feste Beziehungen zur Petersburger Akademie der Künste, zur russischen künstlen�

schen Mitte, waren fur die Ukraine fruchtreich; sie beeinflussten die Erweiterung der

internationalen künstlerischen Kontakte. Deshalb gelten auch die künstlerischen

Verbindungen mit den hervorragenden Meistern der Skandinavier als ein wichtiges

Glied einer heranwachsenden Kette künstlerischen Zusammenwirkens.

In der Ukraine wird die skandinavische Kunst schon zu Beginn des XIX Jahrhunderts

bekannt. Die Werke Bertel Thorvaldsens, die am wesentlichsten die Entwicklung des
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europäischen Klassizismus beeinflusst haben, werden in verschiedenen künstlerischen

Zentren der Ukraine geehrt. Im Schaffen dieses genialen Danen finden die Lvover

Bildhauer G. Vitver, die Gebrüder Anton und Johan Schimser, K. Godebski u. a. ihre

Begeisterung. Besonders spürbar werden die Einflüsse Thorvaldsens in der Lvover Bild�

halerei, die seine ästhetische Auffassung der Gesetze der hohen Klassik geerbt hat. Und

während die völkische Plastik weiter durch die barockhaften Wurzeln genährt wird, so

verbleibt dieselbe der Professionalen unter dem Eindruck des Klassizimus und darunter

auch des einwandfreien Stils von Thorvaldsen, der antike Ideale propagierte. Die Lvover

Meister Vitver insbesonders, entwickeln die Tradition einer memorialen Plastik, die auf

klassizistische Weise bestimmt wird. Als Beispiele könnten solche Werke dienen wie das

Denkmal von Jablonowska: die weibliche Gestalt auf einem namenlosen Grabmal auf dem

Lytschakov Friedhof in Lvov, die nach ihrer Art und Weise der Ausführung denen des dänis�

chen Bildhauers nahe stehen. In Lvov werden auch zwei Reliefs Thorvaldsens aufbewahrt,

und zwar das der J. Borkowska in der Wand des dominikanischen Munsters eingemauert,

und das der O. Poninska, welches sich früher in Christinopel befand. Das Borkowska�

Relief wurde im Jahre 1816 geschaffen, wahrend sich Thorvaldsen zum ersten Mal in Rom

aufhielt; das Poninska�Relief entstand kurz vor dem Tod des Bildhauers im Jahre 1842.

Das Relief der J. Borkowska enthält ein dreigliedriges Gefüge: der Genius des Todes

führt eine menschliche Seele, die vom Genius des Lebens zurückgehalten wird, wobei alle

Gestalten den Kanonen der antiken Plastik streng folgen. Im Gefüge der O. Poninska

sehen wir die tragische Szene der Beweinung eines Menschen, den das Leben verlässt.

Eine genügende Vorstellung von der hohen Meisterschaft Thorvaldsens als Port�

rätist erhalten wir durch seine weibliche Marmorbüste einer Unbekannten im Kiever

Museum für westliche und orientale Kunst.

Ende des Jahrhunderts wird der Bereich der Einflüsse der skandinavischen Kultur

auf die Ukraine dank dem Ruhm von Edvard Munch erweitert. Die expressive Weise

dieses norwegischen Malers und Stechers hat einen nährenden Boden in Krakow ge�

funden, wo damals eine Reihe des ukrainischen Malersstudierte. Angesichts dessen

wird der Einfluss des Norwegers auf die Malerei des früheren O. Novakivskyj spürbar,

den man während des Zeitraums seiner engen Beziehungen zu den Krakauer Malern

zu Beginn des Jahrhunderts beobachtet. Stilistische Parallelen sind zwischen den

Porträts von Novakivskyj und Munk, zwischen den Genrebildern «Waschen eines

Geschirrs» von Novakivskyj und «Das kranke Kind» von Munk zu spüren [1].

Künstlerische Verbindungen mit den skandinavischen Malern haben auch in ande�

ren Städten der Ukraine, insbesondere in Odessa und Kiev, eine Spur hinterlassen.
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Der bekannte Maler Nikolaj Kuznetsov sammelte die Gemälde des in Ehren ge�

haltenen und am Ende des vorigen Jahrhunderts in der Ukraine und insbesondere in

Odessa modischen norwegischen Landschaftsmalers Fritz Thaulow. Die kimstlerische

Weise von F. Thaulow hat auf die schöpferischen Versuche des talentvollen ukrainichen

Malers G. Golovkov eingewirkt, der um die Jahrhundertwende eine ganze Reihe kün�

stlerischen Landschaftsbilder, Marinen, Aussichten auf Dnipro und Bug, sowie von

Vinnica und Odessa geschaffen hat [2].

Der Zhitomirer Maler Vladimir Nalentsch schafft nach Beendigung des Studiums

an der Petersburger Akademie der Künste während seiner Reise durch Skandinavien

eine Reihe Bilder, die der Natur dieser Länder gewidmet sind. Wie die Zeitschrift

«Wedrowiets» erwähnt, schuf dieser Maler eine ganze Menge Landschaftsbilder von

Schweden und Norwegen [3]. Diese Vorliebe von Nalentsch für die skandinavischen

Motive war stark und konsequent; die harte Schönheit nordischer Landschaften be�

geisterte ihn zum Schaffen historischer Werke, die sich durch eine feine, farbige Schrift

auszeichnen. Im Jahre 1917 wurden in der Kiever Ausstellung von Malerei, Bildhauerei

und Stecherei neben den ukrainischen auch jene skandinavischen Landschaftsbilder

gezeigt, die V. Nalentsch geschaffen hatte.

Zu Beginn unseres Jahrhunderts veranstaltete der norwegische Maler Christian

Krohn im städtischen Museum in Kiev eine Ausstellung seiner Werke. Einige knappe

Mitteilungen von der Persönlichkeit Krohns liefern uns die Materialen der Kiever Aus�

stellung. Aus den metrischen Büchern des St. Vladimir Münsters zu Kiev erfahren wir

ausserdem, dass der Norweger luterischen Bekenntnisses Chr. Krohn sich am 14. Ja�

nuar 1907 mit der Tochter eines Rotmisters Julie de Holmberg vermählte [4].

Das Paar wohnte in der Puschkinskaja Strasse 26, wo das Haus noch heute

besichtigt werden kann. Man könnte also sagen, dass Chr. Krohn in Kiev seine zweite

Heimat gefunden hatte. Aus den Feststellungen ukrainischer Kunstwissenschaftler und

den Mitteilungen zeitgenossischer Zeitschriften geht hervor, dass der Aufenthalt Chr.

Krohns in Kiev einige Jahre dauerte [5].

Aus dieser Zeit sind, ausser den drei sich in privater Sammlung befindenden

Landschaftsbildern, vom Maler keine Werke mehr vorhanden [6].

Am 1. November 1911 hatte die Zeitung «Der Kiever Gedanke» («Kievskaja mysl»)

über die Eröffnung einer Bilderausstellung des norwegischen Malers Chr. Krohn

berichtet, und am 4. November veröffentlichte sie die erste Rezension, die seine Werke

hoch schätzte: «Artistische Beweglichkeit, sowie künstlerischer Charakter des jungen

Malers erregen Aufmerksamkeit und Interesse. Krohn arbeitete in Kiev unaufhörlich
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und immerfort; auf den Plätzen (neben dem St. Sophia Münster), auf den Strassen,

von seiner Staifelei entzückt, wird er immer von einer ganzen Menschenmenge

umgeben [7]. Ähnliche Nachrichten über die Eröffnung der Ausstellung der Bilder des

Norwegers Chr. Krohn im Kiever städtischen Museum am 30. Oktober 1911 finden

sich auch in anderen Zeitschriften. Am 2. November erschien im «Kiever Bürger»

(«Kievljanin») ein Bericht über die Bilderausstellung «eines Landsmannes des

berühmten Nansen» [8]. Ausführliche Angaben sind auch in der Zeitschrift «Kunst und

Kunstindustrie» («Iskusstvo chudozhestvennaja promyschlennost») zu finden, wo man

erwahnt, dass die Bilder «Das Frolov Kloster», «Das Kiever Münster», «Im Kiever

Hafen» von Krohn «mit solcher Frische wie bei keinem anderen interpretiert werden.

Obzwar Kiev gewissermassen als Kunstzentrum gelten kann und mancher Maler ver�

sucht hat die Stadt künstlerisch widerzuspiegeln, so ist es keinem so gut gelungen wie

Chr. Krohn. Alles, was er schafft, wird mit echter künstlerischer Empfindsamkeit er�

wärmt, man sieht die wahre Liebe zur Kunst und spürt das allgegenwärtige dichterische

Gerühl» [9].

In einer anderen Zeitung wurde erwähnt, dass «der Sohn des nordischen Norwe�

gens liebevoll die harte, jedoch reizende Natur seines Landes zeichne». Man schätzte

die Werke mit den Bildern von eisernen Bergen und kievern Wald und lobte besonders

«Die weisse Nacht», die «mit einer stillen ebenen Schönheit zaubert». Auch seine

Porträts wurden erwähnt, die «sich glänzend voneinander unterscheiden». Die Natur

der Ukraine hatte es Krohn angetan und er blieb ihr keinesfalls fremd. Er schattte eine

Rejhe «Bilder mit ukrainischen Motiven» vor, wie z. B. das Dnepr�Ufer, die Abhänge

des Car�Gartens, den mit Menschen gefüllten Kiever Hafen, das St. Sophia Münster.

«Er interessiert sich für die Bekleidung der Mädchen, die Milch austragen… Man

begegnet sogar einigen Skizzen, die als ukrainische Charaktere betitelt sind. Insgesamt

ist die Zahl der Ansichten der Stadt Kiev und deren Umgebung recht bedeutsam».

Von Chr. Krohns Ausstellung, die im Jahre 1914 eröffnet wurde, berichtete die

Zeitschrift «Die Musen» und stellte dabei fest, dass es sich hierbei um die erste Ausstel�

lung von Kiever Künstlern handle [10].

Vom oben erwähnten lässt sich die Schlüssfolgerung ziehen, dass Chr. Krohn

schon zur Kiever Zeit dank seinen Landschaftsbildern und Porträts als Maler anerkannt

war. Drei seiner uns bekannten Bilder, und zwar «Der See in Pushcha�Vodica im

Frühling», «Die Kiever Strasse» und «Die Barkassen auf dem Dnepr» erlauben uns

über die malerische Weise des Künstlers zu urteilen, die als eigenartig graphisch platt,

dem Jugendstil eigen, bestimmt werden kann.
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Das Grün eines Frühüngswaldes, das Weiss eines noch nicht getauten Sees, der

vom Eis gefesselt und mit den braunen Stämmen der Bäume umgeben ist, das Blau

eines durch die Zweige durchdringenden Himmels — all das zeugt im Bild «Der See in

Pushcha�Vodica im Frühlmg» von der eingehenden Nachahmung der Natur, vom

Streben nach der Wahrheit; hier empfindet man die reine Entzückung von der Natur.

Im Landschaftsbild «Die Kiever Strasse» wird ein reizvolles Städteeckhen ein�

geprägt. Die Kombination blass�blauer, ockeriger, rosiger und grünlicher Farben schafft in

der elegischen Laune der Natur eine Harmonie. Eine ähnliche lyrische Situation

versinnbildlicht auch das dritte Landschaftsbild von Krohn «Die Barkassen aufdem

Dnepr», das die vom Farbenspiel der Sonne beleuchteten Ruder� und Segelboote darstellt.

Wenn Chr. Krohn sich in Kiev aufhielt, arbeitete er mit zahlreichen bekannten

ukrainischen Meistern, wie V. Galimskij, T. Dvornikov, F. Danilov, V. Orlovskij, N. Pi�

monenko u. a. zusammen. Das Schaffen Chr. Krohns in seiner Kiever Zeit veran�

schaulicht das Vorhandenseln ukrainisch�skandinavischer Beziehungen um die

Jahrhundertwende.

Eine andere Seite der künstlerischen Entwicklung des ukrainisch�skandinavischen

Zusammenwirkens bezieht sich auf die Sammlungen skandinavischer Künstler in den

Museum unserer Republik. Dieser Umstand soll besonders berücksichtigt werden;

denn sehr massgebende Verzeichnisse und Wörterbücher, die von U. Thiem und

F. Bekker einschliesslich, zeigen keine von den in ukrainischen Museums aufbe�

wahrten Schätzen solcher Art. Ihre Veröffentlichung wird einerseits die mangelnden

Kettenglieder im Rahmen des künstlerischen Erbes skandinavischer Völker ergänzen

und andererseits die internationalen künstlerischen Kontakte beleuchten.

Heutzutage werden in der Ukraine die Bilder der bekanntesten skandinavischen

Maler in Aufbewahrung gehalten. In der Lvover Gemäldegalerie gibt es die Bilder «Die

norwegischen Fjorde» von Adelsteen Nonnann und «Das Frauenbild» von Anders

Zom. Das im Jahre 1875 geschaffene Landschaftsbild «Die norwegischen Fjorde» stellt

eine von felsigen Gipfein umgebene Bucht und eine am Berg gelegene Hütte mit

Nebengebäuden dar. Ein Fischerboot auf dem Wasser, ein Dampfschiffen in der Ferne

und der hohe wolkige Himmel machen die Landschaft vollkommen. Das Bild ist in

angenehmen bläulichen Tönen gehalten, in die ein saftiges Rosa plötzlich wie ein

klangvoller Akkord einbricht.

Das Porträt von Zorn greift ein hübsches Gesicht einer jungen Frau auf. Es ist in

einer diesem talentvollen Maler eigenen reichen hell�dunkel�Leiter ausgenihrt, der das

Spiel zwischen den schattigen und den beleuchteten Schattierungen zugrunde liegt.
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Im Kiever staatlichen Museum für okzidentale und orientale Kunst befindet sich

ein prachtvolles Landschaftsbild des Norwegers Frits Thaulow: «Die Mondnacht». Es

schidert die Bezauberung vom silberlichen Mondlicht der Natur, entzückt durch den

Lichterglanz auf dem Flüss und die schönen Häuser das Ufer entlang. Die weissen

Wände der Hütten und die hohen Baumstämme tragen zum heimlich�romantischen

Charakter der Landschaft bei.

Die prachtvolle Studie von Zorn «Der Kopf eines Knaben» schildert das mit dem

sicheren und starken Pinsel des Künstlers gemalte kluge Gesicht eines Jungen und zeugt

vom Bemühen des Malers, den Augenblick der Launenänderung dieses Kindes fest�

zuhalten.

Beim Morgenrot des neuen Jahrhunderts, im Jahre 1907, schrieb Aleksandr Be�

nois in einem Verzeichnis der Ausstellung finnischer Kunst in Sankt Petersburg, dass die

finnischen Künstler zusammen mit jenen russischen Malern, die den Kern der Gruppe

«Welt der Kunst» ausmachte, eine untrennbare Gesamtheit bildeten. A.Benois schrieb,

im Schaffen der Finnen spiegele sich «die Seele ihres harten, jedoch mit Gesundheit

gesättigten Landes» wider, zeige das Vorhandensein enger Beziehungen zwischen der

finnischen und der russischen Kunst und hob dabei hervor, dass man «die technischen

Quellen finnischer Kunst in München, Düsseldorf, jedoch besonders in Paris zu suchen

hätte» [11].

Unter den finnischen Malern erwies sich Albert Edelfelt zu einem der hervorra�

gendsten zu werden. Sein Ansehen wird durch die starken Beziehungen zu den natio�

nalen Quellen begründet. Auf einer Ausstellung der «Welt der Kunst» wurde das Bild

«Die Fischer von den entlegenen Inseln» demonstriert (1898). Es gibt zwei Autoren�

fassungen dieses Bildes: die erste befindet sich in Helsinki, die zweite in Kiev. Darüber

hinaus werden die zwei Bilder von Edelfelt, «Das Porträt der Märchenerzahlerin Larin

Paraske» und «Madonna mit dem Kind», im Odessaen Museum für okzidentale und

orientale Kunst in Aufbewahrung gehalten. Noch ein Gemalde von Edelfelt, «Eine

Zither spielende Greisin», das im Verzeichnis dessen Museum aufbewahrten Bilder 1926

erwahnt wurde [12], verschwand während des Grossen Vaterländischen Krieges und der

faschistischen Besatzung Odessas spurlos.

Zum Stolz des Odessaer Museums sind die Werke des wunderbaren norwegischen

Malers Frits Thaulow «Der Bach» und «Der Abend» geworden. Besonders fällt das

Landschaftsbild «Der Abend» durch die Schärfe der Wahrnehmung auf. Es stellt die von

Kerzen beleuchteten farbigen Glasfenster eines Münsters, das kalte Blau der Luft mit

den violettrosigen Farben eines Fahrdamms und die zweistöckigen Häuser einer stillen
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nordischen Stadt dar. Die Schatten zweier Nonnen in der abendlichen Strasse ergänzen

das Bild des langsamen Fortschreitens kleinstadtischen Lebens.

Eine Reihe der Werke skandinavischer Maler befindet sich in den Museen anderer

Städte und warten noch auf ihre eingehende Untersuchung. Die Bilder skandinavischer

Meister in der Ukraine gelten als Augenzeugen jener aufrichtigen Liebe zur wieder�

belebten Natur der skandinavischen Völker, die sich in der Ukraine zur selben Zeit

erwies, als weltalt die Namen von Ibsen, Grieg, Munk erklangen.

Es ist äusserst interessant und aufschlüssreich den Parallelen auf dem Gebiet der

völkischen Kunst zu folgen, z. B. zwischen der holzernen Bildhauerei in der Ukraine

und in Finnland. Bilder wie die holzernen Skulpturen im Turkuer Münster (der

Erzengel Gabriel, der die Schlange zertritt), im Turkuer Museum für Geschichte (Pie�

ta), im Helsinkier nationalen Museum (Pieta) haben ähnliche stilistische Merkmale wie

die der ukrainischen Städte Chernigov, Zhitomir, Lvov [13].

Bekanntlich fand die Idee von Skansen, die in den 30�er Jahren in Skandinavien

geboren wurde, eine Fortsetzung in unserem Land. Dank dem Enthusiasmus von zwei

bekannten Kunstwissenschaftlern, M.Drahan und I.Svencicki wird das Museum für die

völkische holzerne Architektur eröffnet, wohin man eine Perle der boikischen holzernen

Baukunst, die Kirche aus dem Dorf Kryvchyci (XVIII Jh.) beförderte. Die typologis�

chen Parallelen der völkischen Kunst von Skandinavien und der Ukraine vertreten eine

wichtige, jedoch noch unerforschte Seite der künstlerischen Zusammenhänge zwischen

den skandinavischen und slavischen Völkern, die von der grossen Bedeutung der völki�

schen Kunst im Leben beider Länder zeugt.

Die skandinavische Kunst in der Ukraine vom Ende des XIX — Anfang des XX

Jahrhunderts ist ein glänzendes Beispiel der Entwicklung künstlerischer Beziehungen

zwischen Völkern, die so weit im Raum, aber dank ihrer von den Ideen des Friedens und

des Humanismus gebundenen Weltanschauung doch so nahe gelegen sind.
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Повертаючись думкою до віддалених від нас днів початку 805х рр. ХХ ст. і
згадуючи працю в Центральному державному історичному архіві тодішнього
Ленінграда, пригадую своє щире хвилювання, коли доторкувався до документів
імператорської Академії мистецтв, коли вчитувався у знайомі мені імена О. Ор5
ловського, Е. Андріолі, В. Ваньковича, В. Наленча і коли раптом у фонді 789 на5
трапив на «Справу про надання різним особам академічних звань: професора,
академіка, назначеного і художника». Тоді мою увагу привернули вчитель ри5
сувального мистецтва у ліцеї кн. Безбородка та Ніжинської гімназії Ізидор Са5
вицький і особливо Григорій Лапченко (1801–1876), якому у 1842 р. дали звання
академіка [1]. У листі на ім’я Ради Імператорської Академії мистецтв — на той
час президентом Академії з 1817 по 1843 рр. був О. М. Оленін, а віце5президен5
том з 1828 по 1859 рр. знаний кожному через біографію Т. Шевченка граф Ф. П.
Толстой, — Лапченко від 18 вересня 1842 р. зазначав, що не має можливості
«займатися живописом через хворобу очей», що «має потребу у званні і насмі5
лився подати до Ради імператорської Академії мистецтв картину мою, яку Ви
вже знаєте, що зображує Сусанну». Отже, виходець з села Валяви, нинішнього
Городищенського району Черкаської області Григорій Лапченко претендував
на звання академіка. Виписка з журналу Ради Академії мистецтв від 27 жовтня
1842 р. стверджувала рішення Ради «відзначити Лапченка званням академіка за
Сусанну» і далі була ухвала «Сусанну внести у список предметів, що належати5
муть до Академічного музею» [2]. Цей пошук фактично не мав би пролонгації і
служив би, можливо, підтвердженням того, що немало талантів після закінчен5
ня Академії губилися в закутках імперської провінції. Якби не випадок. Роман5
тична, майже сінематична історія спільного життя призабутого сьогодні ук5
раїнського художника Григорія Лапченка та італійської красуні з Альбано
Вітторії Кальдоні Лапченко ожила під пером вдумливої римської дослідниці
Ріти Джуліяні у книзі «Vittoria Caldoni Lapcenko La Fanciula di Albano Nell’ Arte,
Nell’ Estetica e Nella letteratura Russa».
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Ми були схвильовані появою цієї книги в Римі про українське життя і по5
дивовані ерудицією, великою компетенцією, яку Р. Джуліяні виявила в описах
тогочасної бурхливої епохи, що зазнала впливів назарейців, неокласиків, а та5
кож романтиків, — епохи, що підняла на гребінь світової культури імена
Олександра Іванова, Миколи Гоголя, Григорія Лапченка, його дружини Віт5
торії Кальдоні, яку в першій третині ХІХ ст. малювали і різьбили найкращі ху5
дожники усієї Європи, — тієї епохи, що зламала стереотипи творчої замкну5
тості і герметичної відрубності, що явила могутню хвилю міжнаціональних
мистецьких контактів і потребу в них. Італійка Джуліяні побувала в Україні,
шукаючи слідів Лапченка і таки довела свій хвацький характер дослідника.

«Ім’я Вітторії Кальдоні знане спеціалістам з мистецтва», — цими перши5
ми акордами Р. Джуліяні вводить глядача у привабливий інтригуюче зроман5
тизований світ захоплень та ілюзій тих призабутих років, відкриваючи перед
допитливим його зором обміри естетичних принад тогочасного Рима. Емо5
ційну струну цього захоплення чи не найкраще висловив Олександр Іванов у
листі до батька (жовтень, 1837): «О, Рим, у глибинах твоїх чарів і смерть є
приємною!» Красуня Вітторія стала живим символом тогочасної зроманти5
зованої доби, недосяжною вершиною Красивого, біля підніжжя якого тлу5
милися найосвіченіші, найталановитіші голови усієї Європи: художники,
вчені, дипломати, політики, князі… Отже, в Римі чарівна Вітторія Кальдоні
була незрівнянною, недосяжною і водночас першою моделькою «bellezza ide5
ale» або «La bella vigniolla di Albano» (перший мовив про це Кестнер, а за ним
повторила Джуліяні в окремому розділі — «Чарівна виноградарка з Альба5
но»). Напрошується окрема версія теми «Дівчата з Альбано в мистецтві».

То що це за моделька була вона? Вітторію малювали Й. Ф. Овербек, А. Ф.
Людвіг Катель, Г. Марія фон Гес, Г. Верне, А. Рідель, В. Вах, О. Іванов, Г. Лап5
ченко, різьбили у гравюрі Ю. Ш. фон Карольсфельд, В. Генсель, відтворюва5
ли у мармурі Б. Торвальдсен, Р. Шадов, П. Тенерані. У книзі Джуліяні, окрім
того, наведені портрети Вітторії Кальдоні невідомих авторів. Про неї історія
залишила велику мемуарну літературу. М. Гоголь відтворив образ красуні
Вітторії у портреті Аннунціати з повісті «Рим». М. Чернишевський на при5
кладі італійської чарівної Вітторії з Альбано у хрестоматійно знаній дисер5
тації про естетичне ставлення мистецтва до дійсності стверджував пріорите5
ти прекрасного в реальній сфері. Одне слово, Ріта Джуліяні грунтовно, під
огядом найменших, але кінематографічно інтригуючих подробиць описує не5
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ординарне життя дівчини з Альбано, щедро оспіване та відтворене у тогочас5
них літературі та мистецтві. Направду неординарна дівоча доля! Сумлінність
італійської дослідниці виявилася в ретельному опрацюванні величезного ма5
сиву архівних, бібліотечних матеріалів, а також музеїв Рима, Москви, Петер5
бурга, Берліна, Копенгагена, Мюнхена, Харківа, Рязані, Ганновера.

Список опрацьованої літератури величезний, вводить зацікавленого в
тогочасну культуру. З5поміж використаних видань заслуговують на увагу
праці А. Кестнера «Римські студії» (Берлін, 1850), Ш. де Броса «Подорож до
Італії» (Берн, 1973), Т. Гуфшмід та Л. Жанаттоні «Кафе Греко» (Рим, 1989),
Ю. Шнора фон Карольсфельда «Листи з Італії», А. Ріккобоні «Римське но5
ве мистецтво» (Рим, 1942), Ш. Новака «Німецький Рим» (Рим, 1912). Вража5
ючий список російських джерел, з5поміж них часто фігурують фундамен5
тальна праця М. Алпатова «Александр Иванов. Жизнь и творчество» (Моск5
ва, 1956), М. Боткина «Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и перепис5
ка 180651858 (СПб, 1880), а також монографії Н. Шумової, М. Ракової,
Л. Старикової, О. Лебедєва, Г. Машковцева, численні довідки, в т. ч. з діяль5
ності імператорської Академії мистецтв. Чимало місця займають цитації з
творів М. Гоголя, І. Тургенєва.

Ріта Джуліяні викрористовує українські архіви, джерела, серед най5
більш вагомих — праці Валентини Рубан «Український портретний живопис
першої половини ХІХст.» (К., 1984), «Забытые имена: Рассказы об украин5
ских художниках ХІХ — начала ХХ века» (К., 1990). Зустрічаємо посилання
на українські довідкові видання, у тому числі про мистців України. Як на5
слідок, ми отримали унікальну працю, що простежує розвиток творчості ба5
гатьох майстрів так званої Римської колонії, серед якої, як знаємо, творили
і українські художники.

Доля розпорядилася, аби до Риму для вдосконалення своїх студій приїха5
ли в один час у 1831 р. два пенсіонери Академії — Олександр Іванов та Гри5
горій Лапченко. Як засвідчує М. Боткін у своїй знаменитій праці «Александр
Иванов: Его жизнь и переписка», «їх майстерні були в одному помешканні і во5
ни один одного підтримували порадами». Батьком Іванова був відомий істо5
ричний живописець Андрій Іванов, його наставник, дорадник, духовний про5
відник, батьки Лапченка були бідними селянами5козаками з с. Валяви на
тодішій Київщині. Але Лапченко мав мецената — людину щедрої душі Михай5
ла Семеновича Воронцова (1778–1856), того самого, пушкінського Воронцова,
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перед яким поет завинив. Портретну творчість Г. Лапченка грунтовно висві5
тлила Валентина Рубан, й її фахові оцінки для Ріти Джуліяні були беззасте5
режні. Ріта Джуліяні уточнює лише знану з наших джерел дату народження
Лапченка — 1801, а також роз’яснює перші роки його фахового навчання в
Корсуні, у Білій Церкві та в Петербурзі у професора Андрія Іванова (з ав5
тобіографії Лапченка у 1869 р., що наведена у книзі Джуліяні: «З 1826 по 1831
рік я вдосконалювався художньому мистецтву в будинку графа Воронцова, то5
му що у мого професора Андрія Івановича Іванова не було зручного місця для
моїх занять, звідси я відвідував натурний клас в імператорському Ермітажі…»).

Життя й творчість Григорія Лапченка невід’ємне від тієї високої атмо5
сфери, якою наснажувалися художники, об’єднані в колонію приїжджих до
Риму однодумців. У книзі згадується ім’я напівзабутого з трагічною
життєвою долею вихідця з кріпосного стану Івана Савельєвича Шаповаленка
(1820–1890) — українця, що ціле життя тужив за Україною — спочатку в
Італії, куди служкою5хлопчиком взяв його з собою ад’ютант М. Рєпніна за5
можний поміщик П. Капніст (1795–1862) і де він вчився малярству і де ним
опікувався М. Гоголь, потім Г. Галаган, а далі в глибокій російській провінції,
де йому була відведено прожити остаток років у злиднях. Відомості про ньо5
го Джуліяні запозичує у В. Рубан, з її ґрунтовного нарису про мистця з кни5
ги «Забытые имена», використовуючи ті якості знань, що виопуклюють
творчі контакти О. Іванова та І. Шаповаленка, але передусім творче життя5
буття російської мистецької колонії в Римі, а з нею — також німецької [3].

У розділі про життя Іванова та Лапченка в Римі Джуліяні зупиняється
на ранньому періоді творчості українського художника, що, як відомо, на5
малював в академічному стилі картини «Філомена у в’язниці вишиває на по5
лотні свою пригоду», «Киянин подає вісті Претичу, полководцю Святослава
про наближення печенізців до Києва», за яку у 1830 р. дістав звання худож5
ника, та портрет І. Кайданова.

Професійно5товариські, можна сказати, земляцькі були стосунки Іва5
нова та Лапченка і про це ми довідуємося з епістолярії художників. Про
Лапченка Іванов згадував у звітах Товариству заохочення художників (Рим,
початок 1833): «Лапченко є прикладом в історії російських художників, що,
приїхавши до Риму, може одразу зайнятися справою, і справою важливою,
отримуючи лише половину пенсії! Його «Сусанна» це вам доведе. Він тепер
закінчив копію з Андрія Саккі (картина «Видіння св. Ромуальда». — О. Ф.),
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написав портрет з першої тут красуні: намалювати цей портрет, на мій по5
гляд, важче, аніж усю Сусанну. З першої красуні Італії портрет цей є! Тепер
Лапченко закінчує образ Ісуса, за дорученням графа М. С. Воронцова, для
нашої місії в Лондоні і компонує ескізи для майбутньої картини, і має сум5
ніви щодо трьох сюжетів: «Стрітення Господнє», «Даниїл, котрий захищає
невинність Сусанни перед підлими суддями» і алегоричним «Час відкриває
істину, і перше дитя кохання або Амур наблизився до дзеркала глянути на
себе». Цей останній найбільше захоплює, бо вивченням голизни він зайнятий
найбільше» [4]. З цього звіту вияснюється характер взаємин між Івановим та
Лапченком і в першу чергу шляхетна, щира натура Іванова — завжди він ко5
гось захищав і переживав за долю колег з колонії. Але наведені сторінки
звіту зацікавлюють нас фразою «З першої красуні портрет цей є!» — натяк
на Вітторію Кальдоні. Ця фраза сьогодні проливає світло на сутність компо5
зиції «Ранок» (1830) з Харківського художнього музею. Ріта Джуліяні пов’я5
зує зображення оголеної красуні з образом Кальдоні.

Книжка Джуліяні дає багато для розуміння творчого життя колонії, а
також мистецької вартості композиції «Сусанна і старці» (1831), за яку, як
вказувалося на самому початку, Лапченко одержав звання академіка. До5
слідниця немало уваги приділяє висвітленню праці Іванова над картиною
«Аполлон, Гіацинт і Кіпарис, котрий займається музикою і співом»
(1831–1834). Вітторія Кальдоне в цій картині послужила прототипом для об5
разу Кіпариса. Тоді ж, у 1834 р. О. Іванов створив психологічний портрет
олією «Вітторія Кальдоне» (Російський музей) і намалював її портрет олів5
цем для альбому (Третьяковська галерея).

Вдумливість, глибоке знання предмету, естетичне чуття ні на йоту не по5
кидають дослідницю з Рима — чи тоді, коли описує твори Іванова та Лапчен5
ка, чи тоді, коли зображує приїзд царевича Олександра Миколайовича до Ри5
ма, чи цитує І. Тургенєва про красуню з Альбано, яка полонина уяву датчани5
на Торвальдсена, далі Коха, чи кидає погляд у бік Гете, Стендаля, Бросе, щоб
заручитися поважною думкою очевидців про ідеал жіночої краси — тієї самої
дівчини з Альбано, якій судилося вийти заміж за Григорія Лапченка. Розділ
завершується цитацією листа Іванова до Лапченка весною 1834 р., де він вис5
ловлює про свій намір намалювати портрет Вітторії Кальдоне, а також зроби5
ти з неї портрет «Божої матері усіх скорботних». Іванов у цьому листі повідо5
мляє далі Лапченка, що хоче сам малювати Вітторію і запитує, чи не заперечу5
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ватиме йому в цьому і чи тим самим не образиться («якшо б ти мені рішуче по5
яснив, що вона твоя наречена, то і тоді я мав би до неї глибоку повагу, таку са5
му, як до тебе» [5]). Ще чотири роки судилося Лапченкові жити в Римі.

Динаміка дії у книзі Джуліяні наростає: Лапченко закохується, а Каль5
доне відповідає йому симпатією. Вони одружуються, Вітторія приймає пра5
вослав’я. А далі — початок трагедії: Лапченко відчуває, що починає сліпну5
ти, жахлива для художника хвороба і її не минути. Він замешкує в Альбано.
З листа Іванова до батька восени того самого року довідуємося: «Час сказа5
ти, аби ви взяли участь у допомозі Лапченкові: він мешкає за двадцять верств
від Риму в Альбано, його здоров’я добре, але очі не поліпшуються, тепер він
їде до Неаполя, для прийняття ванн, які повинні поправити його становище»
[6]. Перед нами немовби оживає драма цих далеких років, яку не стер час, —
радощі кохання і страждання перед бідою. Можна уявити собі, який великий
відгомін у мистецькій Європі мала історія цього великого романтичного ко5
хання, яке перемогло хворобу, прикрощі, терпіння, біль, муки молодих зако5
ханих, що присвятили своє майбутнє одне одному.

Вдумлива дослідниця делікатно простежує лінію кохання Лапченків,
вияснює трагічну самотність Іванова, описує від’їзд молодих весною 1839 р.
до Росії — в час, коли Іванов жив5горів ідеєю створення монументальної
композиції «Явління Христа народові». Вітторія Лапченко писала Іванову з
Росії листи про їх з чоловіком життя. У 1840 р. Лапченко малює романтичну
картину «Купальниця» (Третьяковська галерея). 1842 роком Ріта Джуліяні
датує портрет, який в атрибуціях С. Ширяєва, Ф. Ернста, В. Рубан є на5
справді автопортретом художника.

Окремий розділ книги — про життя Лапченків у Росії, в Прибалтиці,
Білорусі, а також в Україні (у Черкасах, в Одесі, за свідченням Кестнера —
у Криму). Джуліяні розкриває завісу невідомості з акварелі Іванова «Вір5
савія» (1843), яка, за її спостереженням, є аналогом до «Сусанни» Лапчен5
ка, що передбачає висновок про ідентичність прототипу. В одному з листів,
що датований 1851–1852 рр., В. Лапченко, як можна судити із спостережень
італійського вченого, просить писати їм, себто Лапченкам до Києва, старо5
київському протоієрею Завидському.

Напевно, проблема Гоголь та Італія становить огром цікавих, далеко не5
вияснених сторін тогочасної епохи, серед яких кожний допитливий манд5
рівник в океані культури знайде чимало нового для себе. Це може бути така за5
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тишна оаза, як кафе Греко та Гоголь, або Гоголь та Кальдоні, а в такому цілко5
вито невиясненому ракурсі досить поважна культурологічна лінія, як Гоголь і
Григорій Лапченко. Адже допоміг Гоголь у критичну хвилину Шаповаленкові
— у салоні З. Волконської в Римі продекламував «Ревізора» і виручену за цей
вечір суму 500 карбованців передав для Шаповаленка на руки О. Іванова.
Симптоматичними є слова Гоголя, переказані через Г. Галагана: «Сколько я
помню он отзывался только с особенной любовью о наших песнях и один раз,
говоря о Малороссии, вообще сказал: «Я бы кажется не мог там жить, мне бы5
ло бы жалко, и я бы слишком страдал» [7]. Звісно, Італію Гоголь полюбив,
відчув серцем, в ній було йому затишно. Можливо, тут він провів свої найкращі,
найспокійніші роки, запізнав назарейців, так само, як О. Іванов, Овербека, яко5
го, за П. Аннєнковим, назвав «німецьким педантом» (хоча за вдумливими сен5
тенціями Ю. Барабаша, він шанував класика5назарейця. Адже у Гоголя «усе в
нього непередбачене, усе несподіване, «все не те, чим здається!» [8]. Лапченко
шанував, любив Гоголя — як усі тоді. А в Альбано художник жив із своєю дру5
жиною та її батьками, аж поки молодята не переїхали в Росію. А дружбу з
Олександром Івановим вони зберегли до останніх його днів…

У поліційному звіті за 1868 р. у м. Мозирі (Білорусь) вперше після Італії
подибуємо повне ім’я та по5батькові Вітторії Антонівни Лапченко. У книзі ша5
нованої русистки вперше репродуковано фотографії Вітторії Лапченко з 1872 р.,
а також парне Григорія та Вітторії з того самого часу (архів Російського му5
зею в Санкт5Петербурзі у родинному альбомі Лапченків). Подружжя мешка5
ло тоді у сина Сергія в м. Дінабурзі (Даугаупілс). Художник отримав атестат
службовця ІХ рангу. Помер Лапченко у Петербурзі у помешканні сина Сергія
(а не так, як подано у словнику «Митці України»). Генеалогя Лапченків част5
ково простежується далі — через сина до внука Платона Сергійовича і внуч5
ки Олени Сергіївни. Платон Лапченко поселився на Чернігівщині в с. Бужан5
ка, його дружина Зінаїда Павлівна померла у Києві в 1966 р.

А що сталося з Вітторією Лапченко? Ріта Джуліяні не знайшла відповіді
— тут є загадка і затаєно мовчання. Дата смерті Вітторії залишається невідо5
мою. Сумною і прекрасною є ця розповідь про красуню з Альбано, що має
несподівану кінцівку: 19925го р. петербургзький художник Валерій Земцов
створив колаж «Зранку до вечора сьогодні» — злу публіцистично5іронічну
пародію на ідеї більшовизму: поєднання двох сюжетів в одній композиції —
картини Лапченка «Сусанна» і Бродського «Ленін у Смольному». Справді,
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невмируща дівчина5виноградарка з Альбано»! А може вона повернулася у
рідні їй сторони?!

Книжка Ріти Джуліяні спричинює новий погляд на динамічні чинники
українсько5італійських культурних взаємин, що, започатковані так рясно
Юрком Дрогобичем, через українських художників ХІХ ст. вийшли у ХХ ст.
(згадаймо Романчука, Труша, Цимбала, Вовка, Гординського) на усталений
рівень творчих контактів. Львівський мистецтвознавець Олег Сидор у книзі
«Блаженнійший Йосиф і мистецтво» (Рим, 1994), говорячи про відкриття Ус5
пенського музею при храмі Жировицької Богоматері і святих Сергія та Вак5
ха, ствердив, що ця тема обіймає поєднання релігійно5освітньої і мистецько5
культурної функції та спонукує до усвідомлення еволюції українського ма5
лярства і архітектури в осередках діаспори, а також повнокровного буття
народу і ствердження його національної самосвідомості [9]. За твердженням
О. Сидора, «український Рим сьогодні… — це передусім результат титаніч5
ної за масштабом праці Блаженнійшого Патріарха Йосифа Сліпого…» [10].
Додамо до цього: книга Ріти Джуліяні теж унаявлює ідею українського Ри5
му — близької в прадавні часи нашої з Римом історії. Ця історія має довгу
культурологічну нитку життя, і яскравим прикладом цього стала творча
доля Григорія Лапченка та його дружини Вітторії Лапченко5Кальдоні.
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Її твори — немовби чарівні стильові едельвейси, які започаткували
сюїту картин авторки, захопленої магнетичними потоками народного деко5
ративізму. Вона пронесла оті «свої едельвейси», їх малярську чистоту крізь
багатоякісне творче, велике, осяяне чарами колоризму життя.

Доля Яблонської5художниці розпромінювалася в сузір’ї Доброначала,
і, можливо, ствердні малярські якості вона винесла від свого славетного вчи5
теля Федора Кричевського, передавши їх згодом своїм учням і витворивши
власну мистецьку школу. Ми можемо лишень здогадуватися, чому несподі5
вано для усіх Т. Яблонська у 1977 p. пішла з Художнього інституту, де мала
власну майстерню… пішла, аби присвятити себе цілковито творчості. Але
зв’язку з обдарованою молоддю не поривала ніколи і своїм учням допомага5
ла скрізь і завжди. Недуга підкосила мисткиню, і вона почала малювати па5
стелями лівою рукою. Ці пастелі дають нам поживу для роздумів і насолоди.
Вони викликають хвилі емоцій, вони зроджені проясненим станом худож5
ниці, для якої явлений світ одного київського вікна (чи не схвилювали нас
так само малярські пошуки Клода Моне, спонукані потребою визначення
мінливості стану, настрою, мистецького часу, що зібрані в паризькому ме5
моріальному музеї його імені). Малювалися пастелі Яблонської в проміжку
між 2000 і 20045м роками, малюються вони по нинішній день, і завтра за
вікном знову буде небо — не те нинішнє, а в іншому освітленні, і з іншими
хмарами, і птахи пролітатимуть за вікном, а дерева хилитатимуться на вітрі
або замруть в очікуванні ранку чи вечора, а на підвіконні стоятимуть ті пред5
мети, які Тетяні Нилівні поставить її чуйна донька, художниця з ліричним
серцем Гаяне Атаян — ці предмети у нових натюрмортних композиціях за5
полонять нові пастелі (джезва, склянка, яблука, банка з водою, чашечка то5
що), а «за вікном» у нових начерках, композиціях краєвидів зринуть нові
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сплески емоцій, думок художниці; набуде схвильованого звучання мотив
осені чи ранньої весни, постане в павутинні туману зісірілий день або поле5
тять у вирій птахи чи злетяться зграйкою, а гіллячко тремтітиме, розхитане
«енергією барв» на площині паперу.

Композиції Яблонської виникають на хвилі піднесеного емоційного
стану, коли потреба «робити» є такою переконливою, як народження до5
світку з глибин ночі, — і це поняття «робити», ояснене зустріччю пастельно5
го олівця із затонованою паперовою площиною, випліскується в дійство тво5
рення, коли окремий предмет «розігрується з позиції сюжету», а сама ком5
позиція стає суто малярською або суто графічною. У першому випадку про5
стір отримує глибину, предмети вступають у «тональний дискурс», з глиби5
ни тла проступає барва паперу, яка диктує «правила гри». А в другому — бе5
ре гору «лінійна засада», і під цим оглядом рельєфніше виявляє себе малю5
нок зображеного.

Про кожну пастельну композицію, присвячену мотиву натюрморту чи
квітів, предметів на підвіконні, можна писати багато, по5справжньому
відверто милуючись їх імпровізаційною чистотою, езотеричною загадко5
вістю тональних сполук і сміливими акордами чорних ліній або ліній корич5
невих, синюватих, білих. Збережемо в собі піднесену стишеність художниці,
яка в образі цвіту вишні чи кульбаби, у клубовинні розколиханого гілля, де5
рев, у просторах захмарених небес чи небес незахмарених несе ношу сотво5
рення правдивого образу. Він у неї з просвітління чистої душі, можливо, з
роздумів про «було і є», коли творець залишається сам5на5сам зі «світом
вікна».
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Сьомого липня, в день 705х роковин Валентина Задорожного
(1921–1988), відбулося обговорення персональної виставки видатного митця,
яку організувала секція монументального мистецтва Спілки художників Ук5
раїни в Державному музеї українського образотворчого мистецтва. В ньому
взяло участь до 40 осіб, серед яких відомі майстри5мистецтва республіки
М. Стороженко, В. Шостя, В. Перевальський, А. Тартаковський, В. Прядка,
представники громадськості, головний редактор журналу «Всесвіт» О. Ми5
китенко. Виступаючі відзначали, що творчість Валентина5Івана Задорожного
зросла на ґрунті народних традицій і стала унікальним явищем у сучасному
українському мистецтві. Його творчість, про що наголошувалося, є дальшим
розвитком традицій школи М. Бойчука на даному етапі.

Задорожний був одним з перших серед наших мистців, хто ціною влас5
ного життя скричав: «Зупиніться!» — і спробував сам зупинити нас бодай
перед прірвою [1]. Ще був час, щоб одуматися. Ще були сили, бодай завер5
нути в бік. Він бачив, скільки шкоди нашій культурі заподіяла псевдопатети5
ка соціалістичного догматизму, коли чорне малювали білим. Але він завба5
чував пророчим своїм поглядом, скільки зла нашій культурі завдасть нищів5
на хвиля арт5бізнесу — поп5культура безбатченків з культом компіляцій, за5
кроєного мистецького злодійства, інформативних запозичень під виглядом
формальної свободи, позірної новизни! Як бунтувало, не мирилося з цим йо5
го добре серце! Скільки шкоди він тим собі заподіяв, але не міг, не хотів кри5
вити душею. Я би відніс його до когорти Дон Кіхотів, які боряться з обива5
тельством, з усім тим, що нічого святого не має. Вони, Дон Кіхоти, завжди
були у нас, на Україні. Він про це знав і малював їх — Платона Симиренка,
Юрія Кондратюка. Дон Кіхоти довго не живуть. У них істинне вимірюється
ціною власної жертовності.
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За зовнішньою сухістю В. Задорожного ховалося добре любляче серце.
Таке і його мистецтво — мистецтво, що вчить нас людяності. Перейняте свя5
тою любов’ю до рідної землі, своїх людей. Перейняте пам’яттю про найцнот5
ливіші, найсокровенніші поняття — Україна, народ, мати, сім’я, дружина,
діти.

Я вперше побачив його вітражі в 1972 р. в Кременчузі. Їх показували
майже крадькома, майже пошепки, але з непідробною гордістю. Для мене
враження було шокове: щось таке, що досі ми не бачили або, правдивіше,
не дозволялося нам бачити, бо правда чорна, перемальована на біле, заслі5
пила нам очі. А він намагався, щоб ми прозріли. Він давав нам уроки про5
світлення і очищення. Греки назвали, це катарсисом. Так було з цими віт5
ражами.

Погляньмо на його життєву максиму. Перша — «не зрадь мистецтву».
Й остання — «не зрадь клятві». Поміж ними є такі святі для нас слова —
«Виходь на світовий рівень», «Намалюй Україну», «Виростай з традицій».
Ці життєві креда зводяться до трьох концептуальних засад: «сучасне,
національне і традиційне». Як основні компоненти творчості, що обіймають
високий професіоналізм, новітні формальні прийоми творіння і сповіду5
ваність конкретних ідеалів традиційного буття. В цьому ключі контекст ук5
раїнського з європейським є попутно стержневим для розуміння і відчуття
поступальності в українському малярстві, бо він передбачає органічне вход5
ження національної культури в світові. В цьому контексті слова «сповідуй
кольоризм» виглядають не випадковими красивостями, а виваженим уречев5
ленням пластичної сутності українського малярства, яке колориту, заповне5
ності площини певною системою барв надавало першорядного значення.
Так велося за давніх5давен — від локальних місцевих народних ікон, попри
малярство часів Гетьманщини, властивий нам, але недостатньо поцінований
романтизм, далі через культуру модерну, авангарду, бойчукізму і нарешті до
народної картини незбагненних світочів Катерини Білокур чи Марії Прий5
маченко. Задорожний сповідував кольоризм — і цим усе сказано, хоча
прискіпливому педантичному оку може видатися: де ця градація кольору,
барв, тону, де це мерехтіння пензлевих дотиків, де ця віртуозність кольоро5
вих плям? Але облишмо цей педантизм, бо мистецтво з нею немає нічого
спільного. Бо мистецтво йде — читаємо далі життєве кредо — від таких кри5
теріїв: «Малюй уяву», «Стань народним по суті», «Мої вчителі — українські
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традиції». В нашому розумінні кольоризм митця таїть незбагненну нам при5
тягальність кольорових насичених площин, відчуття їх поєднаності між со5
бою і взаємозалежності, взаємопричетності, що тримається на сполученні
саме такого кольору з саме таким кольором. Ця, здавалось би, простота
поєднання кольорових площин оманлива, бо ця простота виважена досві5
дом, роками, досконалим розумінням свого ремесла, коли палітра в руках
майстра — слухняне дитя і він, володар, розкошує від чудодійства своїх
барв, які він поназбирував на цій палітрі, а нам вже здається, що це так про5
сто, так легко. Такою простою наївному може здатися проза Григора Тю5
тюнника або музика Миколи Леонтовича.

« … М и р  н а  з е м л і  в а м ,  д о б р і  л ю д и »

185

Валентин Задорожній. Груші (з циклу «Моя Україна»). 1972–1973



Стиль В. Задорожного, крім кольоризму обіймає також багато компо5
нентів, що йшли від школи Михайла Бойчука, а саме: організація простору,
врівноваженість композиції, ритміка її вузлових і другорядних елементів,
симетрія і гармонія цілого, частин. Але наївно думати, що В. Задорожний
сповідував стиль і метод бойчукістів, бо якщо б це було так, то ми мали б сьо5
годні справу із звичайнісіньким епігонством. Майстер розвинув далі принци5
пи бойчукізму і застосував їх відповідно до свого розуміння завдань мис5
тецтва на сучасному етапі. Скажімо, ефект гобеленів В. Задорожного — у
фантастичній напрузі лінійних ритмів, що створюються малюнком. Енерге5
тична дія малюнка в гобеленових композиціях майстра унікальна і, очевид5
но, в українському килимарстві не має собі рівних.

Стиль В. Задорожного таїть у собі елементи іконописного бачення світу:
ієрархічність основного і підвладного йому секундового мотиву. Він розгор5
тає дійство в часі у вигляді клейм. Він забезпечує цьому дійству статичну цнот5
ливість і позачасову сутність. Стиль В. Задорожного виростає із самих гли5
бинних нашарувань народного світовідчуття, що подибуємо в народних роз5
писах, народних тканинах, у народній вишиванці, писанці. Він тримається на
яскравості й звучності кольорової плями, на її максимальній інтенсивності —
звучання кольору. Сюди вводиться чітка організація простору, що зберігає за5
галом вірність засобам гармонії і симетрії. Отже, стиль Задорожного5мистця
розвивався, зростав і збагачувався від принципу «не зрадь мистецтву» до «не
зрадь клятві» — то було вперте долання істинного, мужнє по5чоловічому не5
схибне опрацьовування матеріалу на рівні начерку й ескізу, на рівні опануван5
ня технікою, формальними прийомами, аж до того стану, коли це виглядає
другорядним, бічним, неголовним, коли воно поступається місцем перед ро5
зумінням того, хто ти і для чого і в ім’я чого живеш, аж до того рівня, коли з
душі кров’ю скапують слова мистця «намалюй Україну». І тоді ми бачимо, і
відкриваємо для себе патріота, людину мужню нон5конформістичну, яка без5
страшно стала над самою прірвою, щоб стримати інших і не дати їм впасти. Він
не сприйняв парадного суєтного соцреалізму, він не сприйняв фарисейського
арт5бізнесу, він йшов до програми відродження національної культури і через
це свідомо декларував: «зроби твір національним». А вже логічно за ним вип5
ливало інше, не менш важливе: «Виходь на світовий рівень».

Задорожний став художником неординарним, через те що мав характер
і мету. Але на цій еволюції позначився благодатний вплив секції монумен5
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тального мистецтва, зокрема старших колег І. Бондаренка, Г. Довженка,
С. Кириченка, ровесників І. Литовченка, Г. Зубченко, які зв’язок монумен5
тального мистецтва з народними традиціями, високою культурою народної
творчості ставили на перше місце і дбали про пріоритет національної форми
в художній тканині твору. Нелегко тоді жилося секції в ці 1960–19705ті роки
у Спілці. Вона не одному чиновникові від мистецтва була як більмо в оці.
Йшлося про утвердження національних традицій, виборювалися власні ме5
тоди творчості й підходи до оволодіння новою незрозумілою тоді багатьом
лексикою. Це були роки становлення і кристалізації нових форм художньо5
го мислення, що виривалося із закостенілих канонів змісту і ставало в опо5
зицію до існуючих правил гри в реалістичне мистецтво. Як божий день було
ясно, що реалізму там і не було ні на йоту, а правду ділили на якісь складни5
ки — уявні й видумані. Отже, доводилося починати спочатку — з глибокого
осмислення народної культури, національних традицій. На цьому розумінні
зростав, мужнів талант Валентина Задорожного — монументаліста.

Він був самим собою. Якісно поглиблюючись — від станкових компо5
зицій «Ярослав Мудрий», «Кирило і Мефодій», від лірично5пісенного порт5
рету «Маруся Чурай» до останніх праць. «Танець смутку», де українське
підіймається і виростає до рівня європейського, до трагічно чорнобильських
страхітливих переживань і роздумів, які прочитуються в картині «На вічній
дорозі розіп’яті ми».

Аналізувати твори В. Задорожного приємно, радісно, хвилююче. Чи
впишуться ці твори в реєстр загальноприйнятих штампів: талановитий, ви5
нятковий, майстерний тощо? Кожна з картин, поданих у цій експозиції, не5
се відсвіт переживань і трагедії її автора. Бо художник мучився і згорав у
своїй щоденній праці. Про це наводять нам його композиції. Й що простіші,
людяніші, добріші вони, то більшу драму переживань Задорожного мають і
тримають у собі.

Експозиція дозволяє визначити спосіб мислення автора — від конкрет5
них до загальних, вселюдських речей. Не випадковими тут є «Сімейні порт5
рети», портрети Надії, молодої матері, намальованої з уяви, не випадкови5
ми є типажі старих бабусь Ніли, Вівді, не випадковими численні історичні
портрети Нестора, Аліпія, Березовського, Галшки Гулевичівни. Через дос5
конале ремесло і великий життєвий навик, через інтелект і розуміння ходи
сучасної цивілізації він створював «Козака Мамая» чи «Марію Приймачен5
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ко». Запали вони йому глибоко в серце! Так прийшов він до синтетичної ма5
лярської формули «Хліб насущний».

Твори В. Задорожного на виставках «Погляду», «Імпрези» сприймались
близько і довірливо, були контактними. Тепер мистець постає цілісно на весь
зріст, зрілим майстром, без якого історія українського мистецтва — не історія.

Про що далі ні писатимуть — про вітражі, малярство, гобелени Задо5
рожного — постане він у кожній царині щоразу індивідуальним, особливим,
своєрідним. У гобеленах він просто великий, відкиньмо показну скромність:
у мистецтві є речі великі за суттю втілених у ньому ідей, закладених фор5
мальних рішень, скажімо, свободою композиції, легкістю малюнку, яск5
равістю плями. Гобелени Задорожного — це «велика музика» (В. Стефаник).
Кожен з них заслуговує окремої розмови. Кожен з них — то подія на мис5
тецькому видноколі. Вони сприймаються як щось величне, небуденне «Кий,
Щек, Хорив, Либідь», «Мати», «Шевченко» — то композиції, де загально5
людські моральні вартості проектуються на національному ґрунті. Це озна5
чає, що в них закладено велику національну ідею, яка підносить кожну ком5
позицію до значних узагальнень, пройнятих духом людинолюбства. Так, у
першому гобелені сюжетні мотиви, заповнені поля енергійних ліній, різних
за характером руху, становлять одне ціле. Народне начало виявляється і в
характеристиці самих легендарних образів, і у використанні мотиву дерева,
і в побудові візерунків, і в самому колориті.

Близький за настроєм, пісенністю гобелен «Мати», що поєднує силову
дію активного центру з широким орнаментованим полем. Колорит витрима5
ний у ніжних пастельних сріблясто5коричнюватих і брунатних тонах. Автор
у гобеленах видозмінює типи народних узорів, зводячи мерехтливу гру
ліній, певні закономірності їх розташування до властивих народному мис5
тецтву принципів рівномірності.

Народні традиції активно втілюються у вітражах, виконаних митцем у
Кременчуці, Білій Церкві, Києві. Традиційна народна символіка, звернення
до образів, що мають велике стилістичне навантаження, використання ак5
тивних кольорових сполучень, — усе це робить ці вітражі глибоко націо5
нальними. З особливою силою професійний хист автора виявився у серії
композицій, що прикрашують інтер’єр Київського фунікулеру.

Одна з таких фризових композицій «Слава на світі най сонцю буде, а
мир на землі вам, добрі люди», що прикрашує один із залів комплексу «Ли5
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бідь» у Києві, могла би прикрасити інтер’єр культурного осередку в майбут5
ньому Палаці мистецтв України. Це, звичайно, утопічна мрія, але все своє
життя художник їх втілював. Чи у 19705х роках стилістика В. Задорожного
не виглядала утопічною на тлі політизованих тематичних картин? Час під5
твердив життєвість засад мистецтва В. Задорожного, бо в них закладені вір5
ність народу і правді — основні риси творчості будь5якого справжнього
мистця. Художник був висококультурною людиною, яка сміливо шукала
нові шляхи5творчості, використовуючи на практиці досвід мистецтва XX ст.
Це дає нам впевненість думати, що панорамічна картина розвитку цього
мистецтва без особи В. Задорожного виглядатиме неповною. Він органічно
вписується в загальномистецьку ситуацію своєї доби. Але потрібен час, щоб
відчути неповторність і своєрідність його манери, психологічно народне
підґрунтя його образності, щоб збагнути ті первісні мотиви, які допомогли
нашому мистецтву вирватися нарешті із полону псевдотрубадурства і пом5
пезної патетики. Чи не тому Іван5Валентин Задорожний так тягнувся до на5
родного мистецтва? Чи не тому так близько сприймав він творчість Марії
Приймаченко?

1. З доповіді О. Федорука, виголошеної на обговоренні персональної виставки

В. Задорожного.
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Тетяна Яблонська запрагнула у мистецтві нових якостей — у малярстві,
рисунку, композиції. Вона, така емоційна, була в постійному русі, ніколи не
вдовольняючись доконаним (повсякденна межа вияву свого власного про5
фесійного буття), не затримуючись ні на мить на досягнутих малярських фор5
мальних вартісних чинниках творчості.

…На початку 1941 року в Київському художньому інституті була органі5
зована виставка творів студентки Тетяни Яблонської — на ті часи перша тако5
го роду виставка — аби підтримати творчий запал мистецької парослі. Яблон5
ська показала тоді серію краєвидів і низку етюдів, портретних начерків, ри5
сунків («Старенька з рибою», «Автопортрет», обидва — 1939; «Дівчина з хлоп5
цем», 1940). «У цих творах, — писала Валентина Курильцева у першій мос5
ковській монографії про мистецтво Яблонської, — можна простежити, як по5
ступово визначалася творча манера художниці». Далі дослідниця означила ри5
си декоративно5площинного плану та світлотіньову об’ємно5просторову мане5
ру, що, як писала вона далі, «стане характерною для майбутніх творів Яблонсь5
кої» [1]. Але, як бачимо, оте «стане характерною» було судженням упередже5
но5часовим, можливо, в означенні творів самих 19505х pp. (велемовні, напрочуд
поетичні композиції «Дівчинка на тлі килимка», 1946; «У парку», 1949; «Вліт5
ку», 1954; «Дівчинка з книгою», 1954; «Над Дніпром», 1954; «Рання весна»,
1956). Бо захоплення художниці декоративною пластикою закарпатців, коло5
ристикою А. Ерделі, українським народним мистецтвом виявило могутні енер5
готворчі потоки світлоносного пленеризму, імпресійної чистоти мисткині, які
вона відкрито оприлюднила у знаному тепер флорентійському рецепційному
портреті біля вікна і згодом у численних седнівських композиціях.

Седнів був улюбленим місцем для натхненних творчих пошуків мисткині,
які вона однаково озвучувала потоками ніжних барв за будь5якої пори дня,
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року, за будь5якого освітлення, настрою, погоди і того щедрого часу, коли бу5
ли відпущені години для праці над полотном, і скупого часу — для уривкових
вражень, для «етюдної пам’яті». Яблонська любила Седнів і роками тут малю5
вала (не лише вона: згадаймо М. Глущенка, М. Дерегуса, Ф. Захарова, Е. Кон5
тратовича і багатьох інших уславлених тоді, а також нині сущих, мистців). Во5
на оживила його потоками пленерного малярства; і він, по суті, став школою
малярських константних зрушень, став «седнівською школою», осередком
українського мистецтва третьої чверті XX і першого десятиріччя XXI ст.

Про прагнення мисткині спізнати Вічне у малярстві і, власне, тривале
сходження до нього впродовж десятиріч — з усіма радощами, тривогами,
сумнівами, — про направду делікатну, притлумлену нею самою ніжну ласкаву
вдачу в ім’я показового іміджу сильної, позачасової вольової цілісності, —
про цю Тетяну Нилівну згадую. Згадую, як вона сиділа біля улюбленого вікна
на кухні і з усього її всесвіту, космосу спостережень малювала дерева за вік5
ном, птахів, хмари, небо або натюрморти.

Незабутня Тетяна Нилівна з її думками, прозорими, як кришталь: про
жорстокості більшовизму, про «внутрішню еміграцію» кожної творчої люди5
ни в ті важкі кадебістські часи, про її переживання, болі, тривоги за помаран5
чеву суть демократії й свободи України. Якогось дня вона подала мені зоши5
ти, густо списані її рукою: «Прочитайте…» Тетяна Нилівна писала щоденни5
ки — правдиві, чесні, безкомпромісні.

Яким ударом для неї було те, що в Київському музеї російського мис5
тецтва на виставці з приватних колекцій представили її «фальшаки»… Чорний
ринок, чорна мораль, чорні розрахунки і гроші — і світла, зранена, опечалена
Яблонська!

Зустрічі з Яблонською були — і кожна, як свято. Чому навчала нас Ми5
сткиня? Звертати увагу на творчу людину — мистця, коли той, зболений сум5
нівами, чекає у робітні на підтримку. Ми нерідко обертаємось у такій площині
скутості, що наша суєтність полишає нас, амбітних, хвилини тієї уваги до
творця, тому, повернувшись до нього і відкинувши марне, ми знаходимо під5
тримку для самих себе і відшуковуємо шлях, кожен відповідно до свого упо5
добання, смаку, до «малярської зірки Вічного», а таким є для кожного з нас
позачасова сутність невпинного розвитку українського мистецтва.

1. Курильцева В. Татьяна Ниловна Яблонская. — М., 1959. — С. 17.
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Я часто думаю про Тетяну Яблонську, яка через усе своє творче життя
пронесла іскру Божу «від сумніву — до впевненості» і яка, на моє глибоке
переконання, пережила все, що є даним великому мистцю: розчарування,
безсонні ночі, нетерпляче чекання досвітку, щоб сісти знову за мольберт…
Мої зустрічі, бесіди з нею — кожна з них є тихою, невіддільною від мене ра5
дістю… Так само часто згадую її батька Нила, мудрого, доброго кантіанця,
який закінчив Петербурзький університет, історико5філологічний факуль5
тет, а після революції — ВХУТЕМАС як учень О. Архипова…

А через Яблонську — про Олексія Миколайовича Захарчука, який був
під час навчання у Київському художньому інституті її відданим і, додамо,
улюбленим учнем. Після сумнозвісного початку сімдесятих років він поки5
нув офіційну «гру з тематичною картиною», захопився малярством крає5
видів, далекоглядно і мудро передбачив марноту офіційної позірності, за5
глибився у марево власних мрій, творчих думок, а сьогодні, оселившись у да5
лекому від цивілізації полтавському святому селі, теж став кантіанцем, ма5
люючи свої «вечори на Полтавщині», величні ріки, ставки, ночі, розмаїті по5
ри дня через осяяну сутність своєї чистої душі.

Олекса Захарчук своїми алегоричними краєвидами «Дорога яром»,
«Ранок. Пам’яті Алли», багатьма іншими сповненими ліризму компози5
ціями, повернув річку українського мистецтва до течії чарівних снів, які зро5
джують не менш чарівні світанки малярства з першим жаром присхідного
сонця.

Я часто думаю про щирість, сердечність Захарчука5художника, пере5
повненого добром до людей, при тому, що лінія долі для нього не була рівна:
обпалене війною дитинство, втрата батьків, поневіряння сиротинське. Я би
уточнив (насамперед для себе): лінія скривдженого покоління, але не втра5
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ченого, в ремарківському тлумаченні. Думаю про таке: перед нами худож5
ник, що торує свої власні стежки у мистецтві, створює оригінальний стильо5
вий пласт.

Виставка малярських творів Захарчука, що відбулася у Національному
художньому музеї України в травні 2004 року, підтвердила сказане самим
автором: «В основі моєї роботи завжди лежить перше потрясіння від поба5
ченого в природі. Воно стає пережитим, западає в душу, живить як натурні
етюди, так і весь процес визрівання картин в майстерні». Потрясіння ав5
торське викликало потрясіння глядацьке; з культурно5мистецької позиції
виставка довела, що краса форми є художньою істиною.

Нова зустріч із Захарчуком в експозиції «Чорне і біле» — це вже наше
особисте потрясіння від ознайомлення з графікою художника, від побаче5
них ще задовго перед виставкою у майстерні мистця численних начерків,
студій, коротких замальовок «для ока», «для руки», «для пам’яті», потря5
сіння талантом, щирістю, невгамовністю душі Олекси.

Цей величезний графічний матеріал лежав у численних папках впро5
довж цілих десятиліть. Воістину талант завжди багатовимірний, йому тісно в
рамках вишколу, узвичаєння; він знаходить, шукаючи, глибинні інтенції,
новітні захоплення, йому потрібні зв’язки між тим, що є і буде — саме в на5
турних малюнках одпочивала неспокійна мистецька вдача Олекси Захарчука.

Де межа переходу від білого до чорного? Якою є безмірність білого?
В каталозі з галереї Ель Ельблонг є щире зізнання одного з моїх улюблених
польських мистців Стефана Гєровського: «Перш, аніж щось буде намальова5
но, яку маю радість від споглядання чарівного білого простору полотна, ок5
ресленого величиною й формою рами…» І далі Гєровський зізнається, що
творчість у найвищих виявах береже ту саму таємницю вразливості мистця,
ознаку, що її схарактеризував Захарчук як чинник першого потрясіння. Чо5
му безмірна краса контрасту в полотнах Рембрандта, Гойї, Цорна так при5
тягально заворожує, і справа не в суто малярських ефектах? Проблема без5
міру «біле5чорне» вічно притягальна, манлива і в ній кожний знаходить свою
мелодію. Є вона, чарівна флейта, у Захарчука, що ставиться до малюнку як
до мистецької молитви.

З погляду творчо5мистецької цілості графіка Захарчукова є стилістич5
но однорідна, попри різноманітні ракурси можливого її споглядання та
сприйняття. Вона мінливо і швидко реалізовувалася за різних життєвих об5
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ставин, але з неодмінною першопричиною виникнення: дія реального проце5
су перетворювалася на потребу мистецької констатації миті. Безкінечне ба5
гатство сюжетних форм, варіативність часу, того, що минув і залишився в
історичній пам’яті малюнків, таких, наприклад, як «Плотарі на Дніпрі», «Ри5
балки5липовани», «Воли», «На Подолі» тощо — це справді промайнуло дав5
ненько вітрами попередньої цивілізації. Крім історичної, малюнки мають
мистецьку цінність, яка віддзеркалює інтенції, переживання, а можливо, й
глибокі потрясіння уяви, що були навіяні миттю, контактом зустрічі, творчо5
го споглядання.

Я боюся заглиблюватись у сфери типологізації, але могутні поривання
почуття (в Захарчуковому прочитанні — потрясіння) зроджували потоки
начерків з різних «біографічних зон» мистця: вилківських у гирлі Дунаю, ка5
нівських, кам’янець5подільських, київських, дніпровських тощо, — скрізь і
завжди дійство творчого процесу було продиктоване актом мистецького
пізнання, потребою графічного руху, розрахунком на взаєморозуміння з си5
лами природи, потребою узгодження уяви та часу, несподіваними імпульса5
ми, що схрещували бінарні сполуки «чорне і біле».

Колись давним5давно на студентській лаві поруч з Олексою Захарчу5
ком були обласкані творчими ініціативами знані сьогодні художники — Ми5
кола Стороженко, Ада Рибачук, Володимир Мельниченко. Усіх їх не поли5
шало почуття творчої вимогливості і відповідальності. На одному з начерків,
що були створені під час студентської практики у Вилковому на Дунаї,
М. Стороженко жартівливо написав: «Похвала». Миттєвий портрет олівцем
чоловіка в кашкеті з динамічним поворотом голови і жестом лівої руки — це
вогнистий іскрометний рух олівця з виявленим контуром усієї постаті на тлі
причалу, різкі тіні штрихів, і перед нами в красі внутрішнього руху постає
колоритний характерник. Моменти «подібності й психологізму» увиразню5
ються в портретних малюнках художника як першорядні: торкнувся олівець
паперу, і як безпосередня мета зринають понятійні моменти сюжету, —
схожість людини та особливості її характеру, стану, поведінки, а сам малю5
нок виконано темпераментно, на «почуттєвому диханні» озвучено у стрім5
ких лініях, контурах, перетинах штрихів, у злагоді пар «чорне5біле».

Портретні малюнки Захарчука характеризує проста, доступна логіці
характеру людини виразна форма — щоразу несподівано, в ракурсі миттєвої
ситуації відчутна, змодельована, з ясною пропозицією єдності цілого та ок5
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ремих фрагментів — це форма чіткого стильового спрямування, натурної
орієнтації, її зовнішню сторону складає елегантна краса, компонентами якої
стають лінія, контур, штрих. Усього достатньо, усе з мірою, з творчою
легкістю, без якої зникло би відчуття фінезійності, і розуміння, що най5
простіша простота зроджується з глибини мистецької думки, огортає фор5
му флером вартісності, з домінантою її природньої доцільності.

Форма портретних начерків Захарчука органічна, вона фіксує певний
тип характеру, психологічну модель, яку формують професія, вік, людська
вдача, поведінка. З глибинно закроєного Захарчукового людинолюбства
протягом кількох десятиліть, починаючи з романтичної юності викристалі5
зовується формула людини доброї, привітної, щирої. Сила5силенна порт5
ретних малюнків Захарчука виникла в різний час, як правило, у випадково
для натури підглянуті моменти її життя. Не виходило у художника інакше,
не хотів і не міг він бути іншим — лише щирим, добрим до людей. Погодьмо5
ся, не в дусі нинішнього прагматичного часу оця риса. Але була вона завжди
у нього і донині збереглася неторканим скарбом, як це спостерігаємо у чис5
ленних начерках чоловіків, жінок, дівчат, парубків, у портретах: «Рибін —
механік дільниці», «Аврам Мельник», «Федір Осадчий», «Бухгалтер інсти5
туту Михайло Ілліч», «Галина Григор’єва», «Тітка Соня», «Плотар Олемпій
Іванович», «Козодер Ілько», в етюдних зображеннях доньки Валюші і у ба5
гатьох інших портретах, які ще у майстерні, згорнуті у різні папки, чекають
на свій вихід на люди.

У численних натурних замальовках Захарчук постає передусім як ху5
дожник, який шанує суть натурного сприйняття. Перед нами молода вродли5
ва жінка, яка вранці прокинулася і готується в елегантному леті думки до ран5
кового туалету. Погляд мистця затримав цей рух у вигині жіночого тіла. По5
за жінки і самодостатність авторської думки є гармонійно непорушними, і да5
ють переконання, що ракурс зі спини є природний — так міг виглядати жест,
так могла опуститися рука до коліна, так трапилося, що точка опори змісти5
лася на праву ногу, а поворот тіла був спрямований вліво — цей момент пово5
роту тіла концентрує напругу ліній — різких, динамічних, пружно злетних,
невгамовно стрімких, що сукупно ставили завдання зародження руху. Сила
напруги така велика, що зникли найменші сподівання на лінійні відношення
вертикаль5горизонталь, їх заступили динамічні півкола, вигини, навскісні
напівтіні — штрихи, за якими впевнено прочитується форма жіночої фігури.
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Натурні замальовки природи багатогранні, велемовні і до них дотичне
Захарчукове «щодня малювати», бо в цьому примусі є почуття самопосвяти,
розуміння жертовності мети (без самопохвальби, а з усвідомленням свого
професійного обов’язку, призначення). І насамперед усе таке різне, вільне,
захоплююче, однакове і водночас мінливе, у русі, у чеканні, — човни на воді,
на березі, причал у Вилковому з плямами тіней, з плесом тремтливої води, ри5
балки, як ворони на снігу взимку на Дніпрі, повоєнний потяг біля семафору,
хатинки в снігу, баюри на околицях, весняні повені, — усього цього натурно5
го, яке для байдужого неспостережливого ока чуже, нецікаве, набачився ху5
дожник, усім цим милувався, захоплювався, усе це на вістрі мистецького
інстинкту нотував, першозором облаштовував у зав’язь композиції.

Миттєвий начерк Воздвиженської церкви на Подолі оживає від екс5
пансії чорних рішучих, мов спалах електричної іскри, ліній5плям, які ство5
рюють враження потоку прочан, що скерований до храму. Трикутник замк5
неного тла — простору небес увиразнює експресивно дію під київською го5
рою. Ще одне переконання виносимо з цього малюночка олівцем (та не ли5
ше його, бо до пари за силою імпресіоністичної свіжості хоча б сценка «Вил5
кове», що зображує живе плесо води каналу, рух хвильок з обрисами тіней),
що «будь5які вияви» становлять зміст, мудрість, життєвий і творчий досвід
мистця, який, опоетизовуючи матеріальне, через малюнок перетворює його
на духовне.

Нам імпонує непримітний мотив київського подвір’я зі сходами («Куто5
чок двору. Сходи»), що «грають білими плямами» на тлі сірого бруду стін —
акорд білого у просторі тіней є найвища музика графіки, що тональну гра5
дацію «чорне5біле» переводить із сфери композиційних структур у сферу
емоційно5духовних сплесків. Ритм білих акордів переносить погляд на дру5
гий план, диференціюючи тоном відстань, простір подвір’я, площини стін —
у цих акордах поезія краси примушує відкинути уявлення про дійсний стан
речей, забути, що маємо справу з брудними міськими завулками. Ліричний
характер зображення через стан біле5чорне діє магнетично, і ця виявлена в
контексті начерку емоційність є рисою, що виокремлює графічну стильову
систему Олекси Захарчука і робить цю систему єдино цільною, нерозривною
у творчості художника.

Слід зауважити, що у зрізі темпераменту, графічних уподобань Захар5
чука є ностальгійно5романтична наставленість зображувати коней. Кінь був
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улюбленцем мистецької палітри і графічного малюнку доби реалізму. Ожив
у Захарчука не так, як у композиціях Дерегуса, Полтавця — згероїзованим,
у річищі неоромантизму: це не відповідало, не пасувало натурі Захарчука.
В його численних начерках кінь готовий до свого тарантасу, брички, він не
створений уявою для романтизації батальних сцен і жокейських забігів, бо в
нього інше прозаїчніше призначення і його буття пов’язане з сільським жит5
тям, міськими повоєнними ринками: кінь був нерозлучним помічником лю5
дини у важкій фізичній праці. Коні з Захарчукових начерків включені в обо5
лонку життя, а частіше природи, постаючи часткою єдиного з небесами вес5
няного бездоріжжя, подільської рівнини або на випасі, водопої, у стані по5
нурого кінського чекання, терпіння з неодмінним драбиняком або бричкою.
У кожній лінії, бодай кількох непомітних штрихах, що дають необхідний
тон, ми відчуваємо тепло. Всі лінії, штрихи так важливі для передачі ілюзор5
ного простору, створення каркасу композиції, відтворення атмосфери
осіннього або зимового дня.

Дивимося на графічну спадщину Захарчука і бачимо, що малюнки ство5
рено за різних умов, навіть тоді, коли під рукою був лише клаптик якогось
там паперу, а олівець художника уже просився до дії і той клаптик ставав
доречно потрібним.

Сьогодні, з відстані швидкоплинного часу, натура, що її передав худож5
ник, оживає у мистецькій правді й моральних чеснотах, набуваючи інших
тривалочасових вартостей. По5перше, у миттєвому малюнку, що виник
спонтанно на хвилі ментального враження, переконливо передана історія
буднів тогочасного київського побуту; по5друге, нам імпонує сила мистець5
кого переконання, яке збережене через форму, композицію, структурне по5
єднання ритмів горизонталі з вертикальними імпульсами; по5третє, ідеал на5
черку означує майстерність олівця, який стрічними потоками «чорне5біле»
тримає в послуху ту саму форму загалом, а в деталях дозволяє їй зберегти
емоційний збуджений стан, зберегти кипучу невгамовну пристрасть чорної
лінії, чорного жагучого штриха, чорної плями у контакті з мелодикою білої
площини, інколи окресленої струнким контуром. І у проміжку між чорним
та білим розгортають свої тональні береги впевнені штрихи сірого.

Нас у Захарчукових малюнках олівцем, у різних його техніках, дивує
насамперед почуття мистецької відповідальності їх автора, що не може не
імпонувати як серйозністю поставлених автором вимог, так і почуттям вияв5
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леного фахового обов’язку. І перше, і друге дають людині радість від нез5
марнованого життя. Малюнок одкриває завісу пізнання. Через життєвий
досвід Захарчука, мудрість прожитих років він був його щирою, мелодійною
піснею, «візуальним щоденником». Малюнками щасливих відкриттів нази5
ваю цю сторінку творчості мистця.

Олекса Захарчук постає переді мною як творець, який прагне пізнати
мистецьку сутність, і його мистецький час нероздільний від життєвого, що
відведений йому природою. Мистецькі хвилини художника оживають у гра5
фічних перлинах, а ми є свідками того, як гармонійно поєднані час мистець5
кий й життєвий, бо кожний малюнок олівцем, ескіз, крім суто професійних
достоїнств, бережуть у собі елементи істинного правдивого почуття.

Захарчук у хвилини настрою користується пастелями або кольоровими
олівцями, рідше аквареллю, однак ми не торкалися цієї грані його таланту,
що насамперед дає себе чути у ніжних, теплом перейнятих відношеннях
барв, що контролює свою самодостатність у логічній конструкції компо5
зиції, що береже понад усе одиницю форми, — цю поетичну лінію мистця ми
сповна відчули в інтерпретації «чорне5біле», яка сукупно об’єднала пе5
релічені до того формальні достоїнства стильового почерку художника.

Роденівське «Той, хто йде», можливо, найбільше пасує натурі Олекси
Захарчука. Його мета і діяння залишаються суттєвим символом творчої віри
й творчого переконання. У цьому ракурсі він постає як мистець щасливої
творчої долі, що допомагає йому здійснити своє людське призначення. Як
художник Захарчук ніколи не стояв — ішов своїм мистецьким шляхом, який
сам собі й призначив. Отже, малюнки київського художника Олекси Захар5
чука — символи творчої віри, переконання, надії й любові.
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Упродовж сорока творчих років Віктор Маринюк — може, єдиний з су5
щих активних ствердників модерного художнього мислення, — незмінно
здисциплінований чіткою формою, залишається відданий малярським чи
графічним постулатам, підгрунтя яких можна сформулювати коротко, на
засадах максими: просте є мудре. Не хитався Маринюк ані вправо, ані вліво:
попереду, з середини 605х рр. ХХ ст., перед ним постала мета ясна, як світло
Полярної зірки, і йому вже судилося не сходити ні на крок з отієї своєї твор5
чої стежини. Він, Маринюк, був логічний у переконаннях, автентичний у су5
дженнях сотвореного. За це його одні любили, інші люто ненавиділи. У ньо5
го було коло стійких одновірців (Ануфрієв, Басанець, Стрельников і, зви5
чайно, Людмила Ястреб, з якою тоді, в 1965 р., щойно одружився) –і цього
побратимства, затятої віри, переконання, що треба робити добре малярство,
вистачило на довгі літа.

Сьогодні з вершини пережитого серія полотен з раннього періоду його
творчості «Дівчина і місто» (початок 19705х рр.), а далі подібні композиції
типу «Жінка і місто» (друга половина 19705х рр.) сприймається як спротив
проти спрощеного тривіального заполонення площини полотна фарбою,
хай, уже через літа, навіть у претензійних компілятивних новаціях, що є
нерідко ознакою сучасної доби. Бо серія винесена уявою Маринюка народи5
лася тоді не в полоні стихійного компілятивізму. І сьогодні, через літа, вона
в малярському тлумаченні така сама чиста, свіжа, така сама небуденно за5
гадкова і така сама інтелігентна, якою виглядала тоді, коли одесити побачи5
ли її в ті часи на неофіційних нонконформістських виставках.

Серія «Дівчина і місто» вирівняла в українському малярстві дистанцію
між тим, що було понівечено5втрачено, і тим, до чого хотіли прийти в ім’я
нових ідей і що мали осягнути, скуштувавши солодкий трунок пошуку. Ма5
ринюк прозоро відчув, одразу, може інтуїтивно, збагнув у чому полягає ве5
лич світлого у площині полотна (може вчитувався у Веласкеса, Гойю, Ма5
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не?). Світлі «простори», світлі плями заполонили візуальний текстуарій за5
гадковою небуденністю існування, як у давніх іконах білизна виступає сим5
волом світла, а червоний — краси (червоний у Маринюка — в якості контра5
сту, дзвінкої сили).

У Маринюка світло розпроменіло простір композицій й виповнило їх
міцною формою. Воно виконує обов’язок з’єднуючого стрижня. Воно знай5
шло свій притулок і різного роду інтерпретаціях «дівчина — простір, дівчи5
на — місто», вийшовши на кін кольорових контрастів у парах біле — черво5
не, біле — вохра, умбра, ясно зелене, темно зелене, аж до крайнього притул5
ку межування «біле — чорне». Маємо у ряді такого роду портретів вер5
шинність виявлення жіночого, цнотливого, споглядального, задумливого,
зосередженого, самозаглибленого, змодифікованого у різних компози5
ційних варіаціях: у профіль, фас, у тричетвертному повороті кубізованого
поколінного анонімного імперсонального зображення. Маємо ідентифі5
кацію вислову з образною структурою першого плану і тла у вигляді певних
архітектурних форм — означень міста, як у готичних вітражах чи ближчих
до нашого сприйняття іконах майстра з Ванівки, що мав спорідненого за ду5
хом Євтихія з Сербії, а в модерному паралелізмі — бельгійця Константа
Пермеке, чи, хочеться вірити в це і не дай Боже помилитися, Казиміра Ма5
левича («Чоловік, який біжить» — 1933). Але переконуємо себе самого, при5
глянувшись довше до Маринюкового, уже в наші дні намальованого ним
«Клоуна» — 2002: таки є прив’язаність до кольорових і тональних конт5
растів Малевича!

Отже, щонайперше Маринюк вийшов на таку площину мислення, де
імажінація вислову послужила гарантом єдності трьох компонентів — ком5
позиції, форми, колориту. Маринюк знав ціну традиції й інтуїтивно дійшов
до глибинного сприйняття простору в модернізмі. З таким грунтовним знан5
ням5досвідом, після парадоксально вдалого інтонаційного малярського ін5
термеццо «Краєвид з човном» (1973), який донині заслуговує компліментар5
них щедрих епітетів (кубізована структура простору, асоціативні тлумачен5
ня образу, магнетичні поля світла і слугуючі їм магнетичні сфери кон5
трастів), чи, скажемо далі, — після класично урівноваженого подвійного
портрету «Рахманіни» (1973) в дусі того, що Роберт Делоне колись назвав
«Симультанне вікно» (1912), з лондонської Тет галері сьогодні, — після цьо5
го народилося як продукт тієї самої малярської аналітики сумарне, сповне5
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не гідності і величі втілення образу жіночності, викінчено імперсональне ви5
яснення жіночої краси, назване Маринюком лаконічно «День». Джерельно
іконографічна лінія цього образного унаявлення теж амбівалентна: у протя5
гуючих коренях іконописного письма і в Малевичівських кореляціях білого і
контрастів («Лісоруб» — 1911, з Амстердамського Стеделійка), у Браків5
ських знахідках структуралізації середовища («Будинок в Естаку» — 1908, з
Бернського музею). У картині «День» палітра з’єднуючих світла, черлені, во5
хри, умбри бринить літургійно під нервюрним склепінням тла (бо за дівочою
голівкою, що зображена у фас, барвисті смуги тональних контрастів, наче
нервюри, як у картині Я. Богуша «Літургія Баха»). Жіноче обличчя — це ли5
ше натяк, немовби крізь шар левкасу, з глибини проступають прорізи очей,
дуги брів, контури вуст, — усе таємниче у цій задумливій голові, чоло зрите
горизонтальною лінією: терпіння, біль, смуток ? — що тут приховане, які му5
ки затаєні? Як у бронзовій голівці «Мадам Х» Бернардо Россо, а може пере5
гук з голівками А. Модільяні… Пастозні рухи пензля з білилами з домішка5
ми синьої барви — білий день, світлоносність білого.

Стиль Маринюкових творів тримався на упередженій статиці форми,
що генетично була устійнена з іконописним письмом і однаковою долею з
модернізмом в його перспективній протяжності. В цьому письмі була інтри5
гуюче зваблива, немовби дамбою стримана стихія позачасового спокою, що
звів кубельце у кожній плямі, поворотах такого контуру, який колись по5
любляли символісти на чолі з Емілем Бернаром, а також сукупно представ5
ники понт5авенської групи. Цей широкий контур вистроював площини
форм, і увага до нього була такою великою, що він забезпечив існування ма5
лярської манери клуазоне (від поділів на перегородки, email cloisonne —
французька емаль клуазоне). Стійким її виразником був, скажімо, Жорж
Руо. Фігуративні картини Маринюка «Спокійна жінка» (1983), «Богиня Зем5
ля» (1987), «Жіночий мотив» (1989), «У ранковому світлі» (1990) засаду клу5
азоне виводять до первинних джерел спокій5перебування5протікання фор5
ми. Контур чорний, світлий, золотистий, червоний — тягуче плинний, стрім5
ко летючий, заглиблено зосереджений, контур, що збудований з переходом
від синього до червоного і далі від синього до білого, а ще далі через білила
до вохри і умбри, — такий контур вражаюче відвертий, він спрямовує до тієї
психологічної еманації, що її випромінює загалом жіночий образ. У кожній
композиції, загалом для усієї творчості властиві візуальна коректність, яка

В і д к р и т і с т ь  у  с ф е р і  у м о в н о ї  о б р а з н о с т і

201



не сприймає найменшого натяку на сюжетно5тематичну розкутість. Вер5
бальну сторону заступають кольорово5тональні акценти, формальна про5
стота композиції, асоціативність образів. Концентрація інтелекту, поза усі5
ма психологічними ракурсами, у кожній жіночій голівці є досить виразна. А
з малярського боку — це статус мінімальних засобів на площині, у структурі
композиції. Означений «статус мінімального» налаштований на створення
клімату почуттєвої експресії. Серцевина її — у безмірно відкритому погляді.
у загадковому спрямуванні очей, як у «Богині Землі», очей, що мають, як
правило, різні відтінки зіниць (в цій, по5народному, зизоокості виявлення
заворожуючої магічної сили, що виражає жіночий погляд), очей надприрод5
ньо розширених у чеканні чогось або когось, очей,що у погляді «несуть»
безмір часу. Подібне спостерігаємо у погляді, що випромінюють енергетику
«вічного життя» портрети давнього Фаюма або наші ікони Богородиця Ми5
лування — ХV ст. з Львівської галереї мистецтв чи «Різдво Богородиці» —
середина ХVІ ст. майстра Димитрія з Львівського національного музею.

Якщо уважно поглянути на модерний «Автопортрет» (1990) Маринюка
у червоному береті, з бородою, синіми рефлексами вікон у тлі, довгим во5
лоссям у рефлексах синього з чорним, а в контрасті до цієї синяви прйняти
гарячу домінанту теракотового погруддя з ритмами такого самого тону на
вольову у зеленуватих зморшках обличчі, і усю образну домінанту романти5
зованої шляхетності, сказати б, лицарської бравади співставити з потоками
змінімалізованих стилістично жіночих голівок, то насамперед проглядає
контрастна різниця між неоромантизованим у модерністичних канонах зоб5
раженням художника і жіночими голівками (і в першу чергу це відчутно у
поглядах: художника — рішуче несхитному; жіночо5дівочих — ув очах збе5
режена потойбічна,майже неземна суть віталізму, у метафізичній формі).

Подібна автентика, спрямування до споглядання вічного, насамперед у
самому собі, переконання в існування позапримарно5часових вартостей, їх
постійний пошук у стані не меланхолійного чекання, не позахмарного спо5
дівання, а існування як морального буття, — ці якості вирізняють коло фігу5
ративних творів, де в одних випадках є прозорі натяки на умовну сюжетність
(«З дитиною» — 1987; «Жінка з дитям» — 2006; у названих полотнах є щось
близьке до Богородичного пієтизму в судженнях візантійця Палами, що во5
на, Богородиця, є «слава сущих на землі, насолода сущих на небі, окраса
усього творення», де модерність понять «жінка з дитиною» — «українська
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мадонна» введена в контекст європейської експресивної імпульсивності) і ті
ж прозоро5світлі, метафізично5світлі жіночі голівки, де білизна світла вио5
кремлює гармонію білого, з яким улюблені автором червоні «рифмуються»
поетикою барви («Образ» — 2005; «Люди» — 2006). Але Маринюк не був би
Маринюком, якби не дозволив собі розкошувати ковтком позафігуративу,
де візуальність реальної форми охоче перестрибує в інший позапредметний
вимір («К–97»; засадничо авторська поетика жіночого, що в інтерпретації
позаконкретного отримує нове етимологічне оприлюдення як «К–97»).
І уже в позасюжетному, формально умовному ключі постає композиція «Бі5
ля дзеркала» (2006), уже цілковито розкуто з Пікассівською легкістю або
елегантністю, безстрашною видумкою і властиво Маринюківською охотою
милуватися світлом через білу барву, дистанціювати велич світла здобуто
неповторний візуальний комплекс. Межа фігуративу поступається місцем, і
ця невловима нитка межування, переходу предметної якості в позапредмет5
ну мистецьку вищість виглядає напрочуд поетично і сприймається, як віддих
морського повітря на одеському узбережжі. Відкритий у сфері асоціативно5
го мислення, у системі умовної образності, які дозволяють відшукати у най5
потаємніших закапелках душі чисті, не зруйновані натяком вторинності ми5
стецькі ідеї, Маринюк твердо двома ногами спирається на середовище, вико5
лисане ним самим у хвилини відкрить після самозаглиблених роздумів, — це
середовище виколисане ритмами серця й клекотом почуттів. Він спромож5
ний сотворити вертеп з метафоричною назвою «Люди, звірі» (1981), з викли5
ком позірній динаміці «Рух52» (1987), з програмою безкінечної втоми,пояс5
ненням стану безрадості, безпритульності, безпросвітку («Подорожні» —
1988). Постаті, натовпи, люди хвилюють художника, такою самою нотою
бринять у ньому, як бринить хвилююча зустріч з окремою людиною, постат5
тю, особою. Художник заторкнув проблему, яка, можливо, наприкінці 805х
рр. не набула такої соціальної гостроти, як сьогодні. А втім, він залишався
чесним і щирим, принаймні, на рівні формальних завдань, що стояли перед
ним («Постаті» — 1995; «Лик52» — 1993). Неждано5негадано в уяві Мари5
нюка постає «Ніс» (1993) — не гоголівський типаж з драмою психологічно5
го «розп’яття», а такий собі «праніс» з минулого і майбутнього — безкінеч5
ний з праасірійських епох як гегемонія краси: фас5анфас5профіль, погляд як
прогляд крізь віки, немовби фаюмська загадковість, що дозволяє провести
паралель з бінарним портретом молодого чоловіка і жінки (Музей образо5
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творчих мистецтв ім. Пушкіна), — той «ніс» розриває сферу сприйнятого,
він вихоплюється з площини усміху вуст, він крізь він через естетику клуа5
зоне «котиться» по довжині обличчя з мрією заволодіти усім простором на
«території» голови. Той «ніс», здається, колись був вирізьблений на де5
рев’яній масці індіанців Північної Америки, аб іще — вихлюпнутий інспіра5
ціями Д. де Шіріко.

Маринюк з’єднує постаті через контрасти барв, де схрещуються пло5
щини світла і зухвалої поривності червіні, — і нема уже натяку на фігурацію,
фізичну ефемерність постатей, бо їх заступають гомінливі «квадрати», які
люблять пописатися в субстанції того самого кольорового квадрату. Немає
більшої принади і ясності, які художник пропонує вам у цій якості світло, що
його спричинює запропонована або улюблена ним палітра. У ній немовби
з’єдналися кольорові контрасти Жака Війона, Рожера Біс’єра, Моріса Есте5
ва, — в одеській ліричній аурі паризька малярська поетика. Але, як переко5
нує «Багаточастник» Маринюка, — в одному стильовому струмку він пропо5
нує багатство стильових струмочків — надихали художника «страсті» ікон5
ного штибу. І чи не був він вражений іконографічними схемами клейм леген5
дарного майстра ікон з Ваниліва? Це і є корінь його «Багаточастника».

…Віктор Маринюк, який навчився мовчати тоді, коли багато мистець5
ких профі поспішали на життєвий кін з промовами, амбіціями, критикою
усіх і уся, окрім себе самих висвячених лише на право судити інших, — той
мистець звірився своєму мистецтву і в цьому Едемі краси він дозволив собі
відверто висловлюватися, блукати з палітрою серед образів, які мовчазно
обступили його зусібіч, дивилися на нього розширеними у вічність очима,
наче зійшли з іконних дошок. Крім олії, він полюбив пастель, вугіль, туш,
пензель, перо, бо в різних графічних техніках було йому солодко обживати
нові мистецькі терени. Він дозволяв собі обгрунтовано довести на папері,
дошці, полотні, як виглядає «українська мадонна» і в чому загадка її погля5
ду. Він відкрив для себе те, що нікому не вдавалося: його жінки дивилися
крізь час, у вічність.

Не було сантиметра близькості до компромісу з тим, що могло дати
оточення, коли у різних графічних техніках йшло випробування мотиву
«Простий образ» (1992). Бо йшлося, щоби виокремити сумарні уявлення про
жінку — легенду і красу. Він шукав власні «ходи», ніким до нього не сходже5
ні, і знову його погляд мистця сталі уявлення відхиляв, бо стояла загадка,
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яку мусів розв’язати: треба було зрозуміти, аби творити. Жіночі образи ін5
терпретував у таких способах графічної манери, які відповідали стану його
пошуку. Скажімо, ці лапідарно впевнені лінії, знаки, крапки, хвилясті конту5
ри, трикутники, прямокутники, розміщені на маргінесі площини, що мали
доповнюквати суть образу, ніби перегукувалия з символами Клее або Грі. І
було ще одне, яке не можна було спіймати одноразовим сприйняттям: усі
жіночі образи разом з прорисами зіниць, з поглядом трьох5чотирьох очей на
одному обличчі (або з оком, яке «скотилося» вниз десь до погруддя), — усі
ці образи у контрастах барв, крізь площини світла творили атмосферу окре5
мішності, винятковості. Графічні аркуші «Люда» (1988), «Мати» (1992), «Ва5
гітна» (1992), «Сутінки» (1993), «Муза» (1994) і багато інших, що подібні до
них за характером задуми, зосередження, мають вмотивоване модерне об5
лаштування. Воно зведене до мінімуму лексичних, але надто виразних за5
собів вираження.

Заворожуючий «Кароліно Бугаз» (1994), у цій композиції простір неба,
землі розділяє смужечка темнішої в тоні води, а постаті відпочиваючих сюр5
реально ефектні, збудовані напротивагу пастельних барв краєвиду — землі,
неба делікатними ритмами пера з тушшю, і ці постаті масштабно знесені до
самих небес у порівнянні з площиною пляжу.

Кожна композиція, виконана щоразу у свіжій авторській манері, пере5
конує не тільки тим, що зображено, в яких параметрах авторських оцінок,
але тим, як вона створена: що в ній несподіване, загадкове, заворожуюче —
алегоричне чи асоціативне. Ясний зметафоризований порух думки в тому
коньтексті, який напрошується назвою «Під червоним небом» (1995) — у
драмі схрещених, змережаних контурів, у характерному для авторської
«дикції» клуазоне прочитується конкретна ситуація, мовлена «тією мовою»
з модерних «протуберанців мистецького сонця».

Яка напрочуд оригінальна авторська версія «Святої Марії» (1993) —
варіація іконописного Замилування! Глибинними напоями чекання, тиші пе5
рейняті «Двоє» (1997), «Профілі» (1997), «Мовчання» (1998). Помилково
шукати відповідь, коли не поставлено питання. Маринюка приваблюють такі
якості концентрації думки, така модель спостерження, що їх слід сприйма5
ти, як природну необхідність, стан, через який «проходить» інтелект…Рап5
том уяву Маринюка вихлюпує, налаштовує на емоційний лад зболіле Фран5
ківське «неси мене, коню…», написане ним під впливом суперечливих пере5
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живань. Народжуються пристрасні,здається, несхожі на Маринюка вогнен5
но запашні, в ореолі красивого поєднання «кінь і вершник» композиції «Біг»
(1990), «Несе мене…» (1994). Над просторами щедрої на метафору мистець5
кої думки, над містами несе його, Віктора Маринюка, ласкава до нього, бла5
гословення мистецька доля. 
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Середовище миколаївських художників надійно стабільне з ознакою
якісного випробування — ця риса є провідною, загалом синтезуючого харак5
теру. За поняттям «середовище» приховані дні творчої праці, спілкування під
час виставок, амбіційна конкурентність, що реалізується у мистецькому по5
тенціалі миколаївців, вимірює шкалу високої стильової орієнтації, врешті, їх
творча презентація на різних українських пленерах і здебільшого в рідному
очаківському Будинку творчості імені Судковського, — одне слово, середо5
вище миколаївців налаштоване на майстерний мистецький дискурс, на
постійну творчо збалансовану дію.

Що з малярської точки зору є той мобільний організм «миколаївське се5
редовище»? Чи він однаковою мірою одностайний, стилістично рівнознач5
ний? Чи є в ньому наперед задана програма толерантного спокою, такої собі
згармонійованої психологічно самодостатності, коли сприйняття позитиву є
немовби вмонтоване в атмосферу спокою? Миколаївське середовище, на на5
ше переконання, — це продукт рухомого творчого інтелекту, що своєю ди5
намікою відрізняється від інших, приміром, уже самодостатніх колективів,
які налаштовані на стабільний комфорт і самовідтворну репродуктибілітив5
ність. Отже, миколаївці — це рухома мистецька модель, що ось уже протягом
останнього п’ятнадцятиріччя привертає увагу прискіпливої критики, створю5
ючи притягальне поле багатства стильових констант. Цю модель формують
і розвивають знані далеко за межами Миколаєва майстри Андрій Антонюк,
Володимир Бахтов, Тетяна Бахтова, Микола Бережний, Іван Булавицький,
Юрій Корнюков, Інна, Юрій та Віктор Макушини, Олексій Маркитан, Ми5
хайло Озерний, Володимир Ольшанський, Олег Приходько, Віктор і Галина
Семерньови та ін.

Твори миколаївців усе частіше потрапляють на розмаїті столичні вер5
нісажі, вони мають серйозну опінію у знаних галеристів, їх високо ставлять і
не перестають ними захоплюватись, не шкодують для них епітетів.
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З інтелігентною майстерністю, подекуди свідомим шляхом, подекуди не5
свідомим, за інтуїтивним покликом, який веде мистця й дається його чуттю в
хвилини доторку пензля до полотна, творять миколаївці, напевно, передба5
чаючи, що після того, як полотно висохне, постане питання «як», неминуче
настане зустріч із глядачем, і оце «як» принесе або радість, або розчаруван5
ня. Кожному, хто творить, хочеться спізнати політ радості… Сформував ми5
колаївську когорту в один творчий організм Микола Бережний. І таке ро5
зуміння є вагомою часткою мистецького респекту миколаївців.

Стилістично миколаївці різнорідні, і ота багатоякість є привабливим ар5
гументом для вияснення неповторності, ідентичного волевиявлення кожного
з учасників процесу. Називали ми імена миколаївців, віддаючи перевагу
кожній творчій особистості з розумінням, що різниця, яка виокремлює їх
уподобання, смаки, звички, характери, створює загалом внутрішню рівнова5
гу середовища.

Беремо в уяві, розгортаючи нитку років, що прогайнули скоками, той
ювілейний день відкриття виставки Миколи Бережного в Миколаєві, коли до
нього, на його, на наше мистецьке свято з’їхалися колеги, побратими, друзі з
усіх куточків української землі, злетіли, аби вдихнути і відчути аромат його
поетичних акварелей, пастельних та олійних композицій. Такими внутрішньо
динамічними, такими поетичними, ритмічно збалансованими виглядали ком5
позиції, такими стійко зорганізованими у межах форми, такою на тональ5
ності «ледь5ледь», без крикливих дисонансів, була їх колористика, що в усьо5
му цьому мистецьки мислительно закроєному просторі образів вчувалася
глибоко земоційована імпресійна налаштованість їх автора на струни власно5
го серця, сприйняття й розуміння ним природи як казкового Едему, де «сис5
темний порядок» немовби передбачався заздалегідь і де світ горнувся до лю5
дини, здавалося, існував, чекаючи щасливої миті, щоби стати засобом для йо5
го, Миколи Бережного, мистецьких, непідкупно щирих, переживань. Був йо5
го прозорий, на росі й золоті призахідного сонця сотворений камерний «Ве5
чір на Південному Бузі» якраз для ювілейного року, немовби авторська спо5
відь перед спокійним плином ріки, табуном коней на березі, приспаних у сер5
панку розпечених променями кущів верболозу з силуетом білої церкви над
обрієм і в дзеркальному відображенні у воді і внизу, далі, по ріці, плетивом
солодких туманів, синіючим муром лісочка на задньому плані, з шатром роз5
білено5блакитних небес. У цьому тихому настрої, вечоровому спокої, у цій
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годині згасаючого спекотного дня відчувалося відлуння дзвону, звуки ме5
лодій, співанок, — усе в цьому краєвиді, без жорстких композиційних ліній та
площин, було немовби зіткане у послідовність творення великого стану.

Картини «Береги Таврії» (2005), «Грецькі розкопи» (2005), «Київські ба5
ні» (1998), «Музей в Ольвії» (2005), «Лісове мереживо» (2002) виконані Бе5
режним в авторській техніці з присутністю акварелі. Думка мистця в них сте5
леться по лінії синтезу, узагальнення, систематизована і впорядкована, зла5
годжена в ритми площин, об’ємів, ліній.

«Київські бані» чи «Грецькі розкопи», скажімо, — це зібрані в єдину ду5
ховну сутність уявлення про поетично красиве, що згармонійовані понятій5
ними образами історизму. Тому бані над стрункими силуетами храмів у про5
сторі композиції детермінують суть створеного людиною часу, і такі ж у рит5
мі виявленого, відшуканого і зведеного в струнку систему знань «Грецькі
розкопи». Авторська думка в цих археологічних скарбах одержима радістю
спізнаного відкриття, в якому збережена сутність справжнього, істинного.

Микола Бережний виструнчує композиції в мереживо мелодійних ду5
мок, звідси — їх чистота. Погляньмо під цим кутом зору на такі різні за по5
чуттями твори, як «Сходи до Храму» (2002) чи «Розлив» (2002). В них збере5
жена енергія цілості, результатом якої є емоційний спокій.

Неможливо не завважити і не поцінувати Андрія Антонюка, де б не з’яв5
лялися його твори — у наших чи позаукраїнських експозиційних залах. Ма5
лярські візії мистця сягають прадавнього, з його означення чотирьох сторін
світу, заторкують початки і витоки, сягають коду генетичної пам’яті. Анто5
нюкове таїнство, Антонюкова заворожуюча притягальна мить — з піднебес5
ного, з краю Ойкумени і з його власного творчого Богопілля, яке піднесло
казку, слов’янський міф до сучасного узгіднення. Погляньмо на «Мамині
лампади» (2004), «Розмову з Всесвітом» (2004), «Освячення Магії» (2004),
«Покрову на Богополі» (1998), «Атлантиду Україну» (1997), — в усіх цих
картинах, так само, як і в десятках інших, бодай ось таких, як «Світла молит5
ва» (1997), «Яблуневий спас» (2003), «Три тополі» (2003), «Різдво на Бого5
полі» (2004), «На чистії води» (2005), якісний стан мистця виструнчений по5
гідним світлом. Він у численних творах незвичний, чистий, наповнений до5
торками внутрішнього переживання, такого стану, який дозволяє наснажу5
вати полотна умовними образами, картинами, близькими до народних ле5
генд, народних оповідань, того таємничого фольклорного обширу, який ще
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живе хіба що в найвідлюдніших, найвіддаленіших од стереотипу сучасної
ментальності місцях.

Ще одна яскрава мистецька постать з миколаївської когорти — Олексій
Маркитан, який культивує погляд просвітлення, відкритого споглядання,
відтворює мить, що наступає в час розв’язання замкнених колізій. Чого праг5
не мистець досягти в тому чи іншому творі? Який ключ він знаходить для
роз’яснення схеми «пізнаю себе — пізнаю інших»? Він ховається за уявною
спрощеністю, в музичних ритмах якої композиція несподівано вимальовує
відносини між тим, що є, та ідеалом того, що ось5ось настає або неодмінно
з’явиться. Таким, на наш погляд, є «Танець» (1994), що концентрує шлях ви5
ходу з хаосу через систему мелодійного порядку, яким пронизана площина
картини. Постаті танцівниці і особливо її партнера регламентують мить Не5
минучого.

Улюблена Маркитанова гама золотисто5вохриста з несподіваними
вкрапленнями червоного світлого кадмію, що наглядно демонструє присут5
ність двох станів: уявного і дійсного. При тім уявне часто перебирає на себе
функції дійсного. Із втаємниченої суті моралізуючих сентенцій про чисте і
нечисте, добре і недобре, ясне і неясне художник шукає правдивий стан, а мо5
же, шлях посередництва між першим і другим. Вони не є атрибутами вічного
в картині «Вгамуй мою печаль» (1997), але ж вони і не вгамовують процесу
пізнання самих себе, тобто своєї суті.

Вийшовши з просвітленої жадоби мистецького життя, яким його насна5
жила на початку 19905х років «нова хвиля», мистець наочно демонстрував
своєю творчістю стадії проходження до досконалого. Загадки наростали,
кількість питань збільшувалася. Йшлося йому про одвічне — людське, немов5
би позбавлене потоку миттєвості, скоріше соціальної миттєвості, позаяк во5
но сягало способів зв’язку з ідеальним. Під цим кутом зору картина «Дарую5
ча» (2002) створює тип устійненої умовності. Звичайно, золотисто5теракото5
ва, помаранчева вальорність у зустрічі з образною клітиною умовно5уявного
залишається відкритою, демонструючи готовність до неї. В цій картині, як і у
попередніх творах «Нічна варта», «Самотня гімнастка» (обидві — 2000), а та5
кож тих, що він їх створив згодом: «А човен пливе», «Садівниця» (обидві —
2003), «Курос» (2005), художник, збагачений мудрістю й шляхами поперед5
ників, з’єднуючи ірреальне, чуттєве, немовби відтворює спектр самопричет5
ності до того, що є в настрої зображення й зображеного, що немовби висли5
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зає з потоків пам’яті і губиться в нетрях інтуїції. Бо даруюча як образ, що не5
се потоки відкритості, ніби простягає руку й промовляє. Слухайте — почуєте.

Олексій Маркитан наставлений на світ ідеальних симптомів, які зберіга5
ють енергію для відчуття того, що має розпуститись, як пуп’янок квітки.

Де є ця межа? — то перед кожним, а для мистецького соціуму, мико5
лаївської когорти цією межею стає шлях колективного ствердження (ракурс
Фонтенбло, для школи Новаківського — Космач, для ствердників «нової хви5
лі» — седнівські пленери кінця 19805х — початку 19905х рр., для миколаївців
— Будинок творчості ім. Судковського).

Додаймо до миколаївського товариства постать Віктора Покиданця,
бентежного мандрівника між світом сновидінь і ярістю надійного сподівання,
делікатного товмача візій, що дають поштовх для верховного пробудження,
для розкриття «анонімності» тлумачень того або не того, такого або не тако5
го, для точки, що стає порогом виходу в простір тлумачень. Зміст у Покидан5
ця відіграє другорядну роль у театрі прозорої делікатної форми, на гойдалці
якої розгойдуються рівні автопсії, гри, фантазії, — усього цього доволі на
сцені авторських уподобань, смаків («Іграшка», «Шапка», обидві — 2005).

Сходимо на землю, до краєвидів «Ріки дитинства» (1997) Михайла Озер5
ного або до його запашних букетів із феєрією пломінко5палітряного розцві5
тання, спускаємося з піднебесся уявлень на грішну нашу землю, на той берег,
де «ріка дитинства» зроджує просте і мудре знання, що нема іншого життя,
ніж це життя, й нема іншого краю поза той наш чарівний край, де над стомле5
ною жаром кольорів осені водою, над притихлими од подиху осені травами
хиляться небеса, в багрянець одягнені хороми лісу, гаю, де чари золотої
осені, звичні для нашого зору, неждано збуджені чаром наших почуттів, ско5
лихують мить одкровення, що удоступнює з’яву незвичного, чарівного, ваб5
ливого. Золоті дерева над золотою водою й над золотим лугом, бережком, —
в усьому цьому просторі композиції вчувається чистота стилю й гарний смак.
Чисто, просто, задушевно спілкується Михайло Озерний, дошукуючись що5
разу відповіді на запитання, яке ставить сам собі: «Яким є цей шлях?».

Маємо каденцію стильових потоків без часової регламентації — це й є
глибина миколаївського мистецького рівностояння, яке видозмінюють
щаблі досконалості, професійного досвіду, мистецького гарту.

Якщо звернемося до Олега Приходька («Приходьте до мене в гості»,
1997), якщо замислимось разом з ним («Ранкова кава», 1996), якщо спозир5
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немо на нього спокійним зором, з близької відстані («Дама з собачкою»,
1995; «Відпочинок в саду», 1998; «Птахолов Лукаса Кранаха», 1989), безпе5
речно, тоді для себе, проникнувши у запропонований ним світ, за якусь мить
часу ми відкриємо властивості порядку, що є розуміння конкретного «те5
пер». Ми приймаємо спосіб, характер його мислення, ми насолоджуємось
осяянням, яке зроджує делікатна палітра художника, яке є продуктом коло5
ристичної протяжності кожного полотна. Ми відчуваємо і спостерігаємо,
що це колоризм особливої спонтанної дії, де аромат фарби і голос пензля,
мастихіна є взаємоузгіднені з пропозицією площини.

Такої поезії, чару, принади, такого загадкового звучання, такої чисто5
ти форми виповнена Приходькова «Дама з собачкою», така ж якісна в ній
форма, прозора в просвітленні барв, як Чеховська новелістична перлина! З
вихору уяви зринає вітрильник, голубизна води, небес, дівоча загадкова по5
стать з кошиком серед бенкету черлені, помаранчу, серед розкоші теплої то5
нальності. Усе в цій картині загадкове, непросте, зібране і перетворене до5
лею випадку в казкову реальність, гру ілюзії, як у композиціях голландських
майстрів. Образи Приходька народжуються невимушено, легко, зблискую5
чи діамантовими гранями колоризму.

До стилістичної вишуканості доводять бачення полотна мистці різних
уподобань, стилів, поколінь Тетяна Купцова зі своїм репертуаром ліризму
(«В клітчатому платті», 1990; «Горобина», 2002), Віктор і Галина Семерньо5
ви, що творять: перший — контекст мистецького історизму, а друга — свято
барв і форм у проекціях колізій, що виповнені «іншого», вже етичного ба5
чення, Михайло Кузьміних, який заторкує сприйняття об’єктів інтуїтивним
способом творення символічної реальності.

Спостерігаємо пластичне осягання форми, вишукану ритміку об’ємів,
стилізовану плинність ліній у численних камерних пропозиціях родини Інни,
Юрія й Віктора Макушиних, де потоки образного змісту несуть якісні ха5
рактеристики, що є запорукою щирого непідкупного продукту їх майстрів.
Пластика Макушина допускає мить довір’я до себе, а її стиль, реалізований
у спокійній формі, дає життя новим уявленням вишуканої теми, ідеї.

І нарешті — Юрій Корнюков, що творить бачене ним і по5своєму пере5
несене: та стежка в кожного своя, а для Корнюкова вона не є повторенням
шляхів сотворених. Радше, то перспектива незмінного пошуку, хай навіть у
різних варіаціях, видах мистецтва і скоріше в улюбленій ним графіці, де він
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почуває себе вільно у Гоголіані, у човнику фантастичних композицій із запу5
щеними самітніми будинками, засмученими деревами, возом5драбиняком, і
усім тим іншим напівреальним, шаржованим маревом5дивиною, гротеско5
вим, з присмаком «сюру» («Фундаментальна іронія І», 2004; «Цей дивний
будинок…», 1997; «Ретро», 1995).

Корнюков пропонує варіант співвідносного з ним споглядання того, що
могло бути або не бути, і тоді він пропонує власні рецепти. Хочете — скуш5
туйте той овоч з особливим присмаком.

Загалом миколаївці дружно наставлені на такі версії творчого продук5
ту, який відповідає новітнім модерним уявленням про нього і який є доводом
їх творчих намірів. Це свого роду спокуса мистецтвом. Врешті також «Спо5
куса» як мистецьке об’єднання миколаївців, що заявило про себе пленерами,
виставками. Запалу в миколаївців разом з ініціативною творчою молоддю
вистачає. 

Стійка стабільна група творців з Миколаєва виросла і зміцніла із за5
своєного ними досвіду, в основу якого покладена засада системного поряд5
ку і умова взаємовинятку. Живопис миколаївців наповнений життям, в ньо5
му людське буття і світ реалій є носіями такої умови. Він щоразу заново
відкриває необжитий чуттєво простір для цієї гармонії, того порядку, який
зберігає ясність внутрішнього зору і спокій душі. Природа — небо, земля,
–люди, намальовані миколаївцями, становлять підмурівок їхнього досвіду,
про який можна, повторивши Іваном Франком мовлене, сказати, що він
«розворушує всі наші вищі духовні сили, розбурхує чуття», що він «просо5
чується до душі, так сказати, крапля за краплею». Багатство Півдня зрод5
жує багатоманіття й різноокість мистецьких форм, розмаїття манер висло5
ву, в якому поєднані мотиви становлення, розвитку, існування.

У престижній київській галереї «Імена» миколаївська когорта розгор5
нула свою творчу колекцію. Й добре це сприймається!
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З думкою про Вас, Петре Кузьмичу, там, де знаменита Друо, вибираю
той самий, де Вас фотографуватиму, Restorant — з одного боку, а з іншого
— Brasserie, таке собі традиційне місце, де є столики і час для споглядання,
для неквапливої бесіди, де пахучий запах кави налаштовує на думки про Вас
і Ваше перебування в Парижі, коли Ви милувалися барбізонцями, а може
Мілле, а може заходили на аукціони Друо дивитися чи бува не продаються
там наші (а вони продаються і ціни на них «кусаються», бо є попит на те, що
походить з тієї території, яка донедавна була, а може вважалася за залізною
завісою), а може сиділи за столиком з кавою так само, як і я, і вибиралися на
захід до Кале, до Ла5Маншу або на південь до Шампен’ї на Марні і ще далі
на південь і вже Вам вважалися там чарівні куточки з будиночками під чер5
воною черепицею (як у Вас у Криму біля Феодосії, в Бахчисараї), квітучі сад5
ки, веранди з м’якими кріслами з лози, сині небеса і сині води ріки, просвіт5
леної лагідним французьким сонцем.

Ми з Вами, Петре Кузьмичу, не бачилися останнім часом, але я про Вас
багато чув гарних теплих слів на Вашій батьківщині, де Вас люблять, а Ваш
живопис шанують, поважають. Під час ІХ пленеру у Севастополі мої друзі
мріяли, аби Ви приїхали до нас окрасити своїми чарівними етюдами нашу
творчу зустріч.

Є щось небуденне, особливе, навіть знакове у понятійному значенні
«кримський живопис». І мої друзі5севастопольці, що люблять кримське
життя й свій живопис, шанують свої кримські полотна, поважають свою
творчу працю — а з усім цим багатством — Вас люблять5поважають, бо не
раз розповідали мені і скупий на слова Анатолій Сухоруких, і стрімкий в
емоційних зрушеннях, направду талановитий Ігор Шипілін, — розповідали
про Вас вони, що Ви є справжній маестро пленерного живопису, великих
мариністичних композицій. Це ж мені автор темпераментно написаних по5
лотен євпаторієць Андрій Дудченко десятки разів повторював: «Наш Сто5
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ляренко, наш Петро Кузьмич відчуває море…» Так колись відчував тонко і
ніжно свої акварелі Максиміліан Волошин, людина мрійна і чутливої до но5
визни Коктебеля душі. Ви рисами творчого характеру, темпераменту нага5
дуєте мені його — та сама чутливість до стану природи, зроджена з смутку
або радості, та сама загадковість, як у пейзажних рефлексіях В. Борисова5
Мусатова, і те саме вслухування у дзвінку тишу, коли ти наодинці з при5
родою.

Усі вони, кримчаки, мої друзі, скажімо сімферополець Олександр Шу5
ринов, люблять повторювати: «Петро Кузьмич — як ота чайка Джонатан,
все вище і вище він, ширшає його творчий політ, могутні крила його твор5
чості». І посміхається лагідним усміхом до мене в сріберну бороду Сашка
Шуринов: «Це наш майстер і він спіймав свою птаху творчої удачі. Вчитися і
вчитися нам у нього…»

Ось такі думки, дорогий Петре Кузьмичу, снують у паризькому ресто5
ранчику у моїй голові, а перед моїми очима світлі очі молодих кримчаків,
учасників севастопольського пленеру, Андрія Іноземцева, Олени Молчано5
вої, які теж виповнені до Вас теплими почуттями любові, поваги, вдячності,
— так діти, виростаючи, поважають своїх батьків, їх молоді серця сповнені
любові. Це щире, тепле, сердечне, без крихти зневіри і без тіні сумніву — до
Вас, Петре Кузьмичу, і про Вас воно.

…Паризьке весняне повітря, здається, прозоре, з духмяними запахами
соковитої зелені і цвітом, який простелений доокруг на магноліях, кашта5
нах, і скрізь доокруг у квітниках, кава смачна, пахуча, я дивлюся на фарфо5
рову чашечку і думаю про Вас, закликаючи подумки: «Приїжджайте у верес5
неві погідні дні на Севастопольський ювілейний, десятий пленер, який буде
приурочений Вам і ви матимете змогу відчути, як поважають Вас, шанують і
люблять колеги5побратими, різні за віком, але з єдиним почуттям шани і з
єдиним щастям мати мить насолоди творити поруч».

Допиваю каву і прямую до Латинського кварталу паризькими тротуа5
рами, оглядаючи вітрини численних галерей, де око губиться від огрому пер5
шокласних творів. Може тут десь стріну за вітриною прозорі етюди, намаль5
овані Петром Кузьмичем на берегах Сени, Луари, Марни?..

…Писати про Столяренка однаково відповідально і нелегко, бо насам5
перед у власних судженнях, роздумах про стиль, живописну поетику шано5
ваного майстра треба зберегти адекватну інтонацію довір’я і налаштуватись
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на ту струну безкомпромісної чесноти, яка є першою ознакою творчості
цього великого майстра. В усіх полотнах — великих, широкоформатних, ба5
гатофігурних, малих ескізах, етюдах, що пишуться як рефлексія переживань
і насолоди, він усюди незрадливий сам до себе, тобто чистий у почуттях, пе5
реживаннях, настроях (сказати б мовою нинішньою: художник без комер5
ційного салонного присмаку, без будь5якого контексту з рекламою, піаром).
Столяренків живопис вибудований на ноті довір’я, і така щирість, довірли5
вість повинна зродитись, повинна сформулюватись у розумінні, що кримсь5
ка благословенна Богом земля зродила ще одного унікального лірика5май5
стра, художника, який не розділяє стану природи від стану своєї душі, а
свою мистецьку душу, візію налаштовує на гармонійний лад співзвучності,
глибокого сприйняття того, що через мить5другу стане об’єктом зображен5
ня. Будьмо відверті: таке почуття, сприйняття не кожному дане і врешті не
кожен, хто тримає пензель і обирає для себе палітру, може глибинно, на са5
мому денці серцевого биття, поглядом, настроєм і в першу чергу думкою
спіймати крильця стану природи, тією самою думкою сколихнути її приспа5
ні джерела. І якщо на сотню пензлів, що тримають різні руки, один пензель
в руках однієї людини сколихує від прагматичного намулу чисті джерела
стану, тоді ця рука — від Бога, а погляд цієї людини, що налаштовує палітру
у кольорову цілість, є поглядом небуденного, обдарованого, якщо не сказа5
ти, обласканого творчою долею художника.

Таким у нашому переконанні є Петро Столяренко сьогодні і таким був
він учора і сходини у піднесся творчого стану, почуття, настрою були для
нього протягом усього життя невід’ємні од нього самого. Він просто не міг і
не уявляв собі, що може щось бути по5іншому, інакше, тому що жив цими
сходинами, виборював їх мозольною щоденною працею за етюдником на
пленері і в майстерні за мольбертом. Не розумів і розуміти не хотів інших, не
таких, як він сам, що шукали натхнення, особливого піднесення, щоб узяти
в руки етюдник, і малювати тоді, коли на їх погляд, натхнення з’являлося.
Він розумів інакше як професіонал: це сходження як праця від зорі до зорі,
і в будень і в свято, і кожен будень працею зроджує свято. «Треба йти», —
казав сам собі, наче сповідався перед самим собою. Й тоді ніяка сила не мог5
ла його стримати, ніякі бажання, жадання, принади життя не ставилася ви5
ще, не цінилися дорожче, ніж хвилина перед тим, як пензель мав торкнути5
ся полотна.
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Столяренко5кримчанин — і цим
усе сказано. Так говорили чи писали
колись про К. Богаєвського чи
М. Барсамова. І про великого серед
великих Айвазовського, — як показа5
ли і ще раз підтвердили цьогорічні ви5
ставки мариніста в Києві та Парижі
— таки з ніжністю, патріотичним
приспівом вимовляли: «Він оспівує
Чорне море». І про Ф. Захарова, і про
В. Цвєткову — те саме з мажорною
тональністю: вони наші, кримські.

А що воно означає оте «крим5
ські», яка сутність прихована за сло5
вом, яке має площинну характерис5
тику, не одиничне визначення? На
наше переконання, поняття «крим5
ський» є супровідним до понять
«живописний», «колористичний».
Приклади, чудові зразки цього ко5
лоризму демонстрував ще донедавна
Федір Захаров і його кримські,
седнівські імпровізації зачаровували
широтою (читай глибиною) живописного мазка, подивляли колористичною
ерудицією, насолодою, які могли приносити фактура, форма, світло5кольо5
рові ефектні рішення, поєднанні єдиним композиційним ладом. Це був Федір
Захаров, великий художник і великий чоловік, який приносив у затишні ко5
ридори Спілки художників у Києві аромат солоної води і запах чебрецю. Бу5
ло з ним весело, цікаво… Такою чарівною прекрасною Леді палітри в Ялті
донині залишається Валентина Цвєткова, яка причаровує шармом живопис5
ності у натюрмортах і краєвидах. Але оте понятійне «кримський плене5
рист», «кримський мариніст» пасує якнайкраще і щонайперше Петру Кузь5
мичові, оте в дусі Айвазовського «Він оспівує море» якраз дотичне до його
характеру, до його прагнень і просвітлених почуттів, коли тиша, небеса і мо5
ре обіймають світ і купаються в затуманених мрією очах Столяренка. Адже
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в нашому уявленні і з нашими персоналіями ми доводитимемо усім, що Пет5
ро Кузьмич є лірик5мрійник, а мрійники, звісна річ, є найкращі поети, ху5
дожники, композитори, ми гаряче вітатимо кожну нову мариністичну ком5
позицію майстра, кожний куточок піщаного чи скелястого Столяренкового
берега з хвилями, що горнуться до нього або втікають подалі, прийматиме5
мо, як коштовний набуток Ялтинської колористичної школи («Захід», 1974;
«Прибій», 1975; «Скелі близнюки», 1976).

Отже, знаковим є мариністичне обдарування Столяренка і ступінь на5
шого вияснення, що море для нього стало високою вимогою живопису, ця
ступінь відвертості, з якою йдемо до цього твердження, несе переконання,
що живопис повинен стверджувати істинні константи, а в такому разі зішле5
мося на улюбленого нами і не раз перечитуваного Ф. В. Й. Шеллінга, що ми5
стецтво повинно зображувати істину, яка є понад почуттями. В цьому сенсі
мариністичні композиції Столяренка сприймаються в такому ракурсі сприй5
няття й, звичайно, викликають найщиріші симпатії й звичайно вони несуть
ідею Моря як безмірної стихії у вигляді необхідної якості, у тому, що ця
якість запала нам глибоко в серце і викликала нове море емоцій, думок, жа5
дань поділитися ними з автором, друзями, незнайомими, донести вербально
живописну форму Столяренкового моря, — в усьому цьому ми зауважуємо
сутнісну сторону художнього обдарування мистця, його найперше покли5
кання творити колористично5пленерне малярство, що є найвищої проби ко5
штовністю, якраз Шеллінгове, для нас прийняте однозначно: істина існує
понад почуттями. На наш погляд це глибоко відчуває і передає Столяренко,
щоразу повертаючись художньою думкою до Моря як до безмірної заворо5
жуючої сили краси, єдиної ідеї, що існує існуючи в ім’я існування поза
емпірикою, поза нами. Але дивна річ, як зблиск променя в діаманті, кольори
неба і кольори моря в усіх творах художника перебувають у взаємній
узгідненості й взаємодоповненні, у тому бездоганному ланцюжку моти5
вацій, що їх створює стихія безміру, позачасу, того, що було і має бути.

Але Столяренко охоче думає про море і його людей і не може не хотіти
любити, бо це в його характері людини доброї, шляхетної, в його сповіданні
засад людинолюбства, — таким чином, він з радістю охоче йде до поро5
зуміння, даючи нам поштовх для тлумачення, що випадок зустрічі, єднання
людини з морем є правилом життя, тобто правилом необхідності, обов’яз5
ком честі, моралі, гідності, а з ними вияву найвищих сторін геройства, муж5
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ності, високого людського чину. В контексті отакого поєднання моря, неба,
людини твори художника несуть подвійне змістово5формальне значення —
значення краси та добра, бо присутність людини стихію позачасовості кон5
кретизує у послідовність психологічних зв’язків. Ці зв’язки формулює коло5
ристична палітра, в якій стрій думок і барв не викликає найменших запере5
чень чи якихось дріб’язкових побіжних зауважень і ми, наставлені цим об5
разним ключем автора охоче йдемо за ним тим шляхом, який він нам вказує,
без заперечень, але з погодженням, що наші почуттєві симпатії до автора як5
раз викликані його пропозицією, і ці симпатії, розбуджені музикою образ5
ної палітри Столяренка, якраз наростають і ми огорнуті настроями його ко5
лористики, і ми просвітлені його ладом творчого мислення в сумі почуваємо
себе щасливі, бо, здається нам, збагнули те, чого він хотів досягти.

Рівно, безоглядно твердо стояв Столяренко на своїй рідній землі, впро5
довж багатьох десятків років ні на крок не схибив чи відступив від своїх ху5
дожніх правил і життєвих засад, — цьому заповітному стояти і вистояти, не
впадати у комерційність, не шукати легкості в тематиці — через це карта йо5
го живопису не поплямлена і чиста, як вона буває на великому загрунтова5
ному полотні у великих художників, для яких єдина правда — це правда
творчого переконання. Тому мариністичні композиції, як рівно ж краєвиди,
куточки Ялти, Феодосії, Бахчисараю, Старого Криму, натюрморти, квіти,
жіночі моделі, рибалки на березі, на морі в шторм і ясну погоду — усе, що
ожило в полотнах, сукупно загалом у живописній творчості Петра Столя5
ренка виглядає на рівні мистецької одухотвореної серцем, почуттями ху5
дожника субстанції. Не виключаю, що це похвала серед похвал, бо ма5
теріальне у житті нерідко брало верх у багатьох над ірраціональним, і легка
скороспішна слава ніколи не поспішала на користь мистецтву, а була вона
скоріше завадою його розвитку і заводила не одного митця врешті5решт на
манівці. Саме тому теплими, свіжими, чистими, легкими, такими близькими
до наших почуттів і розуму, такими дорогими для нашого сприйняття вигля5
дають полотна Столяренка — і ті, що він показав їх у Києві на виставці
1965 р., і ті останні, де запах фарби ще не вивітрився і де зір митця такий по5
молодечому запальний, невгамовний і такий нестримний, немовби увібрав
усю мудрість пройденого і пережитого, — ті полотна направду у відношен5
нях світла, барви, фактури, у будові форми, у ракурсах і поворотах миттєво5
го кадрування, у стихії тональних зміщень певних кольорів, у широті пензля,
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у просторовій стиглості мастихіна вони є, ці полотна такими, що колір тут
поставлено на перше місце і йому відведена роль першої скрипки в загально5
му ансамблі. І тут несподівано для себе самого ми ставимо перед собою
крапку такого сприйняття, що художник досягає щоразу, з кожним новим
твором капітелі образного тлумачення, в якому з одного боку є місце для
узагальнення, а з другого — конкретика якогось там подвір’я, закутка міста
із сходами під муром, берега з рибалками, є полем для адекватних уявлень
про загальне як у відношеннях світла і кольору, так і у презентаціях вибудо5
ваної форми, що унаявлює стан погідного літнього дня, коли на веранді, на
обруску є букет жасмину і бузку, а в чашках парує чай, і за верандою зеленіє
деревце інжиру, а далі — просторінь моря і неба.

Але повернемося до часів призабутих, коли художник молодий, не5
терплячий, наполегливо стрімкий, сповнений жаги малювання, у віці Христа
виходить на шлях, яким у майбутні роки йому судилося пройти добронас5
тавлено у погодженні із самим собою, без компромісів і відхилень від твор5
чої мети. Перед нами «Рожева тераса», вихоплений з обширу природи
«кадр», де три прозорі плани — тераса, зволожена дощем, і двома кріслами
із лози, що відбиваються у площині мокрої підлоги, смарагдова рівнина мо5
ря і за обсягом така сама горизонталь смарагдово5рожевого неба поєднані
гармонійними потоками барви. І композиція, і колорит відбивають поетику
ліризму, що характеризували твори класиків живопису цієї перехідної доби
19505х — 19605х рр. Лінія обрію в картині Столяренка — це лінія золотого
перетину, до цієї прозоро5молочної лінії, де морська далечінь скрашується
крайкою голубизни, леліє людський зір, який заворожений «протіканням»
смарагдових просторів, який перепочиває на гребенях білястих морських
хвиль і який, знайшовши місце перетину, губиться в далечі безкрайніх небес.
Мало сказати, що це стишена емоція погідного стану навіть при нашому за5
гальному визначенні, що маємо вишуканий морський пейзаж. У потоках на5
шої свідомості ніжними мелодійними легато коливаються барви смарагду
поєднані з рожевуватими гранями небесної безмірності. І тому приходимо
до константних суджень про досконалість колористичних партій вишуканої
композиції. Вкотре переводимо погляд з першого плану і плетених крісел на
ньому до духовного центру структуризованої загалом тріади просторової
далечі, до лінії обрію, небес, а відтак наш зір знову повертається до тераси,
що обрамлена двома білими напівколонками огорожі і врешті до молодого
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деревця за нею, яке заврунюється
зеленими листочками. Майстерність
живописного оформлення зволоже5
ної дощем тераси бездоганна. Ця те5
раса є живописним магнітом. Ми
відчуваємо свіжість зволоженого
повітря, бачимо, як відбиваються у
дзеркалі тремтливі контури ого5
рожі, напівколон, плетених крісел,
як згущуються тінями грані кам’яно5
го рожевого виступу, нас поривають
м’які делікатні протікання світла на
мокрій підлозі і утверджуємо себе в
переконанні, що два крісла, форму5
ючи тріаду планів, ці крісла «проно5
сять» зір до духовного вістря ком5
позиції і для того в атмосфері сма5
рагдової рожевості вони виокрем5
люються золотистою плямкою ак5
тивізованої барви. Вони немовби за5
прошують до тривалого споглядан5
ня, милування огромом краси, лишень відкрити очі ширше, і вона — перед
вами. Вони загадкові в своєму кольоровому означенні і хто зна скільки їм тут
чекати господарів, наче відвернулися одне від одного. А може господарі пе5
рекинулися прикрими словами і так їх залишили? Чеховські аналогії й
чеховські імпровізації.

Як мариніст, послідовник кримських класиків5мариністів, як стверд5
ник живописної феєрії Айвазовського, якого він вивчив глибоко, вникаючи,
через численні власні копії його творів, в авторську манеру Айвазовського,
— але й поза Айвазовським, Богаєвського, Волошина, свого вчителя Бар5
санмова, — ґрунтовно простудіювавши його у Феодосійській галереї, де
протягом років проходив науку і водночас працював, де викрешував на вер5
шинних зразках грані свого творчого характеру, Петро Кузьмич зрозумів,
що може і повинен малювати. Але малювати по5своєму, через власний по5
гляд і власні думки, переживання. Інакше — аніж інші. Але не приховував,
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що залишається прихильником великого Айвазовського — то була пе5
рехідна для нього пора, пора сходження на власну творчу дорогу. Й не
втямки тоді йому, тридцять з лишнім річному, що сходження у велику твор5
чість розтягнеться — без зупинок: перерв, без такого собі, властивого поча5
сти людям: «Ах, перепочину» — на усі майбутні літа, на все відведене йому
долею мистецьке життя. Отже, повертаємося до думки: Столяренко любив
Айвазовського. З цієї давньої епохи і походить його «Наваринська битва»,
розгорнута по горизонталі кульмінаційна мить двобою флотів (37,8 х 150).
У цьому бездоганно закомпонованому творі збережено дух, постромантич5
ну принаду руки Айвазовського, але ми, під свіжими враженнями Луврських
шедеврів, шукаємо тут аналогії з голландцями В. Ван дер Вельде, Й. Йонг5
кіндом, знаходимо елементи схожості, подібні батальні мотивації, зроблені
на високих регістрах майстерності, але без пафосу, а з конкретикою
свіжості, яку полюбляли голландці, того рушійного пафосу, який привніс у
свої полотна Айвазовський. І той пафос, оту героїку морського двобою, ви5
сунувши апогей битви до першого плану, зберіг молодий на той час малю5
вання картини (1962) Столяренко. Написано легко, з об’єктивним істориз5
мом, правдивою достовірністю, як два корвети — російський і турецький
зійшлися в короткій дистанції, як лунають залпи корабельних гармат, як
похилилися вітрила ворожого корабля, що поданий у різкій тіні, як набли5
жаються за флагманами, прямують на зближення одна до одної дві ескад5
ри. Але як блискуче, у динамічних перспективних скороченнях, зрізах ра5
курсів, поворотах корабельних корпусів зображено вершинну мить істо5
ричної битви за володіння морем, як виринають раптово, несподівано, по5
дані у кутках обрамлення композиції військові корвети, як напружено
розп’ято вітрила кораблів, що випливають, немов з імли порохового диму,
зринаючи тінями на обрії.

Лесування як основний живописний прийом характеризувало письмо
давніх майстрів. У Столяренка, навпаки, методи сучасного письма широким
пензлем, мастихіном. Живописно молодий художник виявив бездоганний
смак у використанні вишуканих кольорів неба — фіолету, неаполітанської
жовтої, бірюзи — і води — умбри, що передає в’язкість, глибину морської
безодні, яка через годину5другу поховає сліди людської драми одного з про5
тивників, а також свіжість освітлених яскравої зелені хвиль, що ніби готу5
ють славу і безсмертя для другого флоту.
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Хист, з яким розв’язано складне завдання, відчутний у партіях високо5
го захмареного неба, намальованого невтримно сміливими мазками, фак5
турно; це небо відкрите для довгого споглядання, у ньому рефлектують ос5
новні кольори з численними відтінками, тональними модуляціями, які чер5
гуються у певні послідовні ритмічні партії майстерно сміливо прописаного
полотна.

І по відношенню до неба артистична горизонталь поверхні моря у
розмірі 1:5, так що монументально вимальовуються, щогли з вітрилами і пра5
порами, що тріпочуть у безмірі небес — і хвилі на морі, як у Нечуя5Левиць5
кого «то сині5сині, як бірюза, то фіолетові», ці хвилі, прописані енергійними
ударними мазками пензля, — свідчення велемовне, що на небосхилі образо5
творчості з’явилася, — зненацька для загалу, але не лише для феодосійсько5
го мистецького оточення, — особистість обдарована, вельми заангажована
в морську стихію, особистість, що зуміла передати дихання моря, його гнів,
примушуючи хвилі битися в борти військових кораблів, світитися в полум’ї
гарматних вогнів, і гаснути фіолетовими тінями в чеканні, коли хвилі погли5
нуть ще одну жертву. Так, народився мариніст і його сприйняли, зрозуміли,
а те, що сталося мало своїм вислідом визнання Столяренка серед знаних ма5
риністів, його участь у різного роду творчих акціях мариністів. Море запо5
лонило митця, посіло його думку, з морем він народився і море любив з ди5
тинства, з морем судилося йому пройти через літа…

Столяренко почав зображувати море задовго до «Наваринської бит5
ви», ще працюючи на різних роботах у Феодосійській галереї. Ба, іще на зорі
п’ятдесятих років він малює численні види бухт, затоки, узбережжя, хвилі,
причали, в’язки риб, що сушаться на березі, рибальські сіті. Переконливими
є пейзажі, які він на початку п’ятдесятих років малював, створюючи «точку
бачення» з берега, з поглядом на бухту. Так, у композиції «Рибалки» (1952)
художник знаходить точні відношення барв — від темніших на першому пла5
ні з постатями рибалок з вудочками, через світло5сіру пляму бухти і опону5
ючим темним контуром бухти другого, до розбіленого неба, яке вивершує
композицію.

Подібні жанрово5морські етюди художник напрацьовує, урізноманіт5
нюючи композиційну структуру, як у сцені, що змальовує ультрамаринову
просторінь води на першому плані, а далі, з другого освітленого сонцем бе5
рега затінені корпуси баштового крану і сейнера, світлі стіни заводу з дима5
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рем «Погідний день» (1952). Художник працює корпусними широкими маз5
ками збагачуючи живописний лексикон прицільно фактурно, вибудовуючи
просторовий лад дії на засадах контрастів «Цвітіння» (1951). Він наполегли5
во, системно опановує стиль, як у сцені з бухтою і небом, що тануть у мо5
лочній імлі, з постаттю жінки і дитятком на березі (криптонім П. С. — впев5
нений шрифт літер, що стилістично пов’язані з колоритом; цей криптонім
поступатиметься далі впевненому підпису «Петро Столяренко», який щора5
зу у кожній новій композиції читатиметься як ствердне волевиявлення ав5
торського характеру), чергуваннями кольорових світло5темних плям («Га5
вань»).

Уже в ранній період творчості, на авторському часовому зрізі живопис5
них пошуків, художник одержує велику насолоду від палітри з трьох5чоти5
рьох кольорів і бачить її вагу у ритмах контрастів, теплих і холодних коль5
орів, дотримується прискіпливого «кадрування» простору задля осягу ком5
позиційної стрункості, як в етюді, що зображує кам’яний берег, бухту, ма5
сив невисоких гір з вертикаллю споруди («Гурзуф», 1951). Столяренкове мо5
ре живе сейнерами, торгівельними суднами — це море обжите, і судна, що
поставлені на якір невід’ємні від панорами моря, і люди, що закидають сіті з
сейнера, також стали часткою моря, і бакени, і маяк, і баштові крани доле5
носно пов’язані з морем. Цей Столяренків погляд присвячений одній темі,
важить багато у донесені живописних якостей полотен.

Море присутнє у Столяренка берегом, кримськими горами, кораблями,
сейнерами, лайнерами, ескадрами, підводними човнами, рибальськими бар5
касами, фелюгами, буксирами. Море з небом фокусують один простір, але їх
розділяє площина прибережних вохристих скель. Часом море позолочене
ритмами неаполітанської жовтої, що пасує до теплого голубого кольору
хвиль. Часом воно стривожене штормом і вода набуває свинцевої барви.
Столяренко любить і вміє малювати воду, передаючи стрімкий рух хвиль, їх
грізну міць або манливу бірюзову лагідність («Шторм пройшов», 1970). Во5
да постає перед художником у розмаїтті барв: то вона зігріта промінням
сонця, то молочних відтінків до пари молочному небу, то із золотою доріж5
кою молодика, то вода бірюзова, волошкова, а небо розмите білилами і по5
середині композиції, в оптичному центрі біля бакена припнуто на якорі фе5
люгу або ж вода зеленувато5синя, а човен винесли на піщаний берег, а у
партії небес фейєрверк синіх з вохрою.
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Дивимося на композицію, що
«виносить» площину ген вдалечінь
до самого обрію, над яким горизон5
тальною грядкою простяглися по5
вісьма фіолетових гір, щоб далі, за
ними, поступитися площині невисо5
кого кобальтового неба. Але яке це
небо, звихрене рухами пензля, таєм5
ниче, загадкове, з просвітлинами бі5
лил, небо, яке вабить, манить своєю
кобальтовою красою! І море в пе5
редчутті шторму, що ось5ось розірве
напругу тиші і піде гуляти хвилями,
а наразі воно стривожене, збенте5
жене темно5зеленим, вохристим не5
спокоєм, і хвилі на ньому розхита5
лися холодно5зеленою тривогою, і
білі гребені води вишумовують свою
могутню міць — ген, від краю до
краю оті хвилі. А біля одного берега,
два острівці5човни: один у тонально5
сті глибокої холодної синявості, а
другий — в умбрах, опонує йому
формами тіней. Як темпераментно, з
якою свободою, з яким характером
передано настрій стихії! («Два чов5
ни», 1960; «Сонячно», 1961).

Й цілковито інший настрій, насолода хвилиною спокою, коли оптичним
центром стає човен на першому плані, немовби схоплений знизу, — з потре5
бою звеличити його сутність, вклонитися йому, годувальнику (звисають з
бортика рибальські сіті, весла на сидінні), — аби помилуватися ним і змалю5
вати його з таким живим почуттям, що перехоплює дух. Усе на контрастах
голубого, синього з домінантою червоного кадмію. Яка майстерність, яке ви5
соке почуття відношень кольору і яке високе почуття відповідальності вибу5
довувати композицію твору: смужка піщаного в теплих умбрах берега, змо5
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нументалізована форма човна і тяглість у безкінеччя водних просторів!
(«Човни із сітями»).

Композиційно Столяренко вірний своїй професійній інтуїції, стійкий у
творенні структурних пропорцій, незрадливо повторний у намірах передати
настрій, стан і завжди точний у розрахунках кольорової перспективи: пер5
ший план — берег, скелі, човни або тераса із столиком чи кріслами, другий
— море, закосичене різнобарв’ям ультрамарину, кобальту, а третя партія, як
правило, — небо, суголосне із стихією моря. Можливі інші варіації з двома
партіями, скажімо човен і вода або вода і небо. Або лише одна перспективна
велич моря з його могутнім диханням, нескореною волею його позачасово5
го буття!

Світлоносна палітра Столяренка зродилася легко і вільно, як пісня, що
на неї довго чекали. Уже в ранніх творах він явив своє непересічне обдару5
вання, хист колориста, розуміння пленеризму, уже в ранніх творах худож5
ник твердо переконливо заявив про свою оригінальну емоційну вдачу, про
свій неповторно темпераментний почерк, створив свою особисту візію жи5
вописності. Для прикладу дві композиції: «На пляжі» (1953) і «Аю5Даг»
(1956). Перший твір витриманий в академічній манері, нефактурно означені
жіночі постаті біля човна, бузкова смуга води і сірого неба, три плани пер5
спективної далечі, структурна чіткість, композиційна точність. Народжений
через три роки «Аю5Даг» написано в кращих традиціях постімпресіонично5
го малярства. Перед нами справжня перлина на шляху віднайдених відно5
шень кольорів. Знову три плани, але з яким смаком, як інтелігентно вони
розв’язані з таким природним почуттям, що теплий бузковий з ультрамари5
новим відтінком неба доповнює умбру з бірюзою теплого моря, а вохра з
фіолетом берега немовби перегукуються з експресивними динамічними маз5
ками, якими намальовано море, і барви берега контрастують з вертикальни5
ми площинами мастихіну на горах на третьому плані.

Такого порядку роботи «Сірий день», «Бриз», «Берег», «Причал»5 усі
з початку 505х рр., і усі з прецизійною Похитонівською легкістю, і усі під цим
поглядом повертали думку від сірих буднів до того свята, що несла його в
усміху добра щедра натура молодого життя — пророкували майбуття лінії
кримського пленеризму, який, передчуваємо, перебував у корелятивних
співвідносинах зв’язках, що його на іншому краї, за інших умов, але збуд5
жені високою культурою модерного мистецтва несли у палітрі А. Ерделі, або
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розбурханий паризькою Ecоle de Paris М. Глущенко, або Ф. Захаров, який
після закінчення Суриковського почав свою педагогічну працю в Симферо5
польському художньому училищі ім. М. Самокиша. Вони, Столяренко і За5
харов, дуже скоро, за якихось пару літ мали зійтися в одному — оспівувати
чорне море, створювати тонкі за відчуттям колоризму картини, суть яких
переповнювала жива могуть хвиль, мінливої морської води.

Можна до безкінечної втоми, скоріше радості, дивуватися тій легкості,
тому швидкоплинному Столяренковому світовідчуттю, романтичному окри5
ленню, емоційному піднесенню, внаслідок яких з’являлися численні твори:
«Рибальські човни», «Сонце», «Сейнер», «Теплохід», «Україна» і десятки
інших на тему моря, обжитого моря, розгніваного у несамовитій люті моря,
лагідного, ласкавого, манливого, як обрії далеких небачених світів.

Тремтливими порухами, майже пуанталістично Столяренко передає в
дусі першокласних французьких колористів червоний з вохрою переспів че5
репиці на дахах будинків, білизну їх стін — це на одному березі, ближче до
глядача і гладінь бухти, біле тіло лайнера і у ритмах, вже з другого боку, а
далі у перспективі — феєрверк кольорів південного міста з суднами на при5
чалі набережної, майже дзвінким суголоссям червоного, золотистого, голу5
бого, умбри, що змережовують різнобарв’ям квартали, і вже понад крайніми
хатами міста горизонтальна смуга гір, намальованих в тій самій пуан5
талістичній манері з живописним тактом. Завершує композицію вертикаль
неба, намальована продовгуватими мазками, що знаходяться у перетині до
горизонталі композиції і відтінюють площину бризу затоки («Севасто5
польська бухта», 1975). Полотно подивляє легкістю й світлістю виконання,
партії кольорових площин перебувають у стані взаємозближення й взаємо
доповнення. Другий план затоки передає гру хвиль, і узгоджує теплі перший
та третій плани. Відчуваємо і бачимо в природі зміну, ось5ось впаде дощ і йо5
го з’яву віщують скісні стріли неба, повітря оповите вологою. Передати
подібний настрій з таким розлетом артистизму може лишень майстер. Але
приступаючи до праці над полотном Столяренко про це не думав: йому
йшлося, аби вхопити момент настрою впіймати химерну гру стану в атмо5
сфері. На поставлені перед собою питання художник одержав позитивну
відповідь.

…Човен, що винесений на берег моря, в уяві Столяренка угадується в
багатогранних означеннях. Чому так часто, майже з пієтизмом, з якоюсь но5
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стальгічною струною мотив човна переходить з твору в твір, постає в різно5
му кольоровому освітлені, то у спогадах — мріях, що він пережив на своєму
віку, то в незмінній тріаді «човен5море5скелі», човен5легенда, символ, міф?
Столяренко закоханий у човни.

Не без думки про Айвазовського, творчість якого Столяренко добре
знав, вивчаючи його мариністичні візії зал за залом, а також у фондах гале5
реї, можливо, роблячи свого роду Присвяту Айвазовському, можливо, із
твердим переконанням пролонгувати романтику великого мариніста, при5
ступив Столяренко до виконання горизонтальної композиції («Драма»), що
мала зображувати морську трагедію в годину шторму — хвилину затоплен5
ня двощоглового вітрильника, що тоне біля прибережних скель кримських
гір. Романтичний подих, безмежжя розбурханої бурею стихії й, коли небо
нахилилось до моря, а хвилі знялися до неба, піна розбитих об скелі хвиль,
що стікають з гір, ця байронівсько5лермонтовська поривність почуттів, коли
шевченкове «море вітер чує», коли «сказилося море…», грає5грає хвилями,
цей пафос неоромантики зітканий, як мереживо зір на нічному кримському
небі, з ніжно5чутливої, поетично5ліричної натури Петра Кузьмича Столя5
ренка, і цей бурествердний пафос, не дає йому, художникові спокою, затиш5
ку, а за ним і нам, що зачаровані твором художника, його романтичним мо5
лодецтвом, його великим живописним молодецтвом. На тому Шевченково5
му (у чернетках поета) морі «темно всюди — як у будень», «Гай, гай! Море
грай / Реви, скелю ламай». У цьому мариністичному полотні мистецтво Сто5
ляренкового колориту є великим звершенням живописної культури майст5
ра, бо невгамовна стихія палітри зроджує адекватну атмосферу морської
бурі. Як легко, вільно (для зору глядача) користується художник обраною
формою подачі, як емоційно влучно розпоряджається простором, що відве5
дений розміром полотна, який неповторний він у визначенні особливого, не5
звичайного, що фокусує буревійність бурі! («Над хвилями», 1970; «Перед
штормом», 1971). Петро Столяренко і Олександр Грін — для нас вони обид5
ва романтики, і ця паралель видається нам природною і в ній немає штуч5
ності.

…Коли з відстані років пережитого, уже в новому тисячолітті Столя5
ренко малює поетичний морський пейзаж «Етюд» (2005), в якому начу5
вається неаполітанська прозорість повітря, при тім що поверхня полотна не
лесована, а обжита широким пензлем і мазки бірюзової фарби, здається
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пульсують, та нам випадає думати, що до цього самітного баркаса, до цього
мішаного берега, до цього теплого моря ось5ось через мить прибіжить Ас5
соль… Але, як бачимо в уяві, вона уже зайняла своє місце в композиції кар5
тини «Ранок», що зображує дівчину за читанням книги на терасі з видом на
море і вітрильником у глибині обрію. Усе маємо в цьому краєвиді — і куль5
туру постімпресіонізму, майже в дусі Боннара, в манливі зваби не5
аполітанських мотивів, і насамперед осягнуту автором твору ноту гар5
монійності у живописному настрої, психологічному ключі. Хіба отака ме5
лодійна струна не зроджує пам’ять про Гріна?!.. І в такому самому дусі ви5
працювана композиція твору.

«Ремонт вітрильника» (2005), в якому через майстерне опрацювання
живописної поверхні, досягнути ефекту двоїстості — ліризму і відчуття
краси життя. Або « Ла Манш» (2005) — реприза французьких візій у дос5
коналих зразках постімпресіоністичного експресивного письма з наявни5
ми трьома планами — берегом у красивих барвах, заворожуючим видом
морської величі з вітрильниками на причалі і рожевими від променів хма5
рами на небі… Від усього цього перехоплює подих, і справді ще раз спадає
на пам’ять провокативна паралель: Столяренко і Грін побраталися. Столя5
ренкові знадобилася оказія звеличити, овіяти чаром героїки, спізнати ан5
тологію рибальського життя і тому його маршрути в напрямі Азовського
моря, мандри в керченські оповиті великою елліністичною славою сторони,
і ця його живописна наставленість до теми, і ця його відданість «арматурі
рибальського простору» — свого роду інваріантність мариністичних упо5
добань сформулювали якісний мистецький розвій художника, склали не5
повторну сторінку його творчості, що осягом низки полотен, звершена
впродовж 1960–19705х рр. семантично скріплювала модним на той період
«суворим стилем». Знову десятки першокласних живописних діамантів, з5
поміж десятків яких називаємо «Рибалки» (1960), «Камбала» (1961), «Ри5
балка і море» (1965), «Нові сіті» (1975), «Казантип» (1978), «Штормить»
(1982), «Керченські рибалки»(1982), «За кефаллю» (1986). Гадаємо, що по5
дібного роду мандри «на етюди», «за матеріалом», «пошуки стану» пере5
творилися для художника в оази спокійного творчого спрямування, вони
формувалися на етапах творчого розвитку. Стихія Азовського краю стала
Столяревською палітрою, а життя азовських рибалок, їх будні, сленг, дні,
ночі, світанки, їх їжа, молитва, жарти, оповіді, легенди, сни, мрії — усе ви5
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являло етичні ціннісні орієнтації життя і тут не залишалося місця для
інших сюжетів, що не були пов’язані з морем. Простий мотив «Камбала» —
сюжет про розвішані поруч з сітями на палі рибини на березі моря, напи5
саний соковито грубо, у синтаксисі суворого стилю, який народжувався не
під впливом модних зон, а внаслідок духовних життєвих трансформацій,
той опоетизований спеціальними прийомами мотив набув алегоричного
значення як вираз способу буття, що означене правилами гри з морем. Та5
кий мотив полюбився художникові, але він полюбився також нам, тому що
ми безповоротно включилися в контекст Столяренкової живописної ема5
нації.

Столяренко збагатив, урізноманітнив кримський пейзаж, поетично
зверсифікував його природу, розширив палітру малярського бачення, звер5
нув увагу на такі сторони, що перший погляд нехарактерні, випадкові, але,
освятивши їх полум’ям свого живописного розуму, сумління, знання, вели5
кого досвіду, ерудиції, тим самим підказав нам їх локальну мистецьку при5
наду, легітимізував об’єкт творчого споглядання, переповнив його струнами
ліризму, що став лейтмотивом живописної лексики і основою світлоносної
палітри («Виноградник», 1971; «Весна», 1989; «Долина в Оджибаї», 2004). У
цих пейзажних екзерсисах, пейзажних роздумах, пейзажних оцінках баче5
ного і пережитого, пронесеного через стан, настрій, що є відкритий до ста5
ну довкілля, Столяренко в цих витончених делікатних композиціях приму5
шує нас співпереживати, але не тільки — він дає нам зрозуміти, як йому хо5
четься під оглядом кінцевої мети витворити вартості абсолютного виміру у
розрахунках, що мале є водночас безкінечне, а красиве стає найкрасивішим,
свого роду огранком, окрасою краси: «Кримські дворики» (1969), «Будиноч5
ки біля моря» (1977), «На пляжі» (2003). Столяренко — поет Краси природи.
Прицільний стрімкий Столяренків зір у пейзажних інтродукціях, у вистоя5
ному або, радше настояному переконанні, що банальне для простого ока в
душі художника спрямовується як особлива природа. Він, живописець за
покликанням, дає зрозуміти і розтлумачує ступінь мальовничості в компо5
зиції, яку так майстерно, з таким піднесенням щоразу в кожному новому
творі підносить до рангу першочергових образотворчих контамінацій. Він
усе бачить і любить і його око налаштоване на живописний лад зсумовує ча5
сточки вражень, інтегрує їх і створює через палітру свою малярську візію —
ту візію, яка виражає його почуття й переживання, і мить доторку пензля
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митця до полотна означує стрімкий
рух цих переживань, їх повороти і
прориви, що виразно читаємо в тому
або іншому живописному творі.

Можливо, він єдиний, хто з та5
кою всепроникаючою усезапальною
відданістю залишається постійний,
незмінний у тій ситуації, яку обрав
через названі вище власні почуття й
переживання — залишається живо5
писним літописцем кримської при5
роди. Він привніс у пейзажну куль5
туру Криму, України такі небачені
до тих пір якості свого таланту, що
вияснюють однозначно найвищі,
найдивовижніші грані якості мис5
тецького продукту і загалом проце5
су впродовж кількох останніх деся5
тиліть.

Не будимо перелічувати намальованих художником пейзажів — усі во5
ни визріли в глибині Столяренкової душі. Не будемо описувати велич «Бу5
динку у Старосіллі» (1983), не станемо вигукувати захоплено з приводу
«Персикового саду» (2004) чи «Збору винограду» (1997), або численних
версій «Будинку А. П. Чехова в Гурзуфі», —пройдемося тихим неквапливим
кроком, з притишеними думками, аби не помилитися, до його подиву гідних
картин «Зійшов місяць»(1981), «Прозорі тіні»(1964), «За вікном дощ» (1975),
і до десятків інших.

Колірний ефект композиції «Літня ніч» (1980) потрясаючий й за
емоційним змістом близький до «Ноктюрна». Картина написана у теплому
колориті. Зображена прозора кримська ніч, здається, вібрує світло будинку
на другому плані, відсвічують від місячного світла стіна, обрусок на столику
і палахкотить фіолетово5синім цвітом весняний бузок. Столяренко пише
повітря енергійними мазками, які матеріально вияснюють глибину небес.
Тепло5зелені кольори неба рефлексують на площині стіни, муру, обруса.
Світло нічної лампи розчиняється у просторі. Треба вітати Петра Кузьмича
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з тим, як вільно він користується кольорами, що не гамують «вагу» тону, з
якою глибиною почуттів, ніжністю й шармом передає нічне сяяння — і уся
краса кримської природи, прохолода і свіжість літньої ночі постають перед
зачудованим зором!

Й в такому самому колірному ключі був розв’язаний «Ноктюрн», напи5
саний з дивовижною майстерністю, тонально м’яко на теплих й холодних
відтінках тону: місячна зоряна ніч, освітлене червоним світлом вікно і від5
блиск світла від нього на квітах бузку. Написана робота вільно з багатством
колірних нюансів, які засвідчують про майстерність Столяренка5пейзажиста.

Які емоції викликає у нас зображення кримської ночі з освітленими во5
гнями білого будинку, стрілами дерев і жаром цвітіння на кущі? Наче Герку5
лесові ставочки здіймаються сині гори в довкіллі пейзажу, з хатками, що ту5
ляться вздовж автостради. Що бачила на своєму довгому віку пінія з розло5
гим, наче помах крил, гіллям, яка виросла на пагорбі навпроти Ведмідь5гори?
Де і в якій стороні землі ще можлива ота краса осінніх золотих виноград5
ників перед зеленим шумом гір, а в далечі вже інших гір, оповитих синьою
журбою? Художник достеменно сягає узагальнень, вихоплює нитку історич5
ної пам’яті в композиції «Таврика» (1989), а в живописному ракурсі через
теракотові тональні відміни розгортає первопричинні ритми Часу («Старий
храм у Феодосії», 1976). Того, що є достеменний, і того, що минув… Під та5
ким оглядом можна поціновувати «Феодосійську фортецю»(1983), віддаючи
днину тому часові, до якого скерована людська пам’ять. Названі твори — з
числа кращих, хоча гірших у Столяренковому ряді ми не знаємо, і у такому
ствердному зізнанні ми переконанні логікою баченого . Вохриста терпкість
мурів фортеці, як і вохриста стійкість у старожитностях Таврики, не що
інше, як градація століть на кримській землі, і обрана мелодика барв
відповідає внутрішньому ладові зображеного. Пам’ятники Таврики зросли5
ся з горами так само, як приліплені до мурів феодосійські саклі вкоренили5
ся у вікову могуть фортеці.

Пам’ять художника вихоплює з реалій такі «шматочки чарів», на яких
у 19505ті рр. в кінематографі зосереджували увагу італійські неореалісти. У
Столяренка цієї пам’яті — на тисячі композицій, мотиви яких змережані
«ностальгійними» почуттями, майже платонічною насолодою, потребою оп5
рилюднення мармурових сходів з китицями троянд біля них, куточків саду з
кущами юки, інтер’єру, позбавленого вигод, але соковито відтвореного, са5
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дочку з хатиною, тераси з вазонами, барвистих будинків на скелях, до яких
ведуть кам’яні або дерев’яні сходи; усього тут доволі в градаціях емоцій, при
тім головним є процес замилування, до приміру, життям, квітами, деревами,
сонцем, які є за вікном майстерні.

Немає художника поза Столяренком, поза його входження у кримську
природу, кримські села, хатки з горизонтальними дахами і хатки під черепи5
цею, де бринить гомін прачасів, різних народів, рас, релігій, де серед скель
прорізують собі цілину для життя кручені деревця, де зелена напівтропічна
розкіш природи змінюється вигорілою від спеки травою і, де усе живе за5
барвлене у сіру, немовби випечену на сонці вохру («Віхи часу», 1976; «Ста5
рий Бахчисарай», 1978). Його полотно «Старе село» (1972) прочитується ме5
тафорично, як генетична пам’ять, як натяк на спекотливий день, як сенсо5
творна система провінційного смутку, замкнутості життя. Під усіляким ог5
лядом з мистецького боку полотно бездоганне: воно вартісно долає відстань
нашого сприйняття й співпереживання, притягуючи поставленими у ньому
малярськими проблемами і людським змістом, при тому обидва аспекти —
формальний і гуманістичний рівноцінні.

Широкі панорамні візії кримського пейзажу поступаються романтич5
ними видами різного роду терас, балконів, як ось «Рогонда» (1992), де ху5
дожнє розгортання світлотіньових потоків з розмаїттям квітів, зелені, гли5
бинних площин неба і води етимологічно пов’язане з такими творчими
знахідками, як «Літо» (1992), «Провулок у Гурзуфі» (1978), «Весна в Крас5
нокам’янці» (1968), і уже з малярського боку схрещені з огромом творів ти5
пу «тінь5нетінь», що їх можна розглядати як непідкупно щирий сплеск емо5
цій: якийсь там закуток вузенької вулиці, де будиночки нависають один над
одним із сходами, що ведуть до білої площини, мазанки, притулені до скель,
кримське подвір’я з тропічними квітами, бахчисарайські вулички з мечетями
і довколишніми валунами у горах, — усього цього ми не маємо змогу пере5
лічити, але сумарно усі пейзажі загалом прочитуються як одухотворений го5
лос Криму, а їх автор одновимірно домінується в якості його закоханого у
свою землю бояна.

Паралельно з пейзажем Столяренко розгортає сюїту лірично5емоцій5
них натюрмортів. Вони заслуговують окремої уваги і великої похвали, вони
причинно вияснюють корені живописного таланту художника. Ось перед
нами композиція з японською айвою (1981) або до пари їй троянди на круг5
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лому столі (1992) — їх, поза ними, теж сотні добротних… У них спостері5
гаємо момент «вростання» художника у колір. Чи не думаємо водночас, що
в таких композиціях він «відводить» душу, розгортає глибинність малярсь5
кої палітри, дошукуючись складних колірних відношень, найтонших
відтінків, світлотіньових нюансів, рефлексій стану, гармонії, симетрії? Він це
любить — і того досить, бо без цього він не може. Натюрморти стали для ху5
дожника причалами психологічного стану. То було його емпіричне підґрун5
тя, інтуїтивна настанова вивершення малярської лексики. Складними живо5
писними прийомами художник у натюрмортах доводить самому собі, що мо5
же дуже добре малювати. Того й хотів завжди.

Про місце Петра Кузьмича Столяренка в процесі українського мистец5
тва, в його жорстких обертах, перетинах і обріях не перестаємо думати, на5
магаючись сконкретизувати факти його життєво5творчої біографії, включи5
ти її у стильові потоки сучасного мистецького менталітету. Він особливий,
такий який він є, а не інший і не подібний до інших — це треба пам’ятати. У
мистецькій карті кількох останніх десятиріч художникові відведена роль по5
етичного, емоційного інтерпретатора, талановитого майстра живопису. Уже
в повоєнний час Т. Яблонська, А. Ерделі, М. Глюк, О. Шовкуненко, К. Трохи5
менко, М. Глущенко маніфестували високі здобутки малярства. Концентрат
поетичного виявлення кольору, поетизація малярської тканини в субстанції
полотна, пленеризм, постійно домінували в українському живопису. До ко5
лориту, крім П. Столяренка, апелювали на різних часових відтинках і на
різних меридіанах, у різний спосіб В. Хмелюк, А. Петрицький, К. Звіринсь5
кий, Р. Сельський, М. Максименко, Ф.Захаров, а з молодших поколінь —
В. Цюпко, Ю. Вінтаєв, А. Криволап, М. Демцю, Р. Романишин, І. Шипілін.
Приклад Петра Столяренка вивершує панораму кримського і загалом ук5
раїнського колоризму. Зазвичай, Столяренко — художник великої інтуїції,
живописно поетичних інтенцій. Він досяг вершинних на нинішні часи показ5
ників у малярстві і по силі йому найскладніші колористичні рішення, які що5
разу захоплюють новизною поставлених завдань і композиційних вимог. Не5
хай залишається відкритим питання, як він стверджує таку досконалість у
малярстві, залишаючись далеко попереду перед своїми сучасниками і перед5
бачаючи істинно малярською інтуїцією етапи дальшого сходження.

…Нинішня наша з Петром Кузьмичем зустріч у залах Національного
художнього музею України не є для художника підсумком створеного. Бо
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художник, який поєднуючи творчість невіддільно від особистої біографії, не
може зупинятись, підсумовувати, ставити крапку. Для Петра Кузьмича
нинішня виставка є коротким перепочинком, під час якого він матиме насо5
лоду втішатися своїми картинами — дітьми і думати про незвідані стежки
творчості, про невиповнені мрії, через повороти яких він мусить далі йти. У
майстерні на нього чекають заґрунтовані полотна. І він, приймаючи похвалу
вдячних до нього людей, раптом починає думати, що мусить поспішати, аби
малювати. Він прагне цього!

С т о л я р е н к о в а  в и с о т а  к р и м с ь к о г о  п л е н е р и з м у



Кінець шістдесятих років був овіяний патетикою соцреалістичного
міфу про народ та його історію. В творенні цього міфу кожному мистцеві
відводилася конкретна роль: одні славословили «проводирів нації», інші —
безіменних героїв, безродовий народ. Мала своїх кумирів міфу і Одеса.

У Адольфа Лози розуміння міфу пройшло довгу і складну еволюцію. Це
була дистанція «зворотної» ходи — від соцреалістичного міфу до міфів біб5
лійно5євангелійного і овіяного легендою античного. Йдеться не про звичну
інтерпретацію міфу засобами малярської техніки, а про таке його тлумачен5
ня, де реальне переплітається з нереальним, а серйозне дозоване нюансами
авторської іронії, яка дозволяє ставитися до міфу як до живої динамічної
тканини, дошукуватись у його глибинах повчальних для кожного етичних
уроків. На пошуки такого тлумачення пішли десятиліття. Та художник не
шкодує. Адже дуже легко можна було впасти в дидактичну тональність. Або
вдатися до тривіальних повторів уже пройденого. Чи, зрештою, стати зви5
чайнісіньким компілятором. Але Одеса інтелектуальна, вихована на високій
ноті культури 19205х pp., таких речей нікому не прощає. Одеса шанує своїх
інтелектуалів. Серед художників вона має свого Лозу.

Міфотворчі картини Лози ставлять проблему, але її не розв’язують.
Крапок над «і» в них ми не побачимо, готових рецептів не візьмемо, не
відшукаємо для себе жодної відповіді. Питання поставлене прямо: думайте,
шукайте — знайдете. Глядач опиняється у ситуації співпереживання або
співдїі, поза кадром залишаються наслідки цього процесу. В цій грі немає пе5
реможців і переможених: час виковує істину.

Розглядаємо картини міфотворчої серії — бачимо перед своїм зором
навченого життєвим досвідом майстра, який малярську площину підпоряд5
ковує ідеям вищого ґатунку. Що обдумував художник, коли взявся за полот5
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но «Самітні», — про двох дітей серед важкого напливу архітектури? Він ви5
брав холодний колорит, сполучення тягучих в’язких барв, викинувши навіть
найменшу думку про теплий промінь надії чи окраєць світла. Усе чуже, не5
привітне у цьому чужому для дитинства середовищі, яке заперечує щиру
радість і відкидає усміх, відкидає найменший прояв цієї радості з відразою,
немовби немає місця для щасливого дитинства, немовби усі демони світу
всоталися у форми чужої архітектури. Чи не були першим поштовхом для
автора думки про дитинство тяжкого лихоліття війни? Чи не задумуємось: а
що буде з нашими дітьми жахливої чорнобильської епохи — доби усіх смер5
тоносних екологічних катастроф, спричинених людською байдужістю або
ситою апатією?! Двоє діточок на картині — як зранені на березі моря птахи…

Міф про Ікара у серії реалізований у двох полотнах «Час літати» (у Ми5
колаївському художньому музеї) і «Літати або не літати» — твір, де реаль5
ний морський пейзаж опоетизований давньою легендою. Можливо, протис5
тавлення разюче, і контраст часового та позачасового дизгармонійний, що
спричинює певну ляльковість моменту.

У творчості Лози, як і в кожного одесита, море стало нероздільною
часткою його самого. Від його колись знаменитої картини «Акації», цві5
тіння якої примусило живописця піддатися спокусі кружляння білої весни
над морем, ведеться перелік пейзажних композицій. «Акації», якщо кинути
оком у минуле двадцятиліття, були щасливим фактом творчої біографії
мистця. Скупий лаконізм розквітлих над світом дерев виявив чудову здат5
ність мистця бути розсудливим у виборі технічних малярських засобів. Кож5
ний конкретний твір вимагає особливої уваги, конкретних прийомів.

Банально твердити, що Адольф Лоза став співцем Одеси, її живопи5
сним оракулом. Не зрозуміти принади південного міста, його романтизова5
ного аромату може тільки черства людина, для якої захід сонця знаменує
просто вечір. Одеса оспівана, описана достатньо. І кожний, хто береться за
цю тему, знає й розуміє вагу того, що має сотворити. Такий самий, не інший,
особливий, і Адольф Лоза. Перелік його одеських пейзажів («Вокзал», «Над
морем», «Місто біля моря», «Міст Сабанєєва», «Спуск до моря» і т. п.) за5
свідчує, що він добре себе почуває в цій галузі. І ще одна здатність, суто ти5
пова для одесита, — марина, як, скажімо, для закарпатця — Карпати. Лоза
іде за своїм покликом мариніста сміливо і впевнено. Було багато геніальних
попередників до нього. Кожен із сучасників усвідомлює, що море — жива
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істота, нетлінна, навіть час відступає перед його стихією. Ціла низка картин
Лози — вдаліших, етюдних, менш вдалих — про море («Шторм», «Шалан5
ди», «Вечір», «Морський пейзаж», «У рибалок»). У деяких («Морський пей5
заж», «Вечір») відчуваємо традицію емоційного малярства. Інші лапідарні за
лексичними засобами («Ворота»). Ще інші приваблюють сезаннівською
грою мас («Дофінівка»). У житті художника немає сірих буднів, бо праця
стала радістю й окрилила дні та місяці життя. Так народжуються пейзажі
кримські, прибалтійські. Так приходить розуміння нетлінності діянь людсь5
ких («Стара Фортеця», «Судак», «Над Гурзуфом», «Акерман»). Так прихо5
дить відчуття сімейного великого людського щастя, яке не кожному дано
відчути («Дорога», «Казка»).

«Він щасливий, горнуться до нього люди» — у цих словах однодумця,
мрійливого одесита5пейзажиста Ореста Слешинського і міра поваги профе5
сіонала до професіонала, і свідчення, що велика мета єднає, окрилює відда5
них справі мистецтва, а також розуміння нових завдань, що сьогодні стоять
перед художниками Одеси. У пошуках, у неспокої, вічному прагненні до ми5
стецької досконалості, — таким виглядає сьогодні творчий портрет Адоль5
фа Лози.
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Молодіжний мистецький рух, впевнено долаючи опір опонентів, завою5
вав собі простір у культурному житті України. Починаючи з виставки
1987 p., яка для багатьох — прихильників і супротивників новітніх тенденцій
у мистецтві — була несподіваною, а також двох седнівських пленерів, що да5
вали ясне розуміння й бачення нових ідей, мистецтво молодих стало ре5
альністю. Завирували регіональні, групові, моностильові виставки, поняття
андерграунду, соц5арту набули громадського визнання. Дехто з молодших
через культурно5інтелектуальну обмеженість — скороспішно намагався
увінчати себе лаврами, спекулятивно пристосовуючись до потреб нового ми5
стецького ринку. Буквально на наших очах народилося таке небезпечне яви5
ще, як артбізнес, що в умовах економічно5соціальної кризової ситуації в
країні прискорило монополізацію оцього самого ринку, який був відданий
на відкуп численним офіційним і напівлегальним арт5комерційним об’єднан5
ням і кооперативам. Треба мати неабияку мужність, зберігати психологічну
витримку, щоб не піддатися спокусі творення того самого арт5бізнесу, який
сповідують люди багаті, з чужих сторін заїжджі. Захід, полонений увагою
до радянського, в тому числі мистецтва України, буквально скуповує безо5
глядно усе, що трималося для розради серця в майстернях, утверджуючи
нові правила гри. Дуже небезпечна гра за умов відродження національної
мистецької культури! І все ж, сміємо думати, арт5бізнес приречений на не5
минучу поразку. Виграють не ті, що сповідують нову кон’юнктуру, а ті,
скромні, несуєтливі, котрі самовіддані в своєму прагненні вести мистецький
пошук далі, творять в повному розумінні справжнє, сповнене драматичних
колізій сучасне мистецтво і працюють скромно на вівтар відродження націо5
нальної культури. Серед тих, хто імпонує нам своїм розумінням доцільності
малярського пошуку і об’єктивно стверджує його буття, хто гармонійно ви5
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вершує полістилістику сучасного мистецького процесу, бачиться виразно
київський живописець Анатолій Тартаковський, котрий вийшов за межі
Христового віку. Отже, до наймолодшого пагіння нашого малярства його
віднести вже не можна. Але й поріг середнього покоління Тартаковський ще
не переступив. Він десь посередині між першими і другими — визначимо йо5
го творчі потенції в мистецьких орієнтаціях седнівських пленерів (1987,
1988 pp.). Саме під час другого пленеру він створив картину «Одного разу на
світанку», яку віднесемо до жанру політичної картини, зокрема такого його
різновиду, як сучасний «соц5арт». Картина відома, вона репродукувалася у
багатьох журналах, мала свою позитивну пресу разом з іншими творами жи5
вописця, які він виконав під час седнівського пленеру.

Чи сповідує Тартаковський сучасний неоавангард? Так, і лише тією мі5
рою, якою він визначає щиру і об’єктивну позицію його творців. Компромісів
і кон’юнктури Тартаковський не сприймає: не регламентує жодними на та5
кий випадок причинами і наслідками. Його позиція відверта у полі чотири5
кутника натягненого на підрамник полотна, яке чекає реалізації творчого
завдання. Не завжди задумані плани реалізуються сповна. Це складний, бо5
лісний для мистця шлях долання сумнівів, тривог, приведення колірної па5
літри в порядок, ствердження життєздатності обраного мотиву. Але коли
зачалася праця, коли знайдено відповідну тональність, коли в голові вист5
рунчилася малярська площина з усіма її ясними і прихованими елемента5
ми — тоді художник сповна віддається цій розкоші творення, ця радісна
праця і є процесом натхнення!

Мистецтво Тартаковського предметне. Реальна сутність, яка є об’єктом
його аналізу, нерозірвана, хоча діапазон аналітичної «гри» надзвичайно ши5
рокий — від політичних мізансцен, завуальованих роздумами про добре і по5
гане, чесне і підле, аж до міфологізованих сцен, що дають можливість ви5
світлити реальні об’єкти, поняття новими змістовими гранями, освітлити
думку асоціативним рядом, метафорою, символом. Це світ сучасного ми5
стецтва, сповненого тривоги за сучасне і турботи за майбутнє. Без такої об5
разності мистецтво сьогодні немислиме і виглядає анахронічно.

Поведемо мову про міф як джерело образності малярської палітри Ана5
толія Тартаковського. Як сприймати міфологічну основу творчості київсько5
го живописця? Це лабораторія для самоаналізу? Чи данина моді? Ще один ви5
ток на шляху пошуку? А може спроба подивитися на «свої речі», «свій світ»
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через площину набутої людьми мудрості, так би мовити, хрестоматійне ро5
зуміння людьми моментів створення світу і людини, розповіді про діяння дав5
ніх героїв, теж в аспекті космогонізму і антропогонізму. Одне слово, міф доз5
воляє краще збагнути сучасність, скеровує морально5етичні засади поведін5
ки людей в потрібне річище ідеальних або реальних вимірів життя. Міф мож5
на від нести до ряду категорій лексичних засобів, що необхідні для втілення
відповідного задуму, здійснення таких малярських ходів, які дають можли5
вість глядачеві сконцентрувати свою увагу на вічних людських цінностях.
Найчастіше Тартаковський звертається до моралізуючих оповідей Старого і
Нового Завіту. Він робить це охоче, може здатися залюбки, виявляючи на
тільки розуміння суті речей, але й малярськи інтерпретуючи події, описані в
Біблії чи Євангелії, звертаючись до певних фактів, моментів для ілюстрації
власних думок. Слово «ілюстрація» слід сприймати в малярському ро5
зумінні — виявленні такої пластики, такої колірної напруги фарб, створення
такої умовності, за якої, скажімо, білий колір — синонім чистоти, зелений —
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вічності, а червоний — пристрасті. Зрештою, ця ілюзорна розповідність
сприймається умовно. Художник дошукується таких композиційних сполук,
які роблять його художнє мислення асоціативним. Це виявляється у багатьох
міфологічних композиціях, навіть таких, що програмують розмаїті малярські
засади, як ось «Народження Венери» і «Біля моря Галілейського».

Аналізуючи витоки авангарду 19105х років, киянин Б. Лівшиць написав
хвилюючі спомини «Півтораокий стрілець», в яких в образній формі описав
народження кубофутуризму на Україні, діяльність «Бубнового валета»,
«Ослячого хвоста» та інших московських і петербурзьких угрупувань почат5
ку століття. Він описував, як зі Сходу мчить на Захід «дикий гілейський
воїн», «скіфський воїн», повернувшись обличчям назад, а тільки напівока
скосивши на Захід» [1], тобто в автора йшлося про визначення специфіки
авангардових рухів у проекції Схід–Захід. Як важливе і актуальне усе це для
розуміння істинності й помилкової гарячковості сучасного неоавангарду!
Праісторичні, віталістськи орієнтовані мотиви — те, що конденсувало по5
няття «Гілеї», осмислене і по5новому трансформоване Анатолієм Тарта5
ковським. Візьмемо його картину «Оплакування» — сучасний варіант пієти,
побудований на протиставленні двох постатей: праісторії, яка в образі
скіфської баби оплакує стилізовано трактовану постать, схоплену в білій
тональності. Ціла шкала умовностей: «спресованого» часу, зведеного до
двох фігур; сонця, що палахкоче білим полотном над хрестом; синьої ріки;
зеленої трави; червоного сонця, що впало і відображене в ріці. Композиція
заворожує, немовби магніт приковує системою умовностей, які найперше
закладені в колористиці і в самій схемі побудови малярської площини. Ці
умовні знаки не залишають нас спокійним спостерігачем, вони промовляють
до нашого серця і дають сигнали пам’яті, примушують її прокинутись зі сну,
тобто дають їй «поживу» для роздумів про минуле і сучасне. Невже настав
час, що скіфська баба виступає в ролі сивіли і оплакує нас, нещасних дітей
XX століття?! Ми справді приречені? Якби так, то це було б дуже просто: лю5
дина слаба і беззахисна перед силами Фатуму.

Отож не ремствуйте, що вам

на лоб

поклав Господь свій світлий

перст нищівний.

(Василь Стус)
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Картина «О, наш Ісусе, тебе ми не кликали!» принципова для худож5
ника і свого роду цитатна з хрестоматійною композицією О. Іванова
«З’явлення Христа народові». Це свого роду ключ для сприймання гума5
ністичного світовідчуття А. Тартаковського. Це не просто діалог сучасно5
го живописця з класиком, а розмова, що виважує, поряд з відомими реча5
ми, болісні, сповнені роздвоєння думки автора. З одного боку, він розуміє,
що люди втрачають моральні цінності, вони й Христа сприймають у чор5
ному, а не в світлих одіяннях Месії, а з другого, — люди близькі до землі,
вони тісно з нею зв’язані, вони — діти природи. Автор розв’язує в картині
систему трьох начал: бога, людини і природи. Але ця триєдність подана в
конфліктно5драматичних координатах, вона існує в умоглядних і реаль5
них проекціях, кожному дається можливість індивідуального відчуття
цього.

Картини «Ноїв ковчег», «Вигнання до Єгипту» — із серії міфологіч5
них, що поєднують ускладнення формальні, живописні зі смисловими. Вони
реалізують постійні творчі пошуки мистця в галузі колористики, виявляють
його стан реалізації певних колірних кристалізаційно5рельєфних сполук,
близьких до макропуантилістської, майже мозаїчної техніки, коли тональ5
на фактура набуває самодостатнього значення. Наявність таких вібруючих
сполук, створюючи оптично мінливі враження, майже розкладає предмет5
но5речовий стан або зводить до фантастично красивої вібрації кольорів.
І це особливо видно у таких творах, як «Тиха розмова», «Вирішив я відпо5
чити трохи», «Автопортрет у червоних трусах».

Авторське сприймання реалій у такого роду картинах — через макро5
пуантилізм. Звичайна станкова річ набуває монументального характеру.
Зрештою, формати картин гіпертрофуються, немовби мало місця для цієї
оптичної нестримної стихії барв! Але недостатньо стверджувати, що худо5
жник йде до розуміння експресивної позапредметності в її оптично5вібру5
ючому варіанті. Бо об’єктивно він щоразу має чітку мету: те, що вдовольня5
ло вчора, сьогодні поступається місцем, непредметність чергує, конкурує з
композиціями, де ретельно виважуються реальні ситуації або вдумливо ви5
ношуються метафоричні нашарування образності.

Не все в його пошуках однозначне і сприймається одразу на віру. Мож5
на сприймати чи відкидати асоціативне мислення автора, систему умовності,
колір, тяжіння до монументалізації, гіпертрофізму композиції. Це, звичай5
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но, справа індивідуальна, усе залежить від суб’єктивних факторів. Але від5
мовити авторові у пошуку ніяк не можна.

Чимало композицій Тартаковського віднесемо до виду політичної кар5
тини. Чи працює він у дусі соц5арту? Особисто для себе не визнає жодних
сучасних напрямів, у всякому разі не орієнтується на жоден з них. Але факт
безсумнівний, що в деяких його творах наявні такі начала, які дають мож5
ливість співвіднести їх з жанром політичної картини. Ось, для прикладу,
візьмемо композиції Тартаковського «Дорога до храму» (два варіанти),
«Суд», «Руйнація ідеї», «Бенкет переможців», «Битва», «Дикий кінь».

Кожен з перелічених творів заслуговує на окрему, уважнішу розмову.
Отож, за браком місця тезисно охарактеризуємо достоїнства картини «Ди5
кий кінь», яка може здатися полемічною цитатою з композиції К. Петрова5
Водкіна «Купання червоного коня». Наче три апокаліптичні вершники відо5
мої гравюри А. Дюрера, несеться червоний кінь з картини Тартаковського у
просторі. Немає сили, яка змогла б його зупинити, і люди у синій воді не в
змозі протистояти апокаліптичній стихії. Та уважно пригляньмося і побачи5
мо, що атакуючому динамізму передньої частини коня протиставлене ане5
мічне слабнуче тіло задніх ніг, ніби розділене зеленим холодним кольором.
Автор асоціативне виважує усі складові багатої палітри (символи синього,
червоного, зеленого, жовтого), свідомо застосовує діагональний перетин
площини, наповнює емоційним «диханням» (зарядом!) композиційні вузли.
Маємо ще одне оригінальне, сміливе трактування людської долі!

…У робітні Анатолія Тартаковського чимало заґрунтованих чистих по5
лотен. Вони чекають своєї черги, свого Дня. А ті, що ми бачили на його пер5
сональній виставці, на різних групових — всесоюзних, міжнародних, не5
одмінно викликали живу реакцію, — вже йому не належать. В них — частка
нашого сприйняття, співпереживань і роздумів. Чи може художник бути
щасливішим, коли знає, що його твори уже належать людям?!

1. Лившиц Б. Полутораглазый стрелец. — Л., 1933. — С. 95.
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Писалося5стверджувалося, що Віктор Олексенко — художник «з Бо5
жого призначення, повеління» — черкаської землі вірний син, від роду до
роду, зрісся з нею, з її правіковою культурою, з Шевченком і його славетни5
ми земляками зрісся, а вже у дні наші з просвітленням Симоненкового гаря5
чого слова зіжитий, що «Ми — це не безліч стандартних «я», / А безліч все5
світів різних»… Отож, для Василя Симоненка священним вогнем було по5
етичне слово, а через три десятиліття такий самий священний вогонь у серці
Олексенковому запломенів вогнем мистецтва, власне, вогнем книжкової
графіки. У розумінні Віктора Олексенка — саме комп’ютерної графіки.
Комп’ютерна книжкова графіка взяла розгін, і важко передбачити її по5
дальші осяги, настільки перспективні її формалізаторські й формотворчі
презентації.

З історії мистецтва відомо, що перші два десятиріччя XX ст. забезпечи5
ли надійне підґрунтя до збагачення української книжкової графіки. Відомо,
що до життя були покликані такі могутні постаті, як відродженець укра5
їнського модерного стилю В. Кричевський та ерудит європейського рівня
Г. Нарбут, котрі реформували стереотипні уявлення про оформлення книж5
ки на національному ґрунті. Г. Нарбут підготував школу талановитих, вдум5
ливих конструкторів книги, створивши передумови для розвитку національ5
ної книжкової графіки. Українська книга з іменами Г. Нарбута та його вихо5
ванців (Л. Лозовський, Р. Лісовський, М. Кірнарський), а також великого
числа послідовників вийшла на європейський простір. У числі реформаторів
виявилися П. Ковжун, М. Бутович, які принесли українській книжці розу5
міння мистецької цілості.

Кінець XX — початок XXI ст. ознаменовані сплеском модерних хвилю5
вань на ниві комп’ютерної, зокрема книжкової комп’ютерної графіки. Од5
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ним із її ствердників і став черкаський мистець Віктор Олексенко. Він — по5
шуковець новітньої форми за характером, а за ерудицією — глибокий тра5
диціоналіст української культури, що прив’язаний до первнів трипільської,
черняхівської мистецької свідомості, а також таких важливих компонентів
народної творчості, що, скажімо, суголосна семантиці орнаменту ук5
раїнського рушника, тканини Середнього Подніпров’я, знаменитим у
XIX ст. керамічним промислам у с. Сунки. Отже, два крила — народне мис5
тецтво і модернізм з його трансавангардними модуляціями — виробили кон5
структорсько5дизайнерський смак Віктора Олексенка, розкрили простори
мистця в розробці шрифтової культури, композиції обкладинки, а також су5
купно усіх елементів книжки, починаючи з форзаца, буквиць, заверстки тек5
сту, спускових сторінок тощо.

У Києві й Черкасах майже водночас відбулися дві мистецькі акції — у
залах Спілки народних майстрів виставка українського рушника, а в Чер5
каському художньому музеї — презентація комп’ютерної книжкової гра5
фіки Віктора Олексенка «Відкрита книга».

Виставка рушників немовби розшифровувала втаємничену силу ліній,
орнаментальних знаків, символів, якими користується черкаський худож5
ник і які вервечкою прадавніх традицій несуть нові образно5змістові значен5
ня; були вони гранично спрощені, локалізовані й лаконічні. Ясна річ, на пев5
ному етапі рушникова вишивка зазнала впливів ілюмінованої рукописної
книги, оформлення стародруків. А ось перед нами зворотній вплив — чиста
стилізована мова книжкової форми, де прочитуються опосередковані зв’яз5
ки з орнаментом рушника. І це імпонує у поєднанні з натяками на стилізо5
вані трансавангардні цитації.

У нелегких умовах черкаського поліграфічного буття, коли видавничу
ідею краю тримає на приватно5самовідданій ініціативі провідне видавництво
«Брама5Україна», дякуючи завзяттю, молодечій енергії журналістів Ольги
Вовчок та Олександра Третякова, у Черкасах регулярно виходять одна за
одною книжки місцевої творчої інтелігенції, які бездоганно конструює сти5
ліст високої естетичної проби Віктор Олексенко.

Десь років з п’ять тому авторові цих рядків довелося вперше відвідати
робітню Віктора Олексенка. Приємно вразило сусідство творчих лаборато5
рій — майже поряд, vis a vis робітні Віктора Олексенка і Миколи Бабака —
трансмодерного візіонера сучасності, виставки якого на усіх міжнародних
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рівнях до болю хвилюючі… Особистості — Олексенко, Бабак! Десь попере5
ду, за кілька десятиліть перед ними, у кожного з нас у пам’яті легендарна по5
стать Головного Отамана Малярства Данила Нарбута… Клімат, природа
краю, земля, народне мистецтво плекають золоті посіви творчості… Як ко5
лись на радість культурі й народу України — колосся геніального Кобзаря!
Від нього найперше — оті сходини щедрої творчості на землі черкаській.

Тоді, п’ять років тому, від думок, що спалахнули ніби блискавиці, зро5
дилися такі рядки: «У тиші і самотності робітні в Черкасах, серед спокою,
настояного на дніпрових водах і вишневих садках, Віктор Олексенко тво5
рить свою унікальну «комп’ютерну симфонію». Мистець чистий, як з дже5
рельної води, мистець із душею прозорою, немовби грані кришталю, — він
увесь у цьому діянні, формуванні нових світів і образів…». Невипадково
Президія Спілки письменників України нагородила книжку «Доба ту5
манів» літературної черкаської групи «Гідрокатізон» дипломом за краще
художнє оформлення та видавниче мистецтво. Цю книжку оформив Вік5
тор Олексенко.

В і д к р и т а  к н и г а  к о м п ’ ю т е р н о ї  г р а ф і к и
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Автори, яких у 1995 році об’єднала «Доба туманів», знані, шановані —
Микола Воробйов, Микола Бабак, Євген Найден, а з ними ще Іван Лаврінен5
ко, Сергій Левченко… У творчому сприйнятті Віктора Олексенка «Доба ту5
манів» — психологічна трансавангардна нарація середини 19905х pp.

Книжечка, з погляду мистецької цілості, має логічну вивірену смаком
послідовність: у часі — це переспіви з бароковою орнаментикою, золотом
рам з путті; у просторі кожного шмуцтитулу — це натяки на поезографіку,
від розділу до розділу; у сторінкових ілюстраціях — натяки на авторські або
Бабакові інсталяції з числом утаємничених знаків, літер, формул; одне сло5
во, це, з погляду мистецтва книги, конструкторська думка графіка інтелек5
туала, це пружний ритм у тканині кожного розділу, сторінок «на виліт», де
кожен з поданих літераторів5модерністів моделює власний біографічний ро5
довід. Наприклад, у версії Миколи Воробйова:

В 1965 році з’ївши 20 черепах в заплаві Тясмина

Я раптово вступив до філософського факультету КДУ

Про себе:

Там де ріс клен 5 000 літ тому і сьогодні поселився клен

Але куди поділася липа що поряд шуміла.

Розкута вільна думка мистця, її політ у деталях оформлення, бодай,
ледь відмінних, але не автоматично тотожних, скажімо, у шмуцтитулах до
кожного розділу над рамами картин різні птахи — в одному випадку чайки,
в інших — голуби, ластівки, або під кожним портретом стилізовані ініціали,
або в контексті барокових рам загадкові триграми. До кожної такої де5
талі — свій ключ, кожний елемент умотивовано візуальний, немає випадко5
востей у поезографічних синхронізаціях; своя послідовність у колонкінців5
ках — кінь, змія, півень, козел. Поезографіка орнаментально змережана —
це обігрування форми, сенсу модерністичної вітальності кожного автора.
«Доба туманів» стала для Олексенка добою творчого польоту.

…Полишимо роки, що відшуміли для мистця творчими інспіраціями, і
наблизимося сходами, що ведуть угору до експозиційних зал художнього
музею — перед нами несподівано розгортається на всю просторовість стіни,
що об’єднує макет, оправи й логіку усього оформлення двотомника одного
з найтрагічніших, ба, і одного з тих, хто «…знову йшов. / І дивився прямо. /
І знову / Натхненно творив ходу!», Лицаря українського Духу Василя Симо5
ненка. Центральною віссю експозиції стала алегорична інсталяція «Як він
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ішов» — напрочуд проста і велемовна: пеньок зі встромленою у ньому соки5
рою, на пеньку китиця калини і поряд літературознавчий есей Василя Паха5
ренка з ідентичною назвою, яку обіграв автор алегоричної інсталяції Олек5
сенко, увівши у вісь образності традиційний рушник з портретом трагічного
поета, як це звично робиться в усіх сільських хатах по всенькій нашій землі.
Зазначимо посутнє: есей планувався як передмова до ювілейного видання —
правдивий голос, щиро об’єктивний есей. Есей, однак, видрукувала окремо
«Брама5Україна», художнє оформлення зі змістовною обкладинкою вико5
нав Олексенко.

Зацікавлення Олексенка Симоненком має психологічно5мистецькі чин5
ники: обидва земляки, молодший навчався правді та щирості у старшого, мо5
лодший прийняв од старшого його посвяту «Ради тебе перли в душі сію / Ра5
ди тебе мислю і творю», молодший — та й уся наступна генерація мислячої
інтелігенції — забезпечує потенційний актив мистецького світосприйняття,
можливо, через Симоненка і завдяки йому; оце сприйняття унаочнює
новітню образну розкутість українського мистецтва перших п’яти років тре5
тього тисячоліття.

У сучасному потоці артпропозицій чималу роль відіграють візуальні
форми вираження, зокрема художня фотографія, і це блискуче довели ук5
раїнські автори на 495му і 505му Венеційських бієнале.

Олексенко вводить фотодокумент у художнє прочитання двотомника,
ба, надає йому значення домінанти в усіх розділах вибраних творів поезії та
прози. Важливо, що до книжки Олексенко використав світлини Ігоря Осад5
чого, колишнього фотокора «Молоді Черкащини», друга і колеги Симонен5
ка, з яким поет працював поруч майже три роки. Ілюстрований ряд до кож5
ного розділу несе певні моральні й аксіологічні вартості. Шмуцтитули цент5
рують окремі частини книги. Активно діють колонтитули, колонцифри, ре5
френом у першому томі проходить декоративний елемент — квіточка з руш5
ника, а в другому томі теж квіточка з рушника — але в іншому семантично5
му означенні, з іншим орнаментальним кодом. Колір черленого рушника ак5
тивно діє у форзаці — завдяки згаданим декоративним елементам, різним
способам трактування в першому і другому томах.

Загалом у двотомнику Олексенко вивіряв свій хист на академічну сти5
льову інтерпретацію, з виваженими логічними компонентами макету, опра5
ви, суперобкладинки, форзацу, шмуцтитулів; художнє оформлення відпо5
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відало призначенню видання, не допускало розкутості художньої думки.
І така стильова орієнтація була виправданою, включала в арсенал лексем ма5
тематично зритмізовані модулі (ті самі сематичні конотації Олексенко вияв5
ляє, наприклад, в оформленні обкладинки «Про витязя слово…» з велемов5
ним означенням «Рядки поетичної Симоненкіани»).

Одну з малярських композицій Віктор Олексенко окреслив напрочуд
категорично — «pro et contra». Наставленість мистця до комп’ютерної
книжкової графіки дозволяє йому вивіряти рівень мистецької вартості на
зрізі «pro et contra» — «за і проти», тобто зборювати власні переживання,
сумніви, і саме крізь вагу силового поля «pro» відкривати його нові образні
модуляції. Чи становить мистецтво комп’ютерної графіки художній творчий
процес? Подібне питання не виникає, очевидно, новітні інформативні техно5
логії продукуватимуть нові мистецькі ідеї.

Олексенко в полоні новітніх ідей, інспірацій, що їх, очевидно, він знахо5
дить, окрім усього іншого, в задушевному дискурсі з археологічними авто5
хтонними культурами свого краю. Він, закоханий душею в народне мис5
тецтво — у всі вияви його рукотворності, не менш захоплений витворами
трипільської культури, що не залишила після себе писемних слідів, однак
оприлюднила свою сутність мистецтвом кераміки. Отже, прадавні трипіль5
ська, черняхівська культури дійшли з прасизої часової глибини до свідомо5
сті мистця, збагачуючи його інтелект, емоції. У трансавангардних малярсь5
ких цитаціях Олексенка ці шари глибинних культур унаявнили присутність
у знакових, летричних, можливо, символічно5межових інтонаціях. Але та5
кою самою мірою вони увійшли до корпусу його комп’ютерно5графічних
симпатій, і в цій ситуації він не програвав жодного разу.

Нас приваблює увесь мистецько5конструктивний стрій книжки Вален5
тини Коваленко «Трунок Сварожого рога», що була видана у Черкасах ви5
давництвом «Брама5Україна» 2002 року. Але як видана! Знову свого роду ко5
лажування зі знаменитою сунківською керамікою XIX ст. Як активно діючі
елементи знаки Сварги, Трисуття з Трипілля, посівного календаря з Чер5
няхівської культури, орнаментальні рушникові вплетення на шмуцтитулах. В
оформленні особлива роль відведена трипільській ритуальній посудині.

Олексенко, відчувши усю потугу5міць інформаційної технології, при5
мусив її служити йому. І це вдалося йому з неймовірною чистотою стилю до5
сягти у двох частинах книги: а) Причастя; б) Одкровення.
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Перша частина і «Причастя» — інтерпретована через тріаду причастя
вічністю, причастя вірністю й причастя гріхом. Книжковий лад зберігає гар5
монійну плавність переходів від активного розвороту форзацу до складної
системи шмуцтитулів зі складною метафоричною мовою означень, скажімо.
Дерева життя, де в зашифрованій формі нижній шар буття унаявлюють ри5
би, розмаїте гаддя; середній — ссавці, людина, а верхній — сонце, повітря,
птахи. Складна емблематика спускових сторінок з таємничим ходом пря5
мих, хвилястих ліній — натяки на трипільську культуру, далі поступові й не5
сподівані акорди декоративних заставок з орнаментикою сунківської кера5
міки, врешті, м’який спуск до площини сторінки, змережано багатою шриф5
товою культурою і, насамкінець, пам’ять про сунківський промисел у кін5
цівках.

Олексенко розкриває своє обдарування через розмаїття, мальовни5
чість, маестерію шрифтів, він, урешті, демонструє якості дизайнера в колон5
титулах і колонцифрах.

У другій частині — «Одкровення» — художник удається до ускладне5
них тлумачень понять «Трипільська ритуальна посудина» у відповідних роз5
ділах «Монолог діви» і «Такий мій рай»; це приклад розмаїття мистецьких
«ходів» через коди археологічних і народної культур, зведених у струнку
образну сув’язь.

У черкаському чарівному краї Тарас Шевченко — як невід’ємна сут5
ність національного духу, почуття. Шевченкове «За неї Господа моліть» —
то щиросердне напутнє нащадкам, отим прадідів синам, нам з вами, і Олек5
сенкові — теж. Тому книжкова графічна Шевченкіана Віктора Олексенка —
вагома частка його мистецького таланту, окрема сторінка творчої біографії
мистця. Зіставимо Шевченкіану Олексенка в один послідовний ряд — і не5
сподівано простежуємо, що ця «комп’ютерна тема» у нього визріла, стала
іманентною стосовно формальних тлумачень, образних засад, структури
книги, що вона йому близька і не випадково він щороку реалізує себе в ній,
не зраджуючи своїм рафінованим стильовим уподобанням.

Поглянемо на мистецьку продукцію художника з огляду на часову
відстань, і перед нами розгортається цілісна картина розвитку композицій
обкладинок: 1999 рік — «Тарас Шевченко і європейська культура»; 20015й p.
— С. Балей «З психольогії творчости Шевченка»; 2002 p. — П. Филипович
«Шевченкознавчі студії»; «Збірник праць наукових Шевченківських конфе5

В і д к р и т а  к н и г а  к о м п ’ ю т е р н о ї  г р а ф і к и

251



ренцій (1952–2002): Покажчик змісту. Томи 1–34»; 2003 p. — «Матеріали
тридцять четвертої наукової Шевченківської конференції». Кн. 1, 2;
С. Смаль5Стоцький «Т. Шевченко: Інтерпретації». Вони бездоганні компо5
зиційно, й цілісно фокусують увагу до основних вузлів, центральних у сис5
темі без винятку всіх класичних компонентів оформлення, що виправдане
стосовно теми. Це зрозуміло, виходячи з того, що загалом мистецтво Олек5
сенка елітарне, вишукане, бездоганно смакове. Нагадаємо, що його вчителя5
ми були в Одесі Юрій Коваленко, а у Львові Петро Привода та Христина Са5
ноцька. В Одесі і Львові йому прищепили культуру і смак, згодом невід’ємні
внутрішньо згармонійовані атрибути стилю. Знайомство з Нарбутівською
шрифтовою культурою, пізнання модерних авангардних витоків позначили5
ся на його творчості. Згодом трансавангардні пошуки мистця спонукали йо5
го застосовувати лексику, що була означена буремним часом 905х років;
звідси зіткнення в площині композиції розмаїтих мистецьких епох, звернен5
ня до глибинних культурних шарів, щедре колажне зіставлення елементів на
площині аркуша, їх цитація, нерідко леттричного штибу; ось у композиціях
графічної книжкової Шевченкіани зіставлення рафаелівських образів і Ка5
терини, нашарування на площині дійства з військом запорозьким і останнє
портретне зображення поета, зіткнення різних сцен — жанрових, краєвидів,
вербальні модуляції, нерідко з поезії Кобзаря як цитатне притлумнене
тло, — у всіх цих випадках художник демонструє свій неординарний хист.

Суть книжкової графічної Шевченкіани Олексенка може бути зведена
до одного рядка: у духовному просторі національного генія художник зна5
ходить той незгасний вогонь, завдяки якому він стверджує власний авто5
номний процес творчого сходження.

Мені спало на думку: у тиші робітні душа мистця не знає спокою, зреш5
тою, спочинку теж. Який тут творчий спочинок, коли оформлені Олексен5
ком книги одна за одною з’являються на світ Божий, аби тішити зір гур5
манів5інтелектуалів (В. Кикоть — «Один аспект мого життя»; В. Коркоцен5
ко — «Історії з історії: У пошуках краси»; В. Макеєв — «Буферная зона»;
В. Кикоть —«Королева дощу»; Людмила Солончук — «Дожниця»; Любов
Зоряна — «Осінній подих»; Я. Поліщук — «Мости і мілини»; Людмила Ско5
рина — «Література та літературознавство українського зарубіжжя»; На5
талія Дюбуше — «Билет на французский корабль»; В. Поліщук — «Худож5
ня проза Михайла Старицького» — і все це він, Віктор Олексенко, а з ним —
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черкаське видавництво «Брама5Україна»). Кожну з книжок, які він оранжує
з інтелігентним наставленням до текстової структури, вирізняє смак і новиз5
на формування композиції, способів макетування. Ось у мініатюрах Я. По5
ліщука «Мости і мілини» обкладинка, форзац, шмуцтитули «витягують з
глибин» площини слово — цитації на контурах зображень, далі умовно до
поверхні тягнуться реальні постаті, їх уявно в перспективі на обкладинці до5
повнює пісочний годинник, аж урешті, виповнюється черлене шрифтове
«Мости і мілини», — усі ці формальні знахідки (ходи) розраховані на емо5
ційне сприйняття конструкції книги. Домінантно упросторюють площини
сторінок цитації, нагадуючи поезографіку рівнем фарби на шрифтах — то
висвітлених, то затінених, то зведених до білого кольору (кольороцитація).
Одне слово, оформлення книги бездоганне, її стильова чистота притягальна.

Олексенко наскрізь сучасний, налаштований на символічно5знакову
мову. Кожне нове видання, нова книжка у нього на межі мистецького випро5
бування самого себе, регістрації знаних лише йому ходів, творчих знахідок
підтекстових асоціативних формулювань. Хіба не стверджує він сучасне ми5
стецьке буття з провінційних Черкас, але так звищених витязем слова Васи5
лем Симоненком, Данилом Нарбутом, ходу якого чуємо в малярських ро5
бітнях донині?! Хіба не стає він прикладом слугування Музі книжкової гра5
фіки? Хіба не чекаємо його нових праць, не радіємо щоразу кожній новій, —
ба, з нетерпінням чекаємо аж до тієї пори, коли беремо її в руки і чуємо, на5
солоджуємось, як пахне друкарська фарба?! У кожному своєму задумі, но5
вій творчій заявці Віктор Олексенко переборює межі освоєного, знаходить
місце у просторі, що позбавлений вузьких сходжених перехресть, що кличе,
магнетично вабить далі й далі. Творчий імпульс наказує йому не стояти на
одному місці. Він — той, хто творчо йде, стрічаючи ніч і день, і так місяць за
місяцем, рік за роком, і ствердженням його ходи була виставка комп’ютер5
ної книжкової графіки «Відкрита книга». Для Віктора Олексенка мистецька
книга завжди відкрита.
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У другій половині XIX ст. в польському мистецтві посилюється інтерес до
української тематики, що, зокрема, зв’язано із зростанням реалістичних засад
у живопису. Зацікавлення українськими мотивами, яке виникло під впливом
літературних віянь, набувало з роками більшого поширення. Поети «ук5
раїнської школи» — Б. Залеський, С. Гощинський, А. Мальчевський у 1820–
18305х рр. першими звернулися до української тематики, їх підтримали
Ю. Словацький, А. Міцкевич. Услід за ними розвивався і міцнів інтерес до ук5
раїніки у живописців. Ще наприкінці XVIII ст. в малярстві (творчість Жана
П’єра Норблена) побутові та історичні мотиви, взяті з життя сусіднього наро5
ду, знаходили щирий вираз і звучали досить яскраво. А далі вони з новою си5
лою забриніли в графіці О. Орловського. Романтики утвердили в польському
мистецтві україніку, а реалісти наповнили її глибоким змістом.

Творчість польських реалістів Ю. Хелмонського, братів Геримських,
Л. Вичулковського активізувалася в шуканні та утвердженні звичайних буден5
них явищ. Вони продовжували культивувати україніку. З одного боку, це пояс5
нюється етнографічною близькістю двох народів, а з другого, тим, що доля ук5
раїнського селянина була такою ж тяжкою, як і польського, і викликала рівну
міру співчуття. Історичною причиною було спільне прагнення народів5сусідів
звільнитись від гніту царизму (у межах Галичини — цісарського).

Творчість Леона Вичулковського (1852–1936) охоплювала період, коли у
польському мистецтві формувалися погляди позитивізму, а потім прийшов
розвиток сецесії. У своїх пошуках художник виходив з натури, яку тонко
відчував. З 1869 року вчився у варшавській школі Войцеха Герсона, яка вихова5
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ла чимало живописців5жанристів, а після її закінчення вступив до мюнхенської
Академії мистецтв, звідти перейшов до Краківської школи красних мистецтв,
очолюваної Я. Матейком, познайомився з Карпатами, відвідав Гуцульщину,
Бойківщину і після цього надовго поїхав на Наддніпрянську Україну, яка мала
відіграти велику роль в його творчому житті.

Ранній період творчості Вичулковського припадає на 18805ті роки, коли
реалізм відігравав провідну роль в мистецтві. Прогресивно настроєні критики
Антоні Сигетинський, Станіслав Віткевич з принципових позицій захищали
жанрову картину, боролися за національні ідеали, закликали художників зоб5
ражувати життя народу, відстоювали засади професіоналізму у малярстві.
Журнал «Вендровєц», довкола якого групувалися представники бойової кри5
тики, стверджував актуальність побутової тематики. Значним явищем був
вихід «Альбому Макса і Олександра Геримських», в якому А. Сигетинський
розповів про творчість цих та інших реалістів [1].

На той самий час великого розголосу набуває ім’я Юзефа Хелмонського,
миcтця широкого діапазону, з глибоким виявом найщирішого сентименту до
україніки. Вичулковського з Хелмонським зближує потреба пов’язувати мис5
тецькі проблеми з громадянськими, увага до народної тематики, яка не є в їхній
творчості випадковою, а випливає з глибокого внутрішнього переконання
миcтців. Леон Вичулковський в деяких питаннях пішов далі, ніж Хелмонський,
неприховано афішуючи власний критицизм у ставленні до згубних соціальних
порядків. Не залишає тіні сумніву віра живописця у високі моральні якості
трудівників села, яких він зображує з незмінним почуттям прихильності. Без5
перечно, він гуманіст, щирий приятель народу — польського і особливо ук5
раїнського, серед якого чимало прожив і з тяжкою долею якого стикався всю5
ди, де довелося бувати.

Україніка Вичулковського, як і Хелмонського, є прикладом сердечного
ставлення польського миcтця до простого трудівника. Сама творчість живо5
писця і графіка, його погляди, що стали фундаментом складного процесу тво5
рення, — усе це служить глибоким підтвердженням тісних постійних контактів
Вичулковського з Україною. Його знайомство з нею почалося з Волині, 1873 p.
молодого майстра запросили до Ляшок реставрувати картину Матейка. Після
завершення праці він не захотів вертатися до Варшави, а залишився жити на
селі. На той час і припадає перше захоплення живописця Україною. Пробувши
на Волині кілька років, він поїхав далі на схід за новими враженнями. Чим до5
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вше Вичулковський жив серед простого народу, тим впевненіше звучав його го5
лос, тим повнозвучнішими ставали його полотна. Він зазначав, що Україна до5
помогла йому скинути академічну рутину і опанувати світлотіньовий живопис
(хоч варто зауважити, що ні школа В. Герсона, ні мюнхенська Академія мис5
тецтв, ні Краківська не відзначалися консерватизмом та ретроградством). Пе5
ребуваючи серед народу, художник знайшов власну дорогу у мистецтві [2]. Де5
сять років перебував митець на Україні (тільки рідко виїжджав до Варшави,
Парижа), де «порвав раз і назавжди з душною атмосферою академізму» [3].

У перші роки після несподіваного від’їзду з Варшави, Вичулковський по5
чував себе щасливо в новій для нього ситуації. «Україна чудова», — тезисно ха5
рактеризував він свої враження. Іноді скупо відзначав: «Ефекти світла… дощ
досить рідко… неймовірно колористична країна» [4, с. 55–56]. Далі наводить
порівняння степу з морем і зізнається: «Вночі виїжджав у степ і до світанку не
міг намилуватися». Захоплювали зустрічі з селянами: «Барвисті люди, самшит,
стрічки, чудові, ніби з казки образи». І додає, що це залишилося на все життя,
і ніхто не зміг би відвернути з дороги, на яку ступив. Україніка робила маляр5
ство живописнішим, колористичним.

Вичулковський не переставав твердити, що нова земля дала йому мож5
ливість пізнати життя народу, відчути струни його душі і наповнити самого
миcтця розумінням важливих суспільних проблем та протиріч, що існували при
тодішніх умовах. Перебуваючи у Білій Церкві, художник відмовився жити у па5
лаці магнатів Браницьких, мотивуючи, що бажає поселитися серед простолю5
динів, де зможе спокійно малювати. «Всім серцем я перейшов на бік людей,
яких малював» [4, с. 60–61], — зазначав він. З особливим смутком і гнівом роз5
повідав художник про трагічну долю Наталки, красивої дівчини, яку прикрі
обставини змусили стати повією. «Скаржилася мені, — говорить Вичулковсь5
кий, — що з нею зробили. Завжди мені було й шкода. Я малював її і ліпив».

В цьому ставленні миcтця до народу — секрети його художньої творчості.
Лише тоді, коли прийшло таке світорозуміння, відчув, що повинен працювати
інакше: «Пленер мій походить з села, з України, не з Парижа. Рибалки, Оран5
ня, Буряки. Кожній картині передувало багато етюдів, які малював на повітрі,
вникаючи в нюанси кольорових співвідношень у природі» [4, с. 62].

Дехто вважає, що окремі живописні полотна Вичулковського виникли під
впливом французьких імпресіоністів, а також їх молодих польських послідо5
вників В. Подковінського і Ю. Панькевича (про це свідчив сам Вичулковський),
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що повернулися з Парижа у 1889 році. Ця думка заслуговує на увагу, але з де5
яким застереженням, бо саме праця в Україні, на пленері, започаткувала новий
творчий етап миcтця (основну роль відіграли враження від природи, разом з
тим і такі, що мали гострий соціальний сенс). Це, з одного боку, пояснює появу
ряду творів з багатою палітрою і, з другого, — дає право М. Тваровській прий5
няти думку Л. Плюже, що в Україні Вичулковський свідомо не став виключно
пейзажистом5пленеристом, хоч етюдних вправ з пленеру у нього було доволі
(відомо, що він їх часто знищував) [4, с. 54].

Україніка Вичулковського розвивається в тематичній послідовності і
спершу включає цикл картин, близьких за змістом. Його спогади вертають до
тих днів, коли він був загалом зайнятий творами, присвяченими праці рибалок.
В цей час Вичулковський формувався як колорист. Перші образи рибалок він
виконав у 1885 році. Потім захопився ними настільки, що не переставав їх зоб5
ражувати у різних варіантах. Весь цикл налічував до тридцяти картин, з яких у
польських музеях збереглася третина. Художник малював рибалок у різні го5
дини дня, в обідню пору, коли сонце пекло в зеніті й насичувало простір гаря5
чим світлом, а найчастіше вдосвіта і при заході сонця. Це були колоритні непо5
вторні типажі: «Український народ, який стільки терпів і терпить, а в цілому
чудовий і добрий народ» [4, с. 61]. Вичулковського цікавить зайнята людина;
ритм спокійної врівноваженої діяльності, що не припиняється, складає цілко5
вито його захоплення. Він постає великим любителем природи.

У 1889 році рибальський цикл Вичулковського експонувався у варшавсь5
кому салоні Кривульта. Через два роки миcтець одержав першу премію на бер5
лінській виставці за картину «Лови раків» (полотно не збереглося). В тому са5
мому 1891 році він виконує ще кілька «рибалок». Картина «Рибалка з сіткою»,
типова для миcтця як за змістом, так і за формою, зображує погруддя старого
чоловіка в солом’яному брилі, який уважним поглядом примружених очей ніби
вивчає глядача. Овальна сітка, яку він тримає на рамені, створює своєрідне тло,
що контрастує з рельєфною площиною людської постаті. Широкі поли бриля
глибоко відтінюють немолоде обличчя. Примружені очі, широка лінія носа, ву5
са і пряма борідка, пасма волосся, що виступають біля вух, — яскравий образ,
залитий щедрим світлом сонця, трактований з великою мірою поваги. Очі до5
питливі, уважні, розумні, з тінями під ними, які говорять про нелегке життя.
Вони засвідчують ставлення самої моделі до миcтця; розмова, яка між ними
відбувалася, думки, що зринули, — усе це читається в очах рибалки досить яс5
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краво. Погруддя, ніби виліплене з стійкого матеріалу, створює разом з голо5
вою, поданою в контрапості, монументальний вид. Відбиток нелегкої долі ля5
гає на всю постать рибалки. Художник зображував рибалок «у лахмітті», «в
сонці». Він відчував, що ця країна витворила багато індивідів, з яких кожен був
собою [4, с. 60].

Художник згадував про цей час: «Рибалки свіжо намальовані, наче вчо5
ра… Які я відчував муки на Україні, коли мусив чекати заходу сонця, щоб за 20
хвилин все зібрати. Так малював протягом 3–4 місяців… червень, липень, сер5
пень, вересень. Крім того, інші картини при іншому освітленні» [4, с. 65]. Миc5
тець відтворює світ, повний правди і краси, досягаючи цього розв’язанням ря5
ду колористичних проблем, що ґрунтуються на гармонійних взаємосполучен5
нях кольорів, їх компліментарності і тонкій палітрі.

Вичулковський ввійшов в історію польського малярства живописцем, що
тонко сприйняв красу української природи з її повнозвуччям барв, з наси5
ченістю кольорів у період весняного цвітіння, літньою святковістю світла. Це
не строкатий, однак і не приглушений, а повнозвучний, радісний живопис, яс5
краві ефекти якого закономірно випливають з внутрішньої суті натури.

У 1891 році Вичулковський, крім «Лову раків», зайнятий «Рибалками, що
бредуть» (Варшавський національний музей; далі — ВНМ, 112 х 142,5 см). Два
немолодих чоловіки стоять по коліна у воді посеред очерету, який їх оточує;
один у брилі, зігнувся і вибирає з сітки рибу, другий у кашкеті, випрямився,
тримаючи сітку в руках, їхні пози, розмірені жести створюють той спокій, який
характеризуватиме пізніше полотна Вичулковського. У картині відсутні різкі
зміни, дія насичена тишею, що наче повисла у просторі.

Горизонтальний формат дає змогу збільшити зображення площі очерету
та води, серед яких загубилися, здається, дві постаті. Вичулковський виробив
малярську техніку, яка вражала новизною знахідок, зокрема, і в картині «Ри5
балки, що бредуть». «Який полиск! — писалося. — Іскри сонячних діамантів на
зарослому очеретом ставі» [5]. Художник досягнув інтенсивного звучання усіх
речей. Він використав багаті відтінки зеленого кольору — від холоднуватих до
теплих тонів, поєднуючи його з різними відтінками синього — білої синяви,
ніжної блакиті, густого ультрамарину. Вичулковський виплеснув рефлекси вох5
ри на стебла очерету, на сіре з синім відливом вбрання рибалок, розкинув на
першому плані краплини черленуватих мазків. Між гарячим черленим і ніжним
жовтим увів рожеві переходи, а градацію синього розмежував ударами білої
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фарби. Художник наклав стільки зелені з домішками синього і жовтого на дру5
гому плані, щоб дати відчути щедре буяння очерету, татарського зілля.

У пізніших картинах з життя рибалок Вичулковський далі поглиблює ідею
благородства та душевної краси людини, й злиття з природою, не менш велич5
ною, чистою. Він шукає таку годину, коли чистота повітря, довколишня тиша
абсолютно ототожнюється з настроєм. Перед нами картина «Рибалка з вуд5
кою» (1896, 1901) [6] . На саморобному місточку, вистеленому зеленою травою,
сидить сивобородий дідусь у капелюсі. Його погляд спрямований у бік вудо5
чок. Світанкове повітря, прозора вода, в якій відбиваються темні контури босої
ноги та очерету. Плесо тихого ставка займає всю площу вертикального форма5
ту полотна, переходячи на самій горі в зелену прибережну смугу. Якась без5
межна урочистість і водночас надзвичайна простота, що підкуповує щирістю,
викликає довір’я до образу. Дід спокійний, як і природа. Майстер відкидає усе
зайве, що може відвернути увагу, і зосереджується на образі сивобородого.
Зміст твору випливає з потреби показати чистоту характеру, звідси оця по5
глиблена увага до психіки, відтворення моменту абсолютного злиття людини і
оточуючої дійсності, звідси той настрій самовдосконалення, яким пройнятий
герой. Саме рибальство сприяє плину розмірених врівноважених думок, що не
затьмарюють людського обличчя. В цій самотності героя немає ноток, які б
вказували на драматизм, а утверджується радість буття.

Яскраві тони складають колористичний лад твору, висока професійна
культура якого не викликає заперечень. Ранкове повітря заливає профіль ста5
рого, падає на підстилку, кладе рожевуваті відблиски на водне плесо, яке бу5
дується за принципом висвітлення планів: перші — губляться у затіненій буз5
ковості, потім художник домішує зеленого кобальту, розчиняє воду у свинце5
вих білилах і вже далі в глибину домішує неаполітанську жовту, кіновар. По5
стать старого осяяна, особливо лівий бік золотиться на сонці. Барвисті відтінки
лежать на сорочці, ніжні золотаві — на лівій нозі і зблискують радісною нотою
на коліні, займаючись ясною жовтизною. Біло5жовтуваті шари кладуться на
ногу, а крізь них просвічують фіолетові тони. Такі ж фіолетові відблиски нане5
сені поверх синього кольору на спину старого, що знаходиться в затінку. Ба5
гаті червоні рефлекси падають на його обличчя, а сива борода на сонці не5
сподівано спалахує інтенсивним густим помаранчевим кольором.

Живописна культура твору спрямована на передачу світанкової чистоти,
показу того хвилюючого стану природи, коли вона раптом оживає від першо5
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го дотику проміння. Постать старого чоловіка вносить у пейзаж ліричний
струмінь.

Створюючи образи рибалок, Вичулковський завжди відстоює такі риси
характеру, що дають можливість відчути тверезий практичний розум, щирість,
лагідну вдачу. У фондах Краківського національного музею (далі — КНМ)
зберігаються рисунки олівцем, в яких відбиті прагнення автора пізнати світ
простої людини [7]. Постаті зосереджені, замкнуті, трактовані в той спосіб, що
ніби їх зафіксували несподівано в момент найбільшого самозаглиблення. Вони
вражають реалістичною передачею зовнішніх форм, незважаючи на узагальне5
ну манеру виконання. Ось стоїть старий рибалка у воді і виймає з торби при5
манку для риби. Поруч з ним сітка. Автор не користується контурною лінією,
а вживає суцільну штриховку, насичує поверхню контрастними плямами, що
підкреслюють пластику постаті: сутулу спину, ноги, що не випрямляються —
деталі, які вказують на похилий вік. Білі нетоновані місця створюють вражен5
ня світла, що падає з правого боку. Різкі штрихи намічають і буквально ліплять
форми, напівтоновані в окремих місцях.

Людина і праця — тема, яку Вичулковський розкриватиме в наступних
творах. На початку 18905х років він приходить до висновку, що вона повинна
стати основою його пошуків, лейтмотивом усіх починань. І справді, полотна,
які в той час виникають, служать яскравим свідченням спрямування інтересів
живописця. Зображуючи людей під час праці, Вичулковський не драматизує
дії. Він створює ряд ідентичних мотивів на тему орання, де не лише констатує
явища, а й примушує задуматись над тим, чому є хлопчики5робітники і «при5
кажчики», наглядачі: «Я малював «Воли», 11 плугів, кожний запряжений
шістьма волами… Чоловік став (прикажчик) і пильнував більше двадцяти хлоп5
чаків» [4, с. 65]. Мистець переконаний, що критерієм художньої цінності твору
є та позиція, яку автор займає стосовно свого народу.

Полотно «Оранка на Україні» художник намалював у 1895 році. Це —
хвала людині і природі! Щойно зійшло сонце і осяяло світ. Зорана земля парує,
воли збивають куряву, блідо5жовтаву, іскристу в променях сонця, вона пливе
над теплою ріллею, яка відсвічує темнуватим кобальтом. Запалившись проти
світла, рілля хвилюється, мов море, фіолетовими гребенями. Незоране поле
більше осяяне вранішнім промінням: тугі золото, і кобальт, і смарагдові сплес5
ки, і пом’якшена бузковість, яка в глибині чергується з жовтаво5червонувати5
ми плямами, а останні знову поєднуються з кобальтом. Над залитим світлом
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степом підіймається радісне жовтувато5синювате небо, яке вибирає всю
буйність золота при сході сонця. Воно трепетно мінливе, таїть барвистість пер5
ших годин нового дня. А селяни вже давно у полі. Пливе крізь світанковий ту5
ман, крізь ранкову золотавість валка волів, неначе марево. Холодна синю5
ватість, яка покладена на першу пару тварин, поступово тане від сонячних про5
менів і розсипається золотавими тонами.

Жовті, помаранчеві, блакитні відблиски лежать на вбранні прикажчика і
на обличчі переходять у черленові. Тонально вони пов’язані з темнішими
відтінками незораного поля і ледь контрастують з затіненими фіолетовими,
кобальтовими гребенями ріллі. Світло падає на постать чоловіка з нагайкою,
звучить на постатях молодих погоничів, які йдуть біля плугів, посилюється на
тремтливому шлейфі куряви, що тягнеться з5під волів, і пробивається високо в
небо. Світло домінує в композиції, воно то вибухає жовтизною, то згущується
в червонуваті плями, то пригасає голубуватими рефлексами і холодними тіня5
ми, то знову виривається мажорною плямою. Глядач відчуває з усією
емоційною схвильованістю радість від урочистої миті народження нового дня.
І лише постать прикажчика примушує згадати ті сумні моменти, від яких зать5
марюється задоволення від натхненної людської праці.

«Оранка на Україні» — одне з найбільш імпресійно яскравих полотен
мистця, в якому він вирішив розповісти про урочистість життя, про працю на
прохолодному від вранішньої свіжості повітрі, оспівати сонце, що сходить над
світом. Вичулковський виступає «таким самим фанатиком природи, як і Ге5
римський», він живе кольором і цілком використовує його можливості для ек5
сперименту світлом. Цю картину Вичулковського краківські критики (відзна5
чаючи її високі живописні якості) вперто приписували Хелмонському. Писали
про цей твір багато, вихваляючи його:«клейнот дивний і єдиний у своєму роді
«Оранка на Україні». Згадували критики і прикажчика, що стоїть, як стовп, а
його одяг переливається дорогим «шафіром, фіолетом та шафраном»; писали
про перспективу, про горизонти, які і ваблять, і хвилюють, і чарують, і навіва5
ють елегійні роздуми [8].

Вичулковський виконав чимало варіантів «Оранки на Україні» олією, па5
стеллю, а також на літографському камені. Кілька графічних реплік подарував
КНМ у 1920 році Фелікс Ясінський [9]. Зберігаючи вірність натурі, художник
завжди уважний щодо передачі робочого процесу. Його картини фіксують
якийсь конкретний момент. Автор тяжіє до передачі загального настрою, ви5
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бирає несподівані, але найбільш вмотивовані хвилини, користуючись переваж5
но графічною плямою. В міру заглиблення в композицію, глядач осягає зобра5
жений простір: від скиби, що тягнеться за ножем плуга і невловиме обрива5
ється, погляд прямує по діагоналі до горизонту — до групи волів та орача і зу5
пиняється там, куди плуг селянина неодмінно прийде. Воли на картинах не сто5
ять, а поволі йдуть, створюючи врівноважений ритм.

Працюючи над подібними творами, Вичулковський спілкувався з прости5
ми людьми, не залишався безініціативним спостерігачем. Після поїздки до Бал5
ти, як згадує сам художник, збереглося в нього декілька альбомів, які він пере5
дав Ф. Ясінському [10]. Проте вони загублені, за винятком одного, що знахо5
диться тепер у фондах КНМ. Різні ярмаркові сюжети, будинки, воли з кіньми,
постаті селян, що працюють у полі, група відпочиваючих, чоловіки, що сидять
на землі, біля багаття, постаті сплячих — усе це складає зміст цікавого альбо5
му. Особливо виразна сцена на останній сорок п’ятій сторінці, мотив з ярмар5
ку, де олівцем охоплено рельєфну групу — бочки, намети, розпряженого коня
біля воза. Рисункові властивий артистизм виконання, реалістична манера відо5
браження побутового епізоду. У малюнках альбому художник виступає, як
майстер народних типажів, що перегукуються з образами раннього періоду
його творчості (ще на час приїзду Вичулковського до Львова у 1879–1880 pp.
припадають портрети бойків). Це зацікавлення народними образами спричи5
нилося до глибшого розуміння ним україніки. Недарма мистець твердив, що
натура України чудова, «а я навпомацки шукав інших стежок» [4, 68].

У 1892 році Вичулковський створює картину «Копання буряків» [11]. На
ній зображена жінка у хустці, підперезана сірою рядниною, вона відділяє гич5
ку від коренів, а довкола неї розкидане листя і сіріють очищені буряки. Чоловік
у кашкеті, з довгою бородою, в білих полотняних штанях, заправлених у чобо5
ти, присів неподалік на купі бурячиння і зосереджено працює. За його спиною
нахилена постать іншої жінки, що, очевидно, згортає зелену масу до купи.
Далі, приблизно на одній горизонтальній лінії, видно жіночі силуети: люди си5
дять нерухомо під останнім осіннім сонцем. Враження далекої перспективи,
залитої теплим повітрям, створюють смуги лану, які тягнуться високо, майже
до самого верха композиції, залишаючи мало місця для неба. Художник вміє
бачити красу осіннього дня і влучно передає його поезію. Люди на картині гли5
боко задумані, що створює філософський відтінок і вносить в її зміст значне
соціальне забарвлення. Мистець зображує людей на тлі безкінечного, насиче5
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ного золотаво5помаранчевим світлом, простору. Звичайну побутову сцену ху5
дожник підносить до рівня узагальненої опоетизованої картини, наповнюючи
її високим почуттям.

Така ж міра емоційності характеризує полотно «Копання буряків», нама5
льоване 1893 р. Картина малювалася у селі Березна недалеко від Сквири. Перед
глядачем літній чоловік та жінка очищають буряки. Поруч біля купки гички
присіла ще одна жінка. Простір рудуватого поля займає всю глибину компо5
зиції і тягнеться до самого небосхилу. Селяни на першому плані вносять певну
динаміку в цю сонячну осінню днину. Світло заливає постаті, падає випуклими
гранями. Мазки пензля широкі, корпусні, виразно виділяють фактуру пред5
метів та підкреслюють селянське вбрання. Так, біла чоловіча сорочка і полот5
няні штани з синюватими відтінками намальовані довгуватими мазками. На5
прямок пензля стає різкішим, його удари коротші при передачі зелені. Інші ча5
стини композиції описуються узагальнено, трохи в ескізній манері, однак це
вмотивовано, бо автор дає зрозуміти, що головними у картині є люди, а не ото5
чення.

Складною за внутрішнім змістом є інша композиція «Копання буряків»
(ВНМ), створена 1911 р. Тут роль людини ще більше зросла, стала відчутнішою.
Картина виконувалася в той час, коли Вичулковський побував над Россю. То5
му останній варіант картини є наче підсумком тих роздумів, які виникли під час
зустрічей з трудівниками Наддніпрянщини.

Живописець ніби звузив простір, замкнувши його рядами скирт. На пер5
шому плані жінка і чоловік стоять обличчям до глядача і обчищають гичку. За
ними невеликий простір бурякового лану, на якому пасуться корови. На певній
віддалі від них — будівлі, скирти. Композиція завершується ширшою, у по5
рівнянні з варшавською картиною 1892 p., смугою неба. Новим тут є те, що
розміри лану у кілька разів скоротилися. Це дозволило зробити наголос на
конкретній дії, підсилити мотив праці. Суттєвою є зміна освітлення: у першому
полотні гама кольорів насичена сонцем, у другому — різкіше виступають тіні,
густіші акценти холодної гички, які створюються за допомогою сміливих уда5
рів пензля. Живописець виділяє звучні плями, що знижують своїми контраста5
ми лірично узагальнену емоційність. Картина ніби стала суворішою, компо5
зиційна статичність поступилася місцем перед динамікою зміни планів. Це до5
сягається введенням холоднуватих зелених, блідо5синюватих тонів, які ляга5
ють на полотно енергійно, нестримно, наче випереджаючи один одного.
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В українських жанрових мотивах мистець зробив поступ у напрямі ре5
алістичного відображення дійсності, в усвідомленні суспільної значимості жи5
вопису. У 19905х роках, крім згаданих картин, Вичулковський створив інші по5
лотна — «Скам’янілий друїд», «Пажі», — де було чимало штучності, відчува5
лися деякі літературні впливи. Однак художник знову повертається до жанро5
вої тематики, здебільшого україніки, і саме в ній виявляється його великий та5
лант реаліста. Вичулковський захоплюється тематикою праці під час жнив, ви5
конує ряд пастельних композицій про молотьбу хліба, де поєднує жанрові і
пейзажні мотиви. Однак, скрізь є люди, роль пейзажу обмежена, природа під5
порядкована прагненню звеличити трудівника.

Пастель «Молотіння на Україні» (ВНМ) створена в селі Конела, розташо5
ваному недалеко від Умані. Композиція вражає розмахом пейзажних планів,
на тлі яких кипить праця на току. Широка дорога веде до молотарки. Високі
скирти хліба домінують над степовою рівниною. Куриться гаряча пилюка над
током. Художник виносить дію на другий план. Глибинне небо надає усій кар5
тині виразу безмежності. На однойменному рисунку в КНМ (26,0 х 37,0 см) в
імпресійній ескізній манері виконання зображено молотарку, коней, узагаль5
нені групи людей. Ескізність вносить помітний відтінок енергії, якою позначе5
на хвилина жнив.

У 1910–1912 рр. Вичулковський працює над пейзажами і звертається ви5
ключно до графіки, причому спеціалізується в різних техніках: аквафорті, аква5
тинті, літографії. У 1912 році з’являється «Українська тека» Вичулковського, що
включає 19 літографій, які дають уявлення про його велику пейзажну май5
стерність, засвідчують глибоку обізнаність з життям українського народу. «У
вступі — вид Конели, села, яке півколом розташоване в розлогому степу, творить
кілька планів з домінуючим акцентом у глибині — триверхим обрисом церкви з
банями. Далі графік знову показав працю на полі, рибальське село, перед убогою
мазанкою кірат із справді доісторичними формами, віддав повагу романтизмові
степових просторів і старих великокрилих вітряків. Врешті показав прекрасні
людські типажі, козака5вусача в баранячій шапці, старого рибалку, зайнятого
ремонтом сіті» [4, с. 31]. Він полюбив графіку, зокрема літографський камінь
настільки, що пізніше інколи недооцінював власний живопис. З мандрівки по
Карпатах привіз серію рисунків, де відчутні пошуки тонкого відображення нату5
ри. У 1910 році Вичулковський випустив два цикли «Гуцульщини», що об’єднува5
ли 28 автолітографій, в яких значну роль надано жанровим мотивам.
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У гуцульській серії багато місця відводиться показові рибальства. Причо5
му, на відміну від більшості попередніх аркушів «українського» циклу, постаті
зображені більш узагальнено. Слід відзначити не лише трепетну лінію контуру,
але також моделювання загальної форми, їх вдале розташування на аркуші.
Полотно «Гуцули, що ловлять рибу» зображає групу з’єднаних спільною пра5
цею людей. Вони зайняті неважкою справою, розмовляють, покурюють з лю5
льок. Постаті доповнюються скромним начерком пейзажу, що накреслюється
побіжно, проте сприймається органічно, доповнюючи цілісну композицію.
Легкою лінією художник створює уяву душного пекучого дня.

Ставлення Вичулковського до природи, як і до людей, чуттєво емоційне.
Дуже виразний аркуш, на якому показано гуцула, що широким кроком пере5
ходить вбрід річку. В даному разі лінія контуру дуже скупа, але тіні доповню5
ють її, акцентують напрямок руху. Експресивна постать чоловіка, що, нахи5
лившись, ловить рибу, у літографії «Гуцул з сачком». Поза рибалки, напруже5
ний вираз обличчя, зосереджений погляд очей, що видають переживання за5
повзятливого рибалки, зігнуті в колінах ноги, готові до ривка, — усе це про5
низане експресією, динамічністю. Довкола хлюпотить гірська річка, у якої
ледь намічені гребні хвиль, лінія швидкої течії. Рибалка стежить, аби не
проґавити момент, коли сачок наповниться багатим уловом. Стільки свіжості
в цій літографії, енергії та сили, що вона підкорює одразу.

Мав рацію польський вчений Мечислав Третер, — не під паризьким, а під
українським небом зростав Вичулковський, міцнів його погляд, талант, виро5
билося розуміння натури, багатіли тематично жанрові твори та пейзажі [12].
З його полотнами були знайомі і кияни. У 1892 році з ініціативи пейзажиста
В. Галімського у Біржовій залі організували велику експозицію, на якій було
представлено 104 полотна різних художників. Відомі імена К. Костанді, Г. Ла5
диженського, М. Мурашка, Є. Вжеща, Я. Станіславського, В. Котарбінського,
Л. Вичулковського привернули увагу громадськості [13]. Посмертна виставка
художника у 1937 році, на якій експонувалося 349 праць, продемонструвала ще
раз могутній талант, що наснажувався красою української дійсності.
Творчість Вичулковського до сьогодні не втратила своєї актуальності. Ре5
алістична в своїй суті, новаторська за духом, вона служить прикладом відда5
ності мистця своїм ідеалам і є свідченням мистецької близькості двох куль5
тур — української та польської.
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61 х 30, ол., пап., 24,2 х 26,5 см. 

8. Goniec Krakowski. —1921. — 1 травня.

9. Ф. Ясінський, автор великої збірки японських дереворитів, різних творів мистецтва,

писав: «Мушу зазначити, що Вичулковський є співавтором мого зібрання. Продаючи де5

шево і даруючи багато власних творів, вій сприяв зростанню колекції». 

10. КНМ, інв. № III г. а. 6142, ол., пап., 25,5 х 34,0 см. В альбомі 45 cтop. Власноручно

Вичулковський написав його назву «З Балти», внизу праворуч дописано: «Нотатки з

Балти 1889 p. Зелені свята». У статті «Leon Wyczółkowski. Twórczość malarska» М. Стерлінг

(Sztuki Pi
kne. — Kraków; Warszawa, 1933), називає лише один альбом. 

11. У ВНМ е два варіанти «Копання буряків»: інв. № 35 903, ол., пап., 51 х 67 см

(1893 р.,); інв. № 126 314, од., пал., 64 х 77,5 см (1911 р.). У своїх спогадах Вичулковський

інформує: «Премія товариства приятелів красних мистецтв у Кракові «Копання бу5

ряків», 1896 р. Березна у Підгірських на канікулах» [4, с. 66]. Картина 1896 р. 117,5 х 75 см —

потрапила до приватних осіб. 

12. M. Treter. Grafika Leona Wyczółkowskiego. — Kraków, 1920. — C. 9; D. Muszanka.

Litografia Leona Wyczółkowskiego. — Wrocław; Kraków, 1958. — C. 27–36; 62; 70–71.

13. ЦДІА України в Києві. — Ф. 442. — Оп. 622. — Од. зб. 233.
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Не можна зупинити корінь народного мистецтвотворіння, якщо такі
люди, як Сергій Нечипоренко, живуть серед нас, учать дітей наших, дбають
про нашу культуру. Не можна забути того, що такі люди перенесли за свій
довгий вік — це жива пагінь нашої мудрості. Нам треба постійно зрощувати
викликане дідівським досвідом зерно любові до отчого, прадідівського сві5
товідчуття й світорозуміння: порядок природи — вище благо налаштова5
ності на творчість, на сприйняття й передачу народного способу життя,
скресленого у вищих образних вимірах.

Сергій Нечипоренко причетний до давньої традиційної культури ук5
раїнського ткацтва, яке визначило престижні орієнтири народної творчості,
такої широкоплинної й регіонально розкриленої — від лемківської стишеної
барвистості до полтавської розкутості кольорових площин. Нечипоренко,
що вивчився на кролевецькій культурі ткацтва, прийшов до розуміння глиби5
ни рідної йому поліської орнаментальної образності, і далі — до відчуття
найтонших варіативних її різновидів по всій ізопрагмичній та ізоглосній
лініях виявів народно5творчої культури.

Сьогодні Сергій Нечипоренко — загальновизнаний майстер і учитель,
до слова якого прислухаються численні учні й шанувальники: за його плечи5
ма більш, як піввіковий період творчості — від часу навчання у славнозвісно5
му Кролевецькому художньо5промисловому технікумі. Він, без перебіль5
шення сказати, — піввікова жива пам’ять розвитку народної декоративної
культури, яскрава сторінка її вершинних спрагнень і достеменна визначе5
ність спричиненої наступності традицій творення.

Якщо на певних етапах розвитку цього творення йшлося про необхідність
захисту, збереження, продовження роду традицій, то на інших, зокрема на ос5
танньому історичному витку, оберігання їх співмірне з потребою якісного під5
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ходу до сприйняття й тлумачення цих образно змістовних традицій. У наш при5
скорений час знеоцінки суті загальнонаціональної фольклорної творчості
практика і творчонавчальні настанови Сергія Нечипоренка мають не лише піз5
навальне, а й онтологічне значення в плані формування основоположних засад
образності. У його характері щасливо поєдналися дві риси — творча і дидак5
тична: перша передбачає пошук, неспокій, внутрішнє горіння; друга — це щира
незбагненна йому самому потреба ділитись з іншими набутим творчим до5
свідом. Протягом усього життя йому йшлося про одне5однісіньке — про об5
разну сутність, визначально народну місткість баченого в найпростіших буден5
них рукотворних витворах — починаючи від дерев’яної ложки чи глиняної
макітри або глека і кінчаючи деталями святошного вбрання. У всьому багатстві
побутових предметів, що оточують й супроводжують життя сільської людини,
Сергій Нечипоренко вбачає гармонію й лад, той плавний стан переходу однієї
форми в іншу, який несе в собі та чи інша мистецька річ.

З якою легкістю народний майстер чинить простий порядок, який утри5
мує той виріб — чи те ковальство, чи різьблення, чи те улюблене Нечипо5
ренківське ткацтво, яке він засвоїв, збагнув його таїну, оцінив мудрим своїм
зором (він зростав серед цієї краси і мудрішав. Він слухав бабусині, мате5
ринські пісні, дивився, як бабуся і мати ткали на верстаті, він був щасливий,
коли йому дозволяли сідати за верстат. Було це щемне чуття творення чи не
з самого дитинства. Нечипоренкова чіпка пам’ять утримує деталі далеких
споминів, його мова киянина пересипана поліським говором, його усміх не5
се мудрість знаючої людини («так можна робити, а так не велено»), яка, ли5
бонь, вивчила чи не всі техніки ткацтва: так знають ранковий «Отче наш…»,
так звично твердять про своє найрідніше заняття. І справді бо праця за
ткацьким верстатом стала його улюбленим видом праці… Згадаймо перші
повоєнні роки: скільки тих верстатів було в кожному селі, якщо не в кожній
хаті, то, принаймні, кілька на куток… Ткацтво, не витіснене промисловими
виробами, стійко трималося на чутті відповідальності за зроблену річ — це
була одна з головних ознак народного творіння.

Кролевецький художньо5промисловий технікум дав Сергієві Нечипо5
ренку чуття професіоналізму, помножене на знання народних технологій —
свого роду професійна універсальність.

Уже під час навчання побував у багатьох виробничих осередках Право5
бережжя і Лівобережжя — не тільки щоб засвоїти науку ткацтва, а й з чис5
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того залюблення малювати узори для тканин. Це знадобилося, стало добрим
уроком на ціле життя — пізніше то відчув сам, коли займався розробкою но5
вих малюнків, таких узорів, що були функціонально пов’язані зі структурою
і призначенням тканин. З кожним роком ставав мудрішим і обачнішим: міня5
лися інтереси — змінювався характер національного ткацтва, багатшала па5
літра його технологічних й колористичних можливостей. Нечипоренко сто5
яв біля джерел нових орнаментальних форм — ці пошуки не були для нього
танталовими муками, бо за плечима стояли роки наполегливих етнографіч5
них студій, а воднораз праця в текстильних науково5дослідних закладах.

За своє мудре життя Нечипоренко створив справді багато красивих
творів, в щоденнім побуті людини необхідних, декоративно привабливих і
орнаментально національних. Поглянемо на тканину «Полісся» (1985), що
тримається на логічній мотивації червонувато5сірих, змережаних жовтими
смугами горизонтальних ліній — відчуємо той справжній дух традиційних
навиків, який робить композицію стійкою й унаявлює розуміння неповтор5
ності мистецького твору. Візуальне бачення характеру декору, кольорових
орнаментальних площин і ліній відзначається широтою й багатством.

На тлі помітного збільшення загального інтересу до мистецтва декора5
тивної тканини твори С. Нечипоренка мають індивідуальне обличчя, харак5
теризуються особливими кольорово5лінійними орнаментальними ритмами,
несуть у собі такі мистецькі вартості, що стверджують розвій культури
ткацтва. Й, справді, які вони однакові, ці декоративні тканини Нечипорен5
ка, й водночас які розмаїті — у кольорових сполуках, у тональній насиче5
ності барв, у композиційних рішеннях, лінійних переходах! Візьмемо ткани5
ну «Зірочки» (1977), що поєднує ритми вертикальних площин червоного і
білого, смугами стилізованих чорних і червоних узорів, — бачимо — і це нас
захоплює — високу культуру ткацтва, строгість у підборі кольорів, налаш5
тованість на організацію спокійних барвистих площин. Але Нечипоренко
прагне бути неповторним у пошуках кольорів, він не може задовольнитися
монохромною орнаментикою, і тоді перед нашим зором постає дзвінке по5
єднання гарячих насичених барв (тканини «Солов’їні ночі», «Святкова»,
«Срібна Київщина», «Козаки», «Казкова»).

Стилістично тканини Нечипоренка поєднують технологічний пошук,
що здійснювався на межі 19505х — 19605х років, з вивченням таїн перебірно5
го ткацтва, заглибленням у суть плахтового ткацтва, врешті розумінням суті
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орнаментики на ґрунті пошуків характеру колористики і логіки малюнку, що
виявилося упродовж наступних десятиріч.

Декоративні тканини, рушники, плахти, штори, обруски, — уже один
перелік зробленого за десятиліття творчої праці подивляє масштабністю за5
думів та їх втілень, підкуповує характером нових орнаментальних розробок,
які засвідчують різноманіття творчих інтересів видатного майстра.

Великий внесок Нечипоренка у розвиток рушникового мистецтва. Ма5
буть, жоден з народно5мистецьких видів творчості не несе в собі стільки се5
мантично5метафоричних ознак, як рушник, і це Нечипоренко розуміє спов5
на, вкладаючи, можна сказати, душу в розроблення орнаменталістики
національного рушника. Рушники Нечипоренка різні за формами, компо5
зиціями, орнаментикою. Вони різні за декоративною й смисловою суттю
(композиції «Волинь», «Сонця Берегині», «Полісся», «Маруся Богуслав5
ка», «Вазони», «Древо життя»). Уже одна ця відокремлена галузь творчості
робить ім’я Нечипоренка неординарним, привабливим. Назви композицій
відповідають суті художньої форми, орнаментального рішення. Вони, як
правило, поетичні, ліричні, перейняті глибоким емоційним змістом, підкупо5
вують настроєм, котрий проглядається у барвах, у ритмах кольорових пло5
щин. Скажімо, композиція «Дерево життя» — народний прототип «Бере5
гині», обіймає ті самі композиційно5декоративні засади, що спостерігаємо в
численних анонімних авторів. Але образний лад в даному творі позначений
професійною культурою, яку спостерігаємо в манері малюнка і насиченості
площин, розставлених симетрично одна по відношенню до іншої.

Заслуговують окремої розмови орнаментальні конструкції майстра, що
підпорядковані логіці образного ладу. Щоразу вони інші, наповнені новими
символічними знаками, дають широкий спектр пошуків у галузі геометрично5
го орнаменту, із значними світлотіньовими знахідками, переходами від коль5
орових до орнаментальних аспектів. Тонкими переходами відтінків одного
кольору він створює емоційну напругу окремих елементів композиції або, в
інших випадках, досягає взаємодії колориту і орнаментованої площини. Він
застосовує варіативні методи розвитку окремих елементів орнаменту, що
тримаються на «грі» певних барв або узорів. Нечипоренко, серйозно розроб5
ляючи нові технології, сміливо впроваджує їх в конкретні види ткацтва, що в
одних випадках дозволяє використати перебірну техніку, в інших техніку ки5
лимового ткацтва, а ще деінде класичний ручний перебіг і його варіанти.
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Узорні тканини Нечипоренка органічно вписуються в сучасний інтер’єр,
поєднуючись з іншими видами декоративної творчості (керамікою, різьблен5
ням по дереву). Це можуть бути гармонійні доповнення до новітніх прикрас
чи меблів. Одне слово, вони створюють той емоційний клімат, який позитив5
но впливає на самопочуття людини.

Твори Нечипоренка мали щасливу долю на численних виставках, де во5
ни незмінно знаходили вдячних шанувальників, мали взаєморозуміння як з
масовою аудиторією, так і з людьми високого художнього смаку, професіо5
налами, майстрами народного ткацтва.

Сергій Нечипоренко, вихований на традиціях народної рукотворної
практики, увібрав також знання, культуру професійного мистецького мис5
лення. З яким епітетом, шаною, як схвильовано говорив він, скажімо, про
Сергія Колоса на ювілейному вечорі, присвяченому 1005м роковинам від дня
народження видатного знавця українського народного мистецтва. З учнем
Михайла Бойчука доля звела Нечипоренка наприкінці 19405х років — тоді
Сергій Колос узагальнював своє розуміння народного мистецтва у числен5
них лекціях, в працях академічних інститутів, у виданому ним альбомі про
художнє ткацтво, у практичних пошуках видів тканин та узорів до них. До5
ля звела Нечипоренка з Колосом, творчо їх з’єднала.

Після Колоса Нечипоренко став не лише спадкоємцем його творчих
ідей, він, можна сказати, далі, в нових умовах соціальних змін, дав їм життя
у практичній діяльності численних фабрик — Кролевця і Косова, Богуслава
і Переяслава5Хмельницького, Дігтярів і Решетилівки, Іванкова і Львова.

Набутий досвід Нечипоренко передає наймолодшій зміні народних
майстрів. Він веде клас народного ткацтва у Київському художньо5промис5
ловому технікумі. Феномен творчості Нечипоренка у тому, що в його особі
щасливо поєднуються індивідуальне бачення, талант і знання народних тра5
дицій, висока художність створених композицій. Його досягнення не зали5
шаються на особистості автора, вони відкриті для будучини у творчості ба5
гатьох учнів і послідовників. Школа Нечипоренка сьогодні в Україні знана і
шанована, вона є еквівалентом довершеності і майстерності: за нею стоять
висока мистецька культура, новаторський пошук і нові художні відкриття.
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Радісно, світло, легко на душі від творів Юлії Майстренко5Вакуленко,
що вона їх виконала впродовж 2001–2003 років.

Ми відчуваємо стрімке сходження художниці до вершин мистецтва. Ми
бачимо, з якою ретельністю, технічною майстерністю, езотеричною загад5
ковістю вони виконані. Ми поділяємо її настрої, чисті почуття, щирість її
пластичного дискурсу, — усього цього достатньо навіть для прискіпливого
зору, усе це вмотивовано і переконливо донесено.

Закоханість Юлії Майстренко5Вакуленко в офорт, в чисту графічну
лінію, що бере свої витоки в школі професора Андрія Чебикіна, симпатична,
а воднораз і симптоматична в зрізі уявлень про ідеали та вершинний позем
сучасної графічної культури.

У левкасах «Храми України» — а кожна з чотирьох поданих компо5
зицій «Михайлівський собор», «Успенський собор Києво5Печерської лав5
ри», «Софійський собор», «Борисо5Глібський Чернігівський собор» є ви5
кінчено довершена — виявила своє глибоке професійне обдарування, уза5
конила метафоричність власного мистецького мислення, на високому об5
разному регістрі розставила необхідні християнсько5традиційні наголо5
си, розкрила на повну могуть хист інтелігентної ерудованої художниці,
безмежно залюбленої в свій предмет, непідробно щирої, послідовної у
шуканні великих споконвічних людських моральних вартостей. Нам при5
ємно і з насолодою про це сповіщаємо, що кожна з поданих композицій,
зрештою, як усі її дотепер створені серії офортів і ті, що обіймають понят5
тя «світу як простору, що дарований уявою», і подані до нинішнього мис5
тецького проекту такі уже нові графічні перлини, як «Вбити дракона» чи
«Райська птаха» або іще пахуча орхідея — офорт «Моя родина», що ін5
терпретує тлумачення генеалогічного дерева (класичний першорядний
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зразок у венеціанському соборі Сан Марко в північному трансепті), а та5
кож уже знані чарівні троянди — офорти «Манна небесна» і «Примхи
Мойсеєвого народу», — усі ці твори велемовні в світлі амбівалентних
знаків (добро — зло, чорне — біле, ніч — день), в опроміненому конусі ве5
ликої протяжно5людинолюбної мистецької традиції, в нерозривній
єдності окцидентально5орієнтальної ідентичності, тожсамості, бо хрис5
тиянське добро так само, як буддистське добро переповнені терпінням та
любові до ближнього.

Отже, Юлія Майстренко5Вакуленко налаштовує струну своєї креатив5
ності на так звані «вічні і мистецькі теми», що за усіх епох, стилів, шкіл
вирізняло майстрів неординарних, мислячих, — це з орбіти звищених духом.

Юлія Майстренко5Вакуленко у свої молоді літа уже зрілий майстер
офорту — і це без гіперболічних епітетів: кожна композиція вартувала їй
впертого, наполегливого «промацування» себе самої у векторі відкрить,
інколи невеликих, а інколи справді зісмакованих формальними знахідками
(експерименти з фактурно5соковитою площиною левкасу, нові горизонти
колажу, «прогони» у високому, глибокому друку на одному аркуші, від5
криття потенціалу офорту на пробковому матеріалі і т. ін.).

Для Майстренко5Вакуленко праця на офортному верстаті — насолода,
бо виникає щоразу непередбачене у кольорописі: що там? І оте «що там»
уже перед нашим поглядом, у нашій уяві постає, як перлина в мушлі. Юлія
спокійно зосереджена, некваплива, розсудлива, мисляча, тому кожна ком5
позиція, принаймні усі з поданого в проекті, приміром, на кшталт поліптиху
«Моя родина», чи «Райської птахи», «Вбити дракона», — усі вони несуть5
бережуть велич Спокою.

Кожна з них переповнена знаками5символами, алегоріями, метафора5
ми. Що цей кодовий елемент зв’язку між поколіннями, а в зрізі однієї гене5
рації — момент Вежотворення? Вежа — місто, епоха, міжчасся, міжплане5
тарність дистанцій чи вежа — міць духа, воля, налаштованість на корисну
працю або фарисейську подобу її, кров юності, що манить5вабить до нових
широт5меридіанів? той райський птах — пава і фенікс, голуб і сирена водно5
раз, але з жіночим обличчям, там десь у тому класичному спогляданні про5
зирає з пір’я дракон (він у кожній райській пташині, або той, що видає себе
за дракона — орієнтальний японський ерзац народного японського тлума5
чення: вб’єш дракона і сам уподібнишся до нього).
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У серії офортів з домінантою Веженастрою просвітлена чуттєвість, як
на ранковому бутоні квітки роса: саме цвітіння — це магія життя, його непо5
вторний смак.

Очарування цих офортів — в святості «переливання» окультуреного
цивілізаціями часу з пієтизмом людини5творця і його посутньої детерміно5
ваної активності в алегорії міста, в дії мореплавання, в лабіринті будовона5
мацування, в дугоаркових експланадах, що несуть динамізм уяви, як роз5
в’язки автобанів і т. ін.

«Про що» усі офорти Майстренко5Вакуленко невід’ємне від «які вони»
(у ракурсі композиції, кольору, структуралізації обраного простору і детер5
мінації його образних планів).

І це «які вони» достеменно привабливо манливе: несуть магію граві5
тації. Прочитуєш кожен, як книжку власного прожитого життя під кутом
зору надії, мрії, просвітленої відкритості.

Мені близький, дорогий кожен твір. Я відкриваю для себе притягальну
дію кожного. Усі композиції серії «Храми України», скажімо, закомпоно5
вані у форму хреста. Але щоразу хрест інший, підставово метафоризуюче
ствердний стосовно історичної легенди або істини. Вертикаленосність фор5
мотворююча і формоприваблива. Ось святий Михайло на синьому дракон5
чику — ілюзорна умовність прадавніх ілюмінацій.

Але принада стилізації непідкупно заворожуюча — в усьому цілому
(Михайло з ангелами, собор, що вписаний в крила ангелів) і в позірних окре5
мостях (офортні пробкові маси на тлі левкасу та акварелі або умовність пер5
спективи, безтілесна одухотвореність воїнів Михайла — Церкви святої).

Засіб поліптиху Юлії Майстренко5Вакуленко здекларовує її метафо5
ричну чуттєносність, високе поле градацій якого поступається перед про5
світленим полем чистоти пластичної думки. В цьому полі вона — чарівна
принцеса, що шукає нові вежі пізнання для людей, аби їм було затишно і лег5
ко творилося. Графічні креації художниці — з добра і злагоди. Добро і Зла5
года — бічні крила арки, протаєна сутність її — мистецтво високого ґатунку.

О л е к с а н д р  Ф е д о р у к



Художник, в уявленні М. Бабака — конструктор духовної свободи,
упорядник процесу свідомості. Добрий або поганий — але конструктор. Він
розставляє сам у безмежному всесвіті набутку віхи пам’яті — орієнтири для
одних і пастку5сіті для інших. Кожний має право вибору, але чи кожний го5
товий до цього причастя?.. Одне тільки: чи є в цьому борюканні свідомого з
несвідомим зв’язок з минулим? чи передбачена в уявленні сходження драби5
на Якова?.. Сміємо думати, що нитка Аріадни не для кожного Тезея, але і не
кожна нитка Аріадни пасує, аби вивести з лабіринту катаклізмів сучасного
буття цивілізації. Художник має комфортну наставленість, якщо вчасно і
повсякчасно робить свій вибір. На початковому етапі інтелектуального очи5
щення він програмує генетичний зв’язок з минулим надбанням (навіть на
зрізі протесту чи компаративістичних паралелей — Сартрова Нудьга). І далі,
в еволюції, — теж так, попри сутність заперечення чи ймовірну ствердність
автоопозиції. Отже, це є вибір внутрішнього здисциплінованого порядку, в
якому художник, подібно актуарію, відкриває і реєструє унікальні факти
минувшини (момент комунікативний). Банальність — у «який спосіб», а не в
тому «що» плюс інтелектуальний зв’язок.

Через призму континуації вибору (час) та імплементації його висвічу5
ється, як на рентгені, спектр мистецьких пошуків Миколи Бабака. При тім
сутність не в конкретних мотивах, сюжетах, реаліях, комбінаціях фігур і об’єк5
тів (видовищно5сценічна мізансцена на полотні, комплімент вербалізму) —
вони для Бабака давно поховані, хоч існують таки в нетрях того, що є «мій
вибір» і з дрімотної темряви підсвідомого виринають, ніби спалахи протубе5
ранців, семантичними кодами, піктористичними знаками, асоціативними
причинними, мотиваціями сотворення, рівно ж як і образами5символами.
Суть, напрошується, в тім, що психологічна вібрація полотна, започаткова5
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на «вибором» (волею) автора, набуває означення безкінечного руху ав5
торських імпульсів, вона є нестихаюча і незамираюча, іманентна в сенсі Рer5
petuum mobile свідомого, вона присутня, магнетично стабільна. Образи, що
народжуються і приходять на полотно, становлять потік нових відчуттів
свободи і суб’єктивного мислення Той дух, котрий не вмирає!. .

В Україні немало майстрів, яких за пошуком того, що приховує поза
досвідом поверхня полотна, і в намірах відкриття його, можна назва пласти5
ками. Українське малярство з кінця 19805х pp. витворило культуру малярсь5
кого пластицизму, елегантну, як вітрини магазинів на Шамп Елізи. Пластик
розглядає полотно «зсередини», сутність буття образності для нього в тому,
що сховане за ґрунтованим полотном і що струмить в інтелекті, вияснюючи
«чумацький шлях» етимології вибору. Уже на полотні пластик фільтрує
фактуру через фактуру, висвічує глибину площини товщею барв, у межах
відведеного чотирикутника ностальгійно «прощається» з минулим, проек5
туючи верховенство малярського простору. Як чистої води формаліст, Ба5
бак, зморений нарацією авторедакцій, робить відважні кроки в сферу плас5
тицизму, ігноруючи модні в нашому житті правила (сплески) мистецької гри
і несміливі пропозиції національного мистецького ринку.

Одна з останніх, передостанніх, протоостанніх, доостанніх композицій
Бабака, що має означення «Пагіння рівноваги» (1996), домену колористич5
ного ладу в чотирикутнику простору ставить понад затяжну дію того, що є
спустошливим відчаєм, есхатологічним берегом матеріалізованих вражень,
але і того, що схлюпує потічками почуттів, збуджує марево спогадів, ак5
тивізує пульсування Первня. У фазу атакуючої опозиції вступають у струк5
турі полотна тріщини (надають враженням «Те», що напливає до причалу
пам’яті, немовби хвилі з морської далечі). Вони не є анархізовані, акордо5
центричні, бо консеквенцією їх є те, що вони змодифіковані до дії, де чинні
закони гравітації. Хвилі тріщин приборкані рамами чотирикутника просто5
ру, але ж ті рами не витримують шаленого тиску, тертя, опору і самі уже ста5
ють місциною тріщин. Нескорений тріумф руйнівного руху! Чи деградація
цивілізації? Що має розпочатися в цьому серпільєрі?

Ми спостерігаємо бурю малярського пошуку в катакомбах нейтральної
площини і відчуваємо силу потужного натиску (удари ковальського молота
в сфері житія тріщин, які матеріалізовані в незалежну субстанцію Первня
«ми, я» — це здинамізоване діяння первозроджених сил, звихрених оберта5
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ми нескорених стихій, що є приматом інтелекту, котрий виборсується з
нетрів Коричневого, найбагатшого в тональних вимірах — від нічного сві5
тіння до понурого «плачу»).

«Тріщини», на наш погляд, є різні, неоднакові — важкі, тягучі, як пли5
вуни на Печерських горах Києва, зранені чорнобильські, автохтонні чечен5
ські, сербські, албанські, кокетливі, — в дусі «попса», грайливі і фальшиві на
кшталт Шарваркових гульбищ, понурі, ніби тріщини сучасного соціуму (але
таке порівняння меркне перед духом свободи, відчуваємо). Тріщини у про5
сторі рівностояння, однакодіяння дорівнює «рівновага»), облямовані екра5
ном, де є дух нескінченний (одне — починає, інше — завершує), чотирикут5
ник простору того, що є над заґрунтованим полотном (тріумф фактури),
вібрує від напруги пластичних мас, що закодовані волею Коричневого во5
гню — від пломеніючої еластичної теракоти до позачасової гіркоти холод5
ного темного тону.

У композиції, вмотивованій авторським енергетизмом на зрізі поняття
«Досвітня сублімація» (1996), логіка настирливої пам’яті визбирує мозаїки
рельєфів з безміру однотонної маси площини і простору композиції, сукуп5
но мобілізує їх координацію в тональну вісь взаємозближень; відтак імпуль5
сивне виступає чинником взаємозумовленості сущих елементів — тла і про5
стору, тону і гами, конфігурації і форми і т. ін. Здійснюється ритуальний об5
ряд гравітаційної сув’язі; жоден з означених елементів не є поза чинником
гравітаційної «дружби». Враження спресованої експресії — ніби стався ви5
бух вулкану, невгамовний процес наростання фактури на фактуру, з самого
жертовного тла (енігматичного дна) спливає на поверхню аполлонівський
вогонь, щоб дати нове, найновіше дихання Зеленому, такому холодному Кі5
ліманджаро!

Палітра нинішньої «опозиції, протесту, спротиву, суперечки» Бабака з
Бабаком збалансована такою багатинною колористикою формалістичного
пластицизму, який вимежовує себе від іронії, наївної допитливості постмо5
дерну з його усвідомленням кризових номінацій ідеології, культури, і не5
сподівано змінює «код Свободи», заглиблюючись в орбіту інтелектуального
досвіду. Не випадково Бабак підписує зрідка свої твори — Бабак5Хуторсь5
кий. Це політ у космос зниклих хуторів і простір людських доль. Почи5
нається імплікація у структуру полотна, уречевлення концепту його нату5
ралізації — того полотна, що освячує таємницю малярського пошуку в ко5
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ординатах заданої (вибраної) одноколірної, найпростішої (як молекула,
клітина), але найбільш втаємниченої у пуристику монохроматизму, який має
право вибору фаталістичної містерії рельєфоностальгії. Народжується по5
тужно засадничо новий цикл «з колекцій аксіоматичного» (1997).

Онтологічно драматичне, народжене на ґрунті максимального спроти5
ву, у шаленому тиску (барва на барву) монохромії, у протяглому нанизу5
ванні кольоролетричних «А… В… С… Д… і т. д. — до десяти» на стрижні Ар5
тиклю. Піраміда Артиклю, що основою сягає небес, а шпильчастою верши5
ною землі — перекинута проекція істини: з якої точки вертикалі скеруємо на
неї погляд.

Заворожуюче, притягально5манливий, як чорноморська вода, як вогонь
нічного багаття у Конча5Заспі — цей холодно комплексуючий «Артикль А».
У глибині свідомості еволюціонує зелений хаос і проростає на поверхні, на
вершині піраміди апофеозом білого. Але не чистого білого — це сніг, прота5
лений на підземних водах зеленого Стикса. Фактурована пластика, матеріа5
лізована у спосіб гри, азарту, фаталізму на такій ноті, що біле не «стриму5
ється» на рельєфах зеленого і з німим плачем зісковзує донизу… Це — му5
зика в стилі Сильвестрова!

Артиклі серії взаємодоповнюючі, апофонічні. «Артикль Е» — це для
мене, приміром: а) зв’язок з ритмами давніх орнаментів; б) поєднання пло5
щин орнаментованих і пуристичних; в) семантична невідворотність чорного
і білого; г) ситуація культури фризової композиції; д) натяки на традиційне
ткацтво; е) інтуїтивна зближеність з епітафійними написами на надмогиль5
них плитах караїмів біля Галича. Або іще: мереживо ліній у давньоукраїн5
ських рукописних книгах чи ряди композицій у бароковому іконостасі. Віст5
ря композиції занурене у праджерело української культури з її порухами
інтуїтивного, внутрішнього, де схрещені водогони християнських і дохрис5
тиянських вірувань та обрядів і де людська доля гносеологічно вплетена до
орнаментальної композиції історичних подій та фактів…

Чистий нонконформізм з постмодерном — оця «Підспудна течія5по5
лин» (1998), вибір якісно іншого малярства, означеного стигмою божествен5
ної ясності і глибоких нерозгаданих таємниць. Правда сріблясто5голубого
тону уявна, бо провокує градації самоізоляції, глибоких занурень у «холод5
ну безвість» структур і рельєфів, що просвічують, немовби полум’я в срібер5
ному горні. В цьому пластичному царстві фактур, у глибинах яких «потоп5
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лено» образ реалістичного краєвиду, є шугання, ширяння монохроматичних
кольорів, «заверстаних» іншими хвилями барв, які «прострілюють» пелюст5
ками краплаку, болотної зелені, помаранчу, блакитної синяви, де легко
очам, радісно душі!

Десять композицій із колекції «Осоння» (1995) — то було до того, пер5
ші окопи і вольові способи зречення самого себе, ліквідація «малярського
архіву» (вчора усе це мало ще вагу), це голизна власного серцевиння у ра5
курсі спротиву, спалення мостів. Кожна з цих композицій пригашує вели5
чезну силу напруги у зіткненні зображеного і того, що є за ним, «у третьому
вимірі простору», звичайно, в уяві.

Розглядати композиції слід уважно спокійно, кожну зокрема. По5пер5
ше, це чистісінький живопис матерії: у структуру фарби вплетені і органічно
з нею з’єднані зматеріалізовані об’єкти (олія, глина, пісок, гіпс), а, зголовна,
ті об’єкти, що мають родинно5гніздове (Бабакове) буття — це старі килими,
мішки, верети, терка, світлини, більшість — часів улюбленої мистцем баби
Горпини, котра виховувала внука у традиційній моралі, а також ружі, птиці,
вишиті руками дорогої Мами. Для мене це — артоб’єкти, що мають арко5
дужне спрямування від структурально5біологічних до рельєфних форм з ме5
тою урізноманітнення і зрештою збагачення поверхні, розширення уявлень
про глибину площі полотна. Ці первородні зсуви живописної лави наскрізь
перейняті бажанням художника прийти до нового мистецтва. Пракорені та5
ких творчих намагань сягають часу новотворів поп5арту.

Тріщини у малярстві Бабака слід розглядати у сфері реалізації форм
структурного, біологічного малярства, спрямованого на виявлення драма5
тичних фактур, що мають тяглість у трьох вимірах, шукають глибини через
модельовані площини, через конструюючі потоки матерії. Тріщини стають
первнем барвистої маси, вони розтікаються крізь час, занурюючись у товщу
«колористичного місива» (не випадково одна з рельєфних структур подана
у вигляді старої книги — «Формула сльози» (1996)).

Улюблена Бабакова композиція під назвою «Ілюзія старовинного ро5
ду» фокусує сутнісні «зречення» темно5коричневого на горизонтальних пе5
ретинах глибоко мінорних тонів (смуги болотно5зеленого, черлено5корич5
невого і сіро5синього — у трагізмі їх горизонтального секстету) плюс ясним
віконцем світлини (як метеорит у задзеркаллі пам’яті той родич, котрого на
землі давно нема, але він у леті часів разом з мистцем). Тріщини у поєднанні
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з рельєфом — інтервали емоційного напруження, сукупно «вичавлюють»
той клекіт душі, огнище її (шпателі, мастихін, флейци, а то й долоня — як
провокація до проростання, як місце5жарінь пломеню, джерело малярської
пломінності, пломіноносне зерня).

По5друге, заворожуваність у глибини внутрішнього простору на пло5
щині і далі: що там за нею, за тією тріщиною і за тим рельєфом «на дні».
Ефект суворо5трагедійного споглядання — ця презентація живопису ма5
терії.

Як з тандетних вивісок — ці голубки — то зоровий візуальний ряд. А в
плині дальшого пластичного транслету, скажімо, до зображення пальми,
цвіту, до надпросторів, коли тандетне містифікується і стає знаком позача5
совим і пасоване тільки до простору, хай5бо в рожево5цитриновій ілю5
зійності скришеного — то з асоціативних уявлень. Голуб’ята були, є і бу5
дуть — як пора цвітіння ружі — той видимо занижений наївний світ піднесе5
но звучить у картині.

Або поставити поруч, зіставити ряд народних ікон школи церковно5ма5
лярської київської кінця XIX — поч. XX ст. з їx відчуттям, щирістю, просто5
тою, чистотою (св. Миколай, Варвара, голова Іоанна Хрестителя, св. Георгій
на коні, Покрова і т. ін.), а паралельно розгорнути на площині білої стіни
композиції, то разюче гармонійним є «взаємосходження і взаємозлучення».
Немовби анонім київського іконописного штибу передбачав з’яву модерно5
вого Бабака.

То хто він насправді, Бабак, який раптом спиняє лет, щоб неждано
відчути запах полотен мінімалізму, або кинути усе і у кращих традиціях вей5
марського дизайну змайструвати біло5пахучі осикові меблі, або з головою
пірнути і здивувати черкасців чудоробітнею в елегантному стилі паризько5
провансальських інтелектуалів.

У малярстві Миколи Бабака Ви не знайдете гавані для примітивного
споглядання. Поверхня його полотен звихрена, роздвоєна людськими три5
вогами, стражданнями. Полотна холодного чекання, надії… Усі разом ми
вже стоїмо на порозі третього тисячоліття… Яке воно буде?
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Знайомимось з Дмитром Стецьком останнього десятиріччя, власне, з
творами періоду символічних плям, тобто таких барв, що несуть символі5
ку власної форми, розуміючи, що він, Стецько, твердий як криця, з посту5
пом рівним, несхибним, вчора і нині однаковий, вчора і нині опромінений
творчим неспокоєм, творчими думками, що прочитуються у кожній новій
композиції, які бережуть зміст, повний таємниць, загадок, незвіданих до5
ріг… Може, наблизимось до них і тоді зрозуміємо код картини, відкриємо
ключ до живописної алхімії Стецька, а може, не дійдемо до нього ніколи і
тоді він залишиться наодинці із собою, як Говерла або Піп Іван у передбу5
ряний присмерк, а ми, нічого не зрозумівши, підемо геть від нього із своєю
приспаною душею й суєтними радощами… Отже, Стецько, той бунтівли5
вий монах у монастирі радянських догм і примітизованих тем, ніколи не
скорений і так само у боротьбі за свій живопис не зморений та не схибле5
ний, він, зі своїми символічними настановленнями до того, що з’явилося і
заявило про себе, що воно «є» і не поступиться, не відступить, не розтане
і не згине, бо воно «у світі є» таке! Будьте готові разом з ним відчути
«Блиск далекої корони» (1992), долинути уявою до постатей ефірно5езо5
теричних, ніби з якоїсь там шумерсько5трипільської пори, чи з пори поло5
вецьких світанків, чи з позапланетарної доби, у загадкових жіночих стро5
ях, у непорушності красунь5сфінксів. А чого тут коза приплелася, а пощо
це «дзвінка чи трефа» з містичного фундаменту гральних карт, а що це за
летюча «в повітрі та, що сидить», і пощо вона сидить, загубивши обличчя
в нормованому золотисто5вохристому хроматичному тлі, що загадкою
простору кореспондує безтілесним янголам жіночості? Що є піраміда,
кожна із сторін якої тримає власне призначення, і «Блиск далекої коро5
ни» виглядає як суть піраміди: як не відкривай її, що не роби, а вона,
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зціпивши вуста тисячоліть, уперто залишається німою й глухою до наших
запитань.

Стецько вміє малювати, добре малювати, і більше нічого не вміє й не хо5
че. Такий він з походження — крицевий лемко, стримить на малярському
видноколі нашого часу, як стрімкий верх лемківської церкви під ґонтою, і в
тому її принада, і в тому його, Стецькових, творів принада, що він трохи
інакший, не такий, як усі, відірваний мистецькими кроками наперед від ін5
ших, як отой верх лемківської церкви.

Заратустра йшов «від найнижчого, аби сягнути найвищої вершини», а
Стецько, придумавши «День вчорашній — день прийдешній» (1997), створив
неговірний, німий модус «31+2» (1993), свого роду теорію порядку в просторі
і часі. У першій картині, намальованій на полотні, запрограмовано позицію
«нічого», що вона — не вона у капелюшку, струнка, як Ейфелева вежа, за
столиком кав’ярні в очікуванні того кохання, що має прийти, — і більше нічо5
го в цьому білилами розведеному теракотовому позиціюванні не знайдете,
хоч бийтеся головою об стінку, а в другій, намальованій на дошці «31+2» вам
хочеться дійти до циклічної фази «33» — отого самого віку, який був у
розіп’ятих, що зринають з мороку сірувато5золотистого тла, з наміром на5
близитись до тих з першого плану постатей, котрі загорнулися в тоги пози5
тивної, радше поштивої екзистенції. Середньовічний Циневульф придумав
сон про хрест, оздоблений дорогими шатами, золотом і клейнотами, а Стець5
ко у своїй контамінації «32+1» дошукується символу кола — напівнатяку на
солярну емблематику, — до якого не увійти і з якого не вийти. А загадковим
постатям пощо ці колесо, коло, колообіг, якщо вони призначені для стверд5
ження часової фази, яка в сумарному порядку складає конкретний вік за
людськими мірками часу. А може, це святість найвищої пустелі, де знайдеть5
ся місце для «Блиску далекої корони»? Бо корона пройде через 10 з лишнім
Стецькових літ, період трансмутації, і сяйне золотим відблиском на головах,
які мають таємниче тлумачення «Король» (2004), «Королева» (2004). А тлом
для цієї пари послужать ієрогліфи, письмена, загадкові літери, ідеограми,
сплетені у сув’язь, з нашого пункту сприйняття, терпіння (perpessio).

Скільки таємниць, загадок, несподіванок, скільки притлумленого шар5
му за позірною гордістю в одній людині, яку називають Дмитром Стецьком і
яка зізналася, не стираючи «Блиску далекої корони», майже полегшено
зітхнувши, — «Та вже човна мого несуть» (1993). Та вже ж несуть того чов5
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на три мудреці в тогах чи професорських мантіях ренесансової доби і, звіс5
но, в капелюхах, капелюшках, професорських кашкетиках, а з ними —
безтілесний янгол, духовний посередник між свідченням ходи і безкінеччям
ноосфери. Що той човен оприявнює мистецьку уяву, — то з фантазії Стець5
ка, зродженої на свято, а свято для нього — творче малювання, пензель у
руці, а в другій палітра, а перед ним мольберт. Отже, свято Стецькове щод5
ня, бо воно є основою доторку пенз5
ля до фарби, а потім до мольберта;
хочемо, віримо, знаємо, несемо пе5
реконання «Та вже човна мого не5
суть» у дорогу на все відведене до5
лею життя малярське…

Одного щасливого дня в робітні
на вулиці Гоголя Стецько привів на
світ Божий «Поштового янгола»
(2001), що символізує добрий поча5
ток і ясну світлисту дію в хроматич5
ному сріблясто5сірому зорганізова5
ному прямокутнику духовної безті5
лесної екзистенції, виповненої сим5
волічними знаками, колами і пікто5
графічними тонкощами; виважує се5
бе на терезах вимріяного простору,
який можна сприймати, як всесвіт або двері до раю. «Поштовий янгол» зо5
бов’язав себе носити звістки — добрі чи лихі, і ось він в оточенні ідеограм,
ліній, знакових кіл, якихось там формул, ієрархічних символів, стоїть перед
правом вибору ноші, яку він забов’язаний нести, а в проміжках між пробли5
сками істинного спробами звільнятися від нього, — щось на кшталт карми,
примусу долі, що її втримують від спокуси, будь5якої втечі: символічні кола
з хрестами, цифрами, які виступають в ролі моральних консонансових спо5
лук. Хроматична дистанція сіро5білого, сріблястого закрою веде пам’ять до
жертв, які мешканці Родосу приносили щорічно сонцю, що мало обдарову5
вати острів своєю опікою — квадрига коней скидалася із скелі в морську бе5
зодню. Але ця пам’ять веде і до ацтеків, що виривали з грудей серце — і це
теж заради жертви. Пощо стоїш, Поштовий ангеле, в очікуванні небесного
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Єрусалима? Твої знаки5цифри — то з біблійних апокаліптичних з’яв?.. Коли,
врешті, зробиш свій крок?.. Дійдеш похмурого сірого дня до «Лемківських
порогів» (1996), змережаних піктографічними арабесками і цифровими та5
ємничими знаками «х — 39 — х — 24 — 98 — х», і не спіткнешся, хоча хро5
матична сіро5бузкова площина простору є місцем зіткнення часу нинішньо5
го з минулим, коли спалахнула пожежа трагедії народу, призвівши до бо5
лісних перемін життя. Вертикальні знаки5лінії в горизонталі квадрата не5
суть тривожні натяки на неминучість того, що має стати «порогом», що на5
буває ознак долі і в історії етносу пов’язане пам’яттю про цифри (число дня,
місяця, року, число години, число лету кулі, що прошелестіла з дула автома5
та, гармати). Одноманітна сіра площина полотна, з розривами темних плям,
золотисто5бузкових плям — як постріл, що пролунав раптом над днем. Мо5
нотонна ця площина, і в ній таке багатство почуттів, така щемка інтонація
безкрайньої біди з потоками сліз, така глибина прихованої думки: іди шукай
і знайдеш! Але не знайдеш у «порогах» втіхи радості ні для себе ні для кого
іншого, бо лемківські пороги стали площиною смутку, болю і плачу. Які тут
слова, що за мотивації з цим гонором, доведеним до затятого безвихідного
трикутника, кожна сторона якого є пасткою! Що пережив Стецько, те й
відтворив у спосіб непрошений. Нема потреби шукати в цьому творі якихось
«відкритих для читання» сторінок, нема потреби скочуватися до коменту5
вання того, що було в житті, а лишилось у пам’яті; не матиме слушності хто
поставить питання «чому?» замість того, щоб стати на бік мистця й прийня5
ти його версію болю, нема на Місяці Єлисейських Полів, хоча були часи, ко5
ли їх там шукали в снах і оповідях. Хочеться так думати, як думає Дмитро
Стецько, і то є правильний вибір, бо за нас першим зробив його сам автор, а
ми вже, вдячні йому, йдемо слідом. Форма цього твору лаконічно спрощена,
без зайвих «викрутасів», і доведена (мовлено ж геніальним шукачем Істин5
ного — а «відсікаю зайве») до лаконічної знаковості, а воднораз вичерпної
повноти, затаєної в кожній бодай найменшій цифрі, що є магнетично зваб5
ливою. Подібний принцип самозречення є визначальним у малярстві Стець5
ка, бо художник небагатослівний і його не цікавлять орхідеї у вазах, він рад5
ше відчує насолоду від зустрічі з будяком (які романтичні візії будяка — ца5
ря польових квітів творили Ян Станіславський і його учень Микола Бурачек).
Ця форма аскетичного самообмеження й оголення достатньо виразна в про5
грамній композиції «Автопортрет» (1997) з каскадом символічних цифр,
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ліній, знаків, формул, що ніби створені дитячим почерком. Відкритість не5
схибного погляду, зціплені вуста з характерними Стецьковими вусами; пло5
щинність поверхні, обличчя у три чверті й очі, як на фаюмських портретах,
— тільки голова з високим чолом і контур високої шиї, як у племені північ5
них тайців, — і це з таким самим скупим, майже астенічним підбором барв:
улюблені сіро5золотисті тони і улюблені затерті фіолети із дзвінким зави5
ванням червоного кадмію, — ось вам увесь Стецько, якщо поминути увагою
лінії, цифри, літери, котрі зраджують уяву про магію (у Яна Парандовсько5
го «Алхімія слова» — у Дмитра Стецька алхімія палітри: сріблясто5сірий в
символічно5суб’єктивному окресленні — то стан творчої напруги, фіолет —
то нетерпіння перед початком кінця, червоний — щоби не приспати увагу, а
тримати її на прив’язі творчої снаги).

…Часами мені бачиться Стецько таким: посеред ночі вийшов з робітні
на подвір’я, де стримлять старезні ясени, і, задивлений на Місяць, зорі, шу5
кає гніздо Плеяд. Такий він — з твердим намацуванням самого себе, з вірою
й переконаннями, що є призначення від народження, хоч кричи з розпуки, а
маєш робити те, що велено тобі: малюй — і малюй, це є твоя цілість, як хвіст
пави, що символізує її цілість нарівні з усіма барвами. Але найперше мусимо
дати собі раду із знаками, що бережуть свою таємницю, легко розмножую5
чись у картині Стецька, як віруси в комп’ютері. І Макс Ернст, і Гріс, і Клеє, і
Дюбюффе занурювались у символічну глибину психологічних знаків, вишу5
куючи в них стани матерії. А Густав Моро йшов ще далі у припущеннях сим5
волічної природи знаку, стверджуючи про «відтворення думки за посеред5
ництвом лінії, арабески і пластичних засобів». Знаки — це прихована ре5
альність, вони ведуть мистця до найвищих цілей (Роден). Через думку —
символічний знак Дмитро Стецько прямує до глибин нашого сприйняття, за5
лишаючи простір для наших бажань або наших сумнівів; ці знаки осипають
внутрішніми інтенсивними принципами неспізнаності, як золотий дощ з не5
бес цнотливе тіло Сузанни. Через обрану схему знаків5формул Стецько пря5
мує до мети, через призначення того, що може стати «Пораненим скіфом»
(1995) або зазнати таких емоційних перемін, щоб перетворитися у «Мого
Ангела» (2001), причому Ангела з великої літери, вимріяного, розшуканого
серед інших янголів райського небесного саду; або нагадати біографічною
інтонацією «Овна» (2002) мистця із знаками своєї професії, винесеного на
тлі фризового ряду, отих самих Aries, що символізують вхід, і коли поруч з
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овном5художник ставить вужа, скрученого в кружальце, того, що «живе в
усіх ріках і в усіх істотах», то думайте, що хочете, в такому разі маєте право
вибору: змій — як найдостойніша еманація духовності, за Філоном з Олек5
сандрії. Отже, змій додає овну мудрості.

Палітра мистця змінює хроматичну тяглість, і раптом на сіро5сріблясто5
му тлі «зривається» потік дзвінких несподіваних оранжу, ультрамарину, чер5
воної, зеленої, що пластично трансформує вас до очікуваної «Вербної
неділі» (2002) з жінками, які в приспіваних настроями серцях несуть звістку,
що «віднині за тиждень прийде Великдень». Спокійна, велична форма — як
стіна римського Капітолію, прорихленого плином тисячоліть, з фризом
«овнів5корів», що прямують парно одні вперед, а інші у зворотному керунку,
— ця форма втримує рівновагу барв з жіночими постатями. Прислухайтесь:

– Куди ви поспішаєте, наші любі?
– Лоза б’є — не заб’є… на свято, на свято…
І цю рівновагу форми стримують символічні кола — наче античні моне5

ти, що тримали гармонію римського життя своєю вагою. «Художник спізнає
таємницю, яка існує в глибинах реалій», — батько французького інформелю
Тапі мав передчуття, що у велику Україну приїде із золотого лемківського
краю Дмитро Стецько (до речі, як і Еммануїл Мисько до Львова), аби напов5
нювати світ пережитими серцем метафоричними знаками і дати їм волю, ви5
пускаючи на світ табунцями чисті, як джерело, композиції, і таємничі, загад5
кові, невловні, бо основний компонент їх становлять таємниці. Не шукайте
— бо не знайдете!

Торжествуючий рик невпізнанності — «Поржавілий вершник» (2002) з
горизонтальним зрізом двох сюжетних ліній: вгорі коні — внизу слони. Яка
чистота духовного піднесення, що за багатство фантазій! Витонченість фор5
мальних прийомів адекватна реаліям символічних явищ, що провокують си5
туацію «до глибин», а не «від глибин» — це вже на межі з позатрадиційною,
власне авторською символікою. То річ, звичайно, інтригуюча і зваблива.

Авторська символіка присутня у більшості композицій, створених ху5
дожником в останній період — «Трипільський парк» (2002), «На калиново5
му мості» (2003), «Втрачені знамена» (2003), «Кам’яний пейзаж» (2004). Ве5
ликий Герберт Рід, шанувальник інформелю Тапі, неодмінно мав би нагоду
як знавець символів відчути у названих творах причинну закроєність сим5
волізуючого мислення, що виявляє себе через розмаїті пластичні тропи, на5
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приклад, у «Втрачених знаменах»: тривожність атмосфери, розгубленість
вершників, які діють відособлено, а не згуртованою міццю колони, силует5
ність обрисів постатей і кінських фігур, цей майже повітряний темп руху, що
закроює психологію роз’єднання, відчуження…

Неоднозначно сформульована в сенсі символічних знакових структур
картина «Примірка цвяхами» (2003), у формулах якої знайдемо більше за5
питань, аніж відповідей. Рядки цифр, письмен, літер, що мають просторовий
розвиток, забезпечений космічною активністю, невгамовно спричиняють
порядок реальності, зроджуючи енергію інтелектуалізму. У вертикальних
квадратиках5клеймах, скупо змережаних смугами холодних барв, як у буко5
винському килимі, з глибини тла зринають маски, фігури, тотемні зчислення
якихось реальних предметів, де концентрація духу, думки сягає кульмінації,
де ідея традиції вирвана динамікою ідеограм, залишаючи в єдності непізна5
ну матерію «примірки цвяхами». Вона сублімує, і це треба прийняти за чис5
ту монету, бо в ній несподівано ви зможете розкрити в годину щасливого
пізнання зворотну сторону Місяця.

У сенсі запропонованої мистецької ідентифікації, що є «Аверс» (2003) і
є «Реверс» (2003), прочитується диптих, переданий у депозит любителям
пластичної алхімії, до яких автор цих рядків може зарахувати й себе. Ми
знаємо, що двічі не можна зайти до тієї самої річки, але не перестаємо впер5
то шукати своє місце наперекір цій річці, яка не навчилася стояти на місці. Як
з рогу достатку, сиплять, зображені то теплими сріблястими, то холодними
сірими наші «чому»?

Коли художник з Тернополя малював портрет «Богдан5Ігор Антонич»
(2003), то, як лемко з походження, він віддав належне краянину лемкові, зна5
ючи, що його попередник мав волю та ідею і скеровував їх у поезії для
пізнання краси й добра. Художник зображує у властивому для нього сим5
волічному (наповненому письменами, лініями5знаками) ключі лише голову
поета, ніби повторюючи слідом за великим мислителем, що «життя коротке,
а істинна сягає далеко і живе довго». І, відштовхуючись своїм малярським
способом від Шопенгауера, він, Стецько, повторив за ним: «Будемо говори5
ти істину». Істинною в даному разі є позиція — авторська манера вислову;
звідси усі похідні — форма, структура площини, лапідарна тональність. Бо
обраний лад зображуваної людини — концентрація розуму і духу. Це варте
найвищої уваги. Є поет — є світ, є уявлення про нього…
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Років з5надцять тому навпроти Київського театру опери та балету жи5
ла славетним творчим життям галерея Спілки художників, що магічно при5
тягувала до себе мистців: кожний мріяв тут виставитись. Автор цих рядків з
приємністю для себе зустрівся в ній з експонованими творами Дмитра
Стецька. Тоді тернопільський художник5відлюдник, маг і чарівник, філософ
і критик показав величну серію історичних, змодельованих за грою власної
фантазії композицій, а також творів нефігуративно метафоричного спряму5
вання… Тоді він дозволив собі сказати «Та вже човна мого несуть». Був там
також знаменитий «Перевізник». Але ще так далеко до мети, ще так довго
Стецькові йти, бо попереду великий шлях, що водночас є дарованим правом
на життя. Це право Дмитро Стецько одержав у 1943 р. і ропоряджується ним
— творчо, несхибно…
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У Національному художньому музею України у жовтні відкрилася вис5
тавка професора Харківської академії дизайну і мистецтв, дійсного члена
Академії мистецтв України Віктора Миколайовича Гонтарова. Масштабна
за обсягом експозиція викликала великий резонанс у столичного глядача і
спонукала до роздумів.

Віктор Гонтаров, вихідець з Слобідської України — знана творча осо5
бистість і кожний, на свій смак і власні уподобання, сприймає або відкидає
пропоновану художником версію тлумачення українського світу і місця лю5
дини в ньому. Особливі заперечення в естетизуючих інтелектуалів: «Що там
Гонтаров? Співець України, яка одійшла…» Але прихильників його химерно5
го таланту, однак, більше, через те Гонтарові полотна — у пошануванні, ко5
жен за щастя має — взяти з собою кусок тієї дороги, що припала порохами
або присипана ковдрою снігів, тієї дороги з його дитинства, милого йому,
рідного Сотницького Козачка (а як його не любити оте слобідське козацько5
чумацьке село, де в ньому проходило Гонтарове дитинство і де згодом мало
зродитися Гонтарове щире розуміння зізнання, що цей Сотницький Козачок
є дуже мальовничий, напрочуд пісенний, просто рай на Землі, столиця усіх
столиць, місце його мрій, радощів, і сумних переживань; що той Сотницький
Козачок обійняв уявлення про вселенські простори бо кожна хатинка, тра5
винка, стебельце, очерет на воді — якраз з цього раю, і їх не вирвати з гли5
бин душі), — тієї щедрої життєвої дороги, де, як каже сам Гонтаров, є люди,
козли, півні, гуси, корови, ворони, яких кортить йому вставити в свої карти5
ни. Слобідщина — то його дорога, куточок Гонтарового раю на Землі, і з неї
уже йому не зійти. Моє співпереживання з мальовничим, напрочуд пісенним
раєм мистця , й окреслення стану ніжної поетичної душі Гонтарової , що
викликаний його психологічними ставленнями або чисто зоровими ре5
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флексіями, як додаток, а можливо точніше, сума вартісних складових до йо5
го творчого почерку, напрочуд суб’єктивного, власного.

Ця дорога у Ленінградському мухінському училищі, де здобував осно5
ви професійного вишколу, була його спогадом про Сотницький Козачок.
Після повернення з навчання уже вдома то була зустріч з патріархальною
дійсністю, перейнятою рабськими умовами життя селян, тобто колгоспників
— з тієї пори почалася дорога сумнівів: де є ота правда? Але зустрічі з одно5
сельцями, виповідали йому своє буття5життя, переповнювали голову світли5
ми думками, бо почував себе разом з усіма людьми, сонцем, місяцем, зоря5
ми, яблунями Сотницького Козачка — і то була його дорога радості. Роз5
маїті дороги поєдналися у світлій душі5натурі мистця, правдивого, чесного.

Кажуть про нього: міфотворець, асоціативний, метафоричний, двопла5
новний, гротесково5іронічний, навпіл поетичний5навпіл пісенний, для од5
них5інших він немовби випліскує суть, денце того, що впало в його світлі очі
(зафіксоване поглядом, зоровими враженнями, зоровою поняттю), ніби ого5
лює свою душу, піди і звідай цей живописний овоч.

Перед мистцем стояла драбина Якова… Він підіймався по ній сходами
до небес бунтівливий проти самого себе… Десь блукали нічними зорями Ша5
гал, Уайтс… А може Любко Медвідь? До мене у Седнівську осінь 19805х років
прийшов одесит Володимир Кабаченко з рибами, що плавали в небі разом з
зорями, рибами, що стояли біля білих хат, рибами, що танцювали з дівчата5
ми, — з бабусями, хатами, відрами, воронами прийшов… Одеська фантазія
Кабаченка не вписувалася в узвичаєні норми і це притягувало — донині гра5
вітаційні сплески мовчазливих стишених наших з Кабаченком емоцій. На тих
реверансах треба, розумію, ставити крапку, бо аналоги чи паралелі заведуть
на манівці. Гонтаров є сам, як його Сотницький Козачок, він бо: доросла ди5
тина і мудрець5платонік або скорше, сковородинець, якого прагне спізнати,
але не може наздогнати світ. Думаймо: хто він є, чого шукає, що знаходить.

Від початку вісімдесятих, коли художник зрозумів, що його призначен5
ням є малювати картини, по день нинішній, себто повне чверть століття, —
це ота сама драбина Якова, з якої уві сні добре видно околиці ближніх од
Харкова і оддалених од нього сіл, або драбина, що кличе його, непосидющо5
го: взувай стерті черевики, торбину за плечі — і гайда: сльотливе весняне
бездоріжжя, тала зі снігом, вода в степу або закуток села із засніженими да5
хами, високим парканом і деревами сям5там посеред рівнинної місцини. Так
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з’являлися безлюдні краєвиди «земля–небо». Глибшала пам’ять, зіркішим
ставало око, тональними нюансами барв збагачувалася палітра — кольори
радше стишені, приглушені (всяк є тим, чиє серце у ньому, — Сковородинсь5
ке; ти для того народився, що інші для іншого). Ці будиночки, ці безкінечні
простори небес і степів без будь5якого натяку на красивість, але ж і не для
того стану, що «ідуть дощі, плачуть холодні осінні тумани», що «стиха хли5
пає сум» — то є радше розкрита душа його, мистця часу, що відведений для
самотини і думок, що наповзають при бездоріжжі. Він докопувався до суті в
тоні, то посилював його згук, то давав йому перепочити, стишуючи
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спокійнішими розводами пензля, то розчиняв у білилах або ж виповнював
частину композиції рельєфно5пастозними напливами світлих, темних від5
тінків. Він мав насолоду від гри фантазії, гри палітри, від щедрот, що їх ута5
ємничувала тональна поверхня площини, площинно стонована поверхня.

Усе в земному світі непізнане, загадкове, як сила природи. Чому раптом
Гонтарова полонили відлюдні місця Казантипа, де однаково мовчазливі, не5
квапливі розсудливі люди, і керченські степи, люди і море, де яріючи білиз5
на схлипує контрастом нежданої тіні, плями? Велич спокою — у бесіді, у ви5
палених під сонцем рибальських хатинах і човнах, у випаленій траві, у випа5
леному, випрасуваному білизною небі… Ще одна дорога Гонтарова —
«світе, що ти єси?» А якщо хочете збагнути: в усьому цьому світі є два світи:
світ бачений і небачений, живий і мертвий, цілий і сокрушаємий, — у кожно5
го з нас вони є, в одних приховані, а в інших — на поверхні, а у Гонтарова —
повсякчас, у полотнах його світу є теж два світи.

Що він виробляє з нами, присипаючи малярське чар5зілля, коли снує5
насновує нитку, що має назву «Осінні суми»? …Колись, з надцять літ тому
докопувався до слобідсько5сковородинської «тіні при яблуні», зображую5
чи, здавалось би, початок кінця й кінець початку, — ця чоловіча філософія
про засохлі трави, квіти, очерети, соняхи, про безкінеччя випаленого або,
навпаки, засніженого простору з рядком небес і дірами хмар у ньому, — як
така, ця філософія мала нотки ностальгійного передчуття: щось не те — і не
так, таки не з того, але і не з іншого. Цим травам однаково було, що думає
про них людина: вони народжувалися зеленими, вигорали під сонцем і вми5
рали під снігом. Але йому належало задуматись, що є початок, а що є кінець
і де є поміж ними стежина до вічності. Він намацував пензлем сходження
природи по колу — Perpetuum mobile, вічний колобіг сил, що їх не осягнути
аж розумом, ані зором. В ньому якась часточка відповіді, в цих його, Гон5
тарова, травах: Unius interetus est alterius generatio («однієї речі погибель
зроджує тварь іншу»).

Повернемось, однак, до категоріальних психологічних наставлень
мистця, що він їх дисциплінує у формулу «Осінні Суми» (1997) — можливо,
смуток тиші, самітного, неспостереженого нізвідкіль, наскрізь того, що бу5
ло і є, напевно, що навиворіт того: є «один пишно витканий килим» — Ріль5
ке? Отже, околиця хутірця, козачої слободи — майже пустеля, по якій ніко5
ли не ступала нога Мойсея, сякі5такі деревця по горизонталі смутку, через
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який бабуся5жінка ковтає одведений їй Час з худобиною, — дві третини зне5
моженого земного смутку над дзвонами небес — однієї третини творіння
мандрів елегійними настроями. Та сама тональна сходженість пензля — від
зіжовкло5сірих через ступені, переходи, шаблі контрастів, від сіруватих5за5
синених просторів до острівців білизни, наче полум’я свічки споночі — ску5
пий5поскупливий мистець у явленні тонального дотику пензлем до площини,
аби зродити тремтливе крильце смутку, і це, ніби перегук Коцюбинського
смутку фата5морганного, що у безвість пливе печаль осінньої самоти.

Від сумотерпіння не втекти, ба, навіть на крок не відійти. Тому усе три5
мається купи — бабуся, корівчина, кущики дерев, бадилля, небо і пустеля
німої землі прив’язані пуповиною горизонту. Відсутні мить чекання й нема в
цьому павутинні самітності дещиці надії, але тут серед німої пустелі вона
сприймалася б галасливо з відтінками експресії. Розпросторюється перед
збентеженим глядачем капітель позачасового терпіння з присмаком позача5
сового смутку.

Терпіння вічне, але вічною й протилежною до нього виглядає «Відли5
га»(2002), «Весняна радість» (1997). Гонтарів знає, чого вартує біла барва
оновлення, що його оплачує зима за борги. У цій тональності скрешуються
нотки руху, тому в просторі площинного живопису раптом зрихлюються па5
стозні білі плями (вода, сніг), або плями глинисто5теракотові (простори по5
лів з тими самими купинками дерев). І це оприлюднює тремтливу мить руху
(зміни) у просторі серед безмежжя рівнинного краєвиду, де кожному парт5
нерові — землі (річка, вода, озерце води, очеретиння , дахи хатів за плотом)
і небу (тональність сірого простирадла з джерельцями білизни) — відведено
сольні партії.

Гонтарову нема чого поспішати і нема потреби гнатися за синицею в
небі. Усталеного порядку Кола не змінити, усе має своє місце і призначення,
і що бачить художник — сприймає, розуміючи, якою делікатною є межа між
тривким тлінним і нетлінним, яке обіймає характер усього видимого, зором
осягненого простору. Можна врешті погодитися: перед нами краєвиди сумо5
терпіння, або картини нетлінного перетікання, вони — є, як були колись ма5
монти і динозаври. Отже, краєвиди обітованої Слобідщини — з вічних по5
токів, чи радше, потоків вічного. І той козел, півень, корова, свиня, гуси, со5
бака, ворона, якими снить у робітні Гонтаров, обселюють простір, не пе5
реінакшуючи нетлінне динамікою екзистенційного руху. То є знаки просто5
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ру, а з ним — нетлінності. Для уяви мистця якості природного призначення,
порядку, з вислідами норми, перспективних понять «близько5далеко»,
«вузько5широко», «низько5високо», «лінія5рівнина» отримують, через оз5
начення пори року, ліцензоване право стати «пейзажем», ясна річ,
слобідщинським. Полотна виростають у довгий ряд «пейзажів», де тлума5
чення зими, весни і т. ін. усталені нормою Кола.

Погоджуємося і маємо на те інтуїтивне передчуття, що Гонтарів про5
довжує ряд класичних містифікаторів штибу козака5характерника полтавця
Миколи Бутовича, Юрія Шевельова, часово віддалених Миколи Зерова, Ге5
оргія Нарбута. Бо полотна «Я народився у вітряку» (2001), «Ворона» (2001),
«Сон плугаря» (2002), «Байдина дума» (2002), «Сон контрадмірала» (2002),
«Козацька пісня» (2003) мають не те, що прочитується з першого погляду
візуально, а варіативно несуть на терезах баченого основу, що є «поза тим»:
в одних випадках воно є іронічне, ярмаркове, в інших має присмак лірично5
емоційний, але стишений до «piano», ще подеколи героїзовано5романтизо5
ваний, з епічним інтенціями, ще бачимо — «озвучена» метафорика спогадів5
снів («Посвята батькові» 1998), далі фантастичні візії згадування в дусі на5
родного наїву, пісенної поетики, сплески почуттів, що їх огорнуло мульти5
тлумачення так, ніби автор створює це для потіхи (Що означає усміх Джо5
конди, погляд сезанівського Домініка?), голоси «там», «зісередини», хтось
їх зронює, а хтось їх чує.

Дивимось на полотно «Посвята батькові» (1997) — не зводимо погляду,
не відводимо його і не відходимо довго: заворожуюче, солодке марево про
дитячі літа, їх опечалені трагічним виттям собак (який велемовний натяк на
більшовицьку епоху зла і насильства, що скалічила кілька поколінь), бать5
ківська тепла рука і глибока любов, карткові хатки — це , власне, і є отчий
дім, поріг дитинства, вежі тополь, вдалині вітряк, утаємничений блиск моло5
дика, що відлунює зловісною атмосферою, в плині якої минали батькові стра5
хи, розчарування, біль (що там людське життя, ціна його мізерна перед ма5
гією колективного). Рефлекси місячного світла сколихують ніч нотками зеле5
нуватої хижості, що уподібнена у фігурах трьох псів (білого, червоного, буз5
кового). У барвах ночі звищена постать Батька, який тримає на колінах хлоп5
чика руки5чотири кути довіри), пронесена синівньою любов’ю через деся5
тиріччя й епохи, — ця постать через серцевину терпіння зродила «Відчуття
еміграції» або «Осінні журби»(мали йти, прийти оті цикли, зранені роздума5
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ми мистця над батьковою долею, над материнською сльозою). Закорінений у
Слобідщинний, колись вольний степовий козачий край, мистець логікою
патріотичних наставлень конче мусив намалювати навдивовиж зліриковану
метафору «Я народився у вітряку» (2001) — той самий хлопчина, але зігрітий
руками материнської любові, з доладними для обрізної ситуації кутком обій5
стя, мальвами, півнями, степовим овидом, білими хатками і стрілою тополі
вдалині на межі, що ділить навпіл світ землі і світ небес.

Полтавець Микола Бутович не міг бачили себе тільки так: мистець ко5
заків і чумаків («Смерть чумака під возом», «Дума про трьох братів з Озо5
ва»), не уявляв він без гульбищ зромантизованої історії, що оживала перед
його зором в образах запорізького лицарства. Не було в цих устремліннях
мистця ні на йоту олжі, фальші, патетики.

Своя спокуслива дорога зметафоризованого емоційного історизму у
Віктора Гонтарова. Приглянемося невідстороненим оком до «Козачого по5
двір’я» (1993–2002), — панорамної сторінки уходників, і в пам’яті оживають
книги П. Куліша, А. Чайковського, В. Будзиновського, Ф. Дудка, О. Мако5
вея, А. Кащенка і багатьох інших. Виношена ця Гонтаровим сцена є унорму5
ванням розуміння , що вага роду — це вага рідної землі — як сцена з «Енеєм»
у Г. Нарбута або лицарська силуетка запорожця із історичного збірника на
посвяту В. Саковича. Той, хто береже «родове почуття», той відчуває глиби5
ну історичного покарання «козацького подвір’я». Природа не визнає випад5
ковостей, інакше зникне лінія послідовності. Ось чому Віктор Гонтаров,
професор Харківської академії дизайну і мистецтв, пропонує такі патріо5
тичні рецепти для своїх студентів: «українське бароко, українська парсуна,
школа Бойчука — це головне, на чому слід зупинитися увагою».

У моєму уявленні полотна «Байдина дума», «Козацька пісня» — перли5
ни творчої багатої історичної уяви мистця. У цих тональних композиціях
професійне багатство декоративно зведених у ладову систему площин вис5
тавляє на позірну, здавалось би, у таких випадках легкість , що несумісна з
думкою про об’єм, будь5яку перспективу, що оприлюднює ґатунком переко5
нання концепти візій, при відсутності найменшого натяку на розвиток зоб5
раження, і оприлюднює наявність якраз того самого: так є і має так бути. Як
тут не похизувати гармонією ритмів — у декоративних плямах, барвах, лі5
ніях? Як не пограти уявою: що той байда Вишневецький думав, переживав, як
готував, ближче нам, гартував долю до стамбульських випробувань? Лежить
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Байда горілиць на усю широчінь золотисто5рожевого дня — це уже не істо5
рична постать, а сама героїзована доля, народна легенда у переказі, що змі5
щує події, описи, факти, особи у такому порядку, який найбільше пасує для
епізації образу. Таке дозволяли собі робити не раз і, як показує приклад з
Шекспірівським «Макбетом», виходило це досить переконливо. Байда
обіймає суть запорозької вольниці, і чи не для того зібрана ритуаліка, зведе5
на докупи ненав’язливим робом, що є необхідна в таких випадках, коли
умовність визначає глибину наповнення. Усі елементи ритуаліки взаємо5
узгідливі (огорожа з будівлями, церквою Січі, кінь, що ніби перемальований
з народної картинки про «Мамая», бандура, шабля), але в розпеченому сон5
цем степовому небі над стрічкою Дніпра в’ються два птахи можливо, про5
віщаючи майбуття лицарю, і до них зведене «фаюмське око» Байди — не ви5
падковими є ці чорні птахи на тлі роз’ярілого сонця, що «грають» на стрій
композиції. Площинний образ Байди у традиційній схемі турецької мініатю5
ри увиразнює в цьому сенсі українські думно5епосні наскрізь змонумен5
талізовані уявлення й намагання візуального тлумачення явища української
історичної пам’яті, вершинних її осягів у регістрі урочистого хоралу.

Гонтарів йде до розв’язки через стереотипи, як було мовлено, канону
«так є й має так бути». Не виключені в такій інтерпретації логічні періоди від
парсуни через стежку народного «Мамая». Байда таким чином обіймає спо5
сіб синтетичного тлумачення історичної пам’яті, який найкраще пасує, бо в
такий спосіб долає звичаєві рецепторні стосунки, наставляння й легітимує
інноваційну ствердність поняття Байди як історичної особи і одночасно
міфологізованого погляду персонажу. Ці поняття невід’ємні одне від одно5
го, об’єднані, звідси — манера ніби відстороненого погляду, хоча насправді
погляду наскрізь зібраного, сконцентрованого, сконденсованого.

А у «Козацькій пісні» така сама Гонтарівим узвичаєна поетика образно5
го малюнку. Ілюзійна умовність спричинює декоративізовану площинність
образу з сублімацією золотистої рожево5малинової барви, які й пасують
контрасти чорного, білого і зеленувато5жовтого. Виразний контур означує
форми предметів, виособлює ясність декоративної тканини полотна, ло5
калізує місце, ситуацію. Предмети мають засаду самодостатньої локалізації,
тобто кожен з них наявний, існує самопричинно, узалежнюючи функцію
власної еманації від ідеї, що її він зроджує і несе. Етимологічна основа ідеї —
буття кожного предмета зокрема в контексті образної лейттеми. Предмет як
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об’єкт зображення продукує додатково мистецьку думку метафоричного ха5
рактеру: скажімо, крук — як один з основних персонажів народної міфопо5
етики з розміром більшим від козака, що п’є воду з криниці, коня чи церкви
— це вселенської мистецької ваги крук — круковинний, крук — круковець5
кий, той Крук, який злетів ще зі сторінок «Слова о полку Ігоревім», летів че5
рез думи, народні пісні, казки і вмостився на декоративній площині полотна
Гонтаріва, розплітаючи косу мистецької загадки «Козача пісня» у малярсь5
кому вінку образів. Алюзійні натяки, ось хоча б церква, хатки, тополі, плесо
ріки — усе одиничне подане і міфологізоване як цілість, але не схематичне, не
стандартизоване через метри полотен, а огромом мистецького почуття пе5
рейняте — ненав’язливо формують крону того, що автор собі заповзяв зоб5
разити, при тім вони «прочитувані», з першого погляду, з першої миті, отже,
«той, що кряче» не є випадковий гість у «хіп5параді» поданих образів.

Чому радіє5мліє наша душа? Чом зачаровує так довго «Козача пісня»,
затримуючи наш віддих — наказуючи серцю розквітати тремним і шемним
кровотоком? «Своє життя сприймаю, як бачу,» скорослівно вирвалось яко5
гось там дня у Віктора Гонтарівав легкий для глядача момент, коли тому по5
щастило спізнати і «Чумацький сон», і «Небесний човен», і «Зоряний віз», і
«Ковчег», і, як мені самому, прийти до переживань над Гонтарівською ваго5
витою Гоголіаною — зустріти врешті5решт передуманого ним Гоголя («Ду5
ша прийшла всі стадії печалі. Тепер сміятися пора» — Ліна Костенко).

Отже, «Нічний Гість» (2002) — нічний, бо не спиться у час творіння, і не
знати що коли: «всі стадії печалі» чи «сміятися пора». Голгофа сумнівів у цю
ніч, коли думки метеликами тріпочуть поміж стін, а печаль саваном обгорну5
та і нічний біль то зеленню гострить ножа то черлінню совгає босоніж — ця
пекельна гоголівська мука — ніч, а з нею — хижий, ненаситець, отой гість з
туманів самітного смутку роздвоєння. Усе в цій виношеній композиції з ми5
стецького цеху досконалості, коли гостро відчутні Божі ласка або покаран5
ня Таланту. Барви — як слова. Бо спочатку, насамперед були і слова і барва
— то є у «Нічному гості» харківського міжзоряного мандрівника, якого гні5
тить задушлива атмосфера постбільшовицького можновладного харківсько5
го істеблішменту. Як колись — Миколу Хвильового, а може Леся Курбаса, а
може самого Михайла Бойчука! «Нічний Гість» — то ще не сповідь, але пе5
редчуття закутку, де вмощується безвихідь з видовищами — галюцинаціями
на стінах, що меркнуть тінями і тут5таки зблимують від трисвічника білиз5
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ною стін. А списані рукою геніального мученика папери спадають зі столика
осіннім листячком. Чи не є то ознакою «поміж» — і не Вкраїна, але і не Мос5
ковитія або, навпаки, і «Тарас Бульба», і «Мертві душі». А може пролон5
гація їх?.. Гнітить петербурзька холодна ніч… Давайте прокинемось з галю5
цинацій, візьмемо в руки той самий трисвічник і гайнемо з автором до «Не5
бесного човника» (2002) — лебединої пісні материнської любові й синівної
вдяки, пошани. З дозволу автора присядемо до «Небесного човника» разом
з козою, голубом, поглянемо на синє марево в долині з вітрячком, на заквіт5
чані луги, поля, городи і тихесенько всміхнемося …Зупинимося на мить,
всміхнемося: ми у «Небесному човнику» пливемо з любов’ю до людей, дру5
зів, однодумців, знайомих, близьких і незнаних, які шукають свого «Небес5
ного човника», бо хочуть, аби у нього були українська хата, традиція, мо5
раль, чистота відносин, щирість, одвертість, побратимство. Чи не про це спі5
валося у «Козацькій пісні» Гонтрова? Чи не думав леліяв думками про це йо5
го Байда? Чи не насиналися героями його полотен віщі сни про щастя жити
на рідній землі і любити її («Любіть Україну» — Сосюринське, відтак Гон5
тарівське), палко любити її, як це вміють французи, німці, чехи, поляки?!

Якогось там дня — ночі, коли Віктор Гонтаров кине звичайний свій «по5
гляд на предмет з відстані», аби щемніше зрозуміти його, до нього, через
літа, через ріки5моря, гори5долини, — до нього в щасливу мить творчого
просіяння знову завітає до нього в робітню втомлений, від довгого блукання
запорошений радіаційним пилом, хімічним брудом Микола Гоголь. Але
прийде не сам — з Григорієм Сковородою… Постукають у двері робітні ра5
зом?!  «…В невимовно5чудовому мирі, / Де горять / Миготять / Зорі — свічі
святі / В голубому ефірі, — / Красоті помолюсь…» — Грицько Чупринка.

…Григорій Сковорода, тепер уже з Грицьком Чупринкою, теж чекати5
муть на Віктора Гонтарова. Приплинь — з «Небесним човником»!
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Художнє різьблення, поряд з обробкою металу і вишивкою, килимарст5
вом і ткацтвом, керамікою і декоративними розписами, належить до найу5
любленіших видів народної творчості, якими здавна пишається наш народ.
Дерево було і залишається зручним матеріалом, що легко піддається худож5
ній обробці, розкриває свої пластичні можливості, приваблює ошатними
формами та об’ємами. Дерево, можна сказати, супроводить усе людське
життя. Майстри створювали з нього предмети побутового призначення, оз5
доблені плоским, ажурним виїмчастим різьбленням геометричних мотивів, і
декоративні художні твори — ці перлини справжнього таланту.

Споконвіку люди займалися обробкою дерева. До найбільш ранніх ар5
хеологічних пам’яток дерев’яного різьблення належать великий ківш та чер5
пак із кургану Солоха біля села Велика Знам’янка на Запоріжжі. «Давні
слов’яни прикрашали свої святилища плоскою дерев’яною, ажурною і фі5
гурною різьбою», — свідчить знавець дерев’яного різьблення мистецтвозна5
вець А. Ф. Будзан у книзі «Нариси з історії українського декоративно5при5
кладного мистецтва». Посилаючись на археологічні та літописні джерела,
він відзначає, що в побуті населення Київської Русі вживалися дерев’яні ми5
ски, бочки, ложки.

Про це ж читаємо і в фундаментальній монографії «Ремесла Древньої
Русі» академіка Б. Рибакова: «Майстри5деревороби, теслі і столяри не лише
майстерно споруджували дерев’яні будівлі, а й виготовляли кадоби, діжі для
тіста, корита, коряки, ложки, миски». Галицько5Волинський літопис нази5
ває прізвище майстра Авдія, котрий залишив по собі пам’ять знаменитими
зразками рельєфної та об’ємної різьби. Його постать така ж загадкова, як і
давньокиївського живописця Алімпія — творця талановитих ікон, що теж не
збереглися.

301

УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЕВ’ЯНЕ РІЗЬБЛЕННЯ

Уперше: Україна: Наука і культура. — К., 1979.



Міцні народномистецькі традиції стали рушійною силою подальшого
розвитку цього цікавого виду мистецтва. Вони не лише передавалися з по5
коління у покоління, а й забезпечували виникнення нових видів різьблення,
сприяли створенню всіляких предметів побутового призначення, оздоблен5
ню архітектурних деталей і меблів. Так, наприклад, у XVII–XVIII століттях
мистецтво художньої обробки дерева виявилося в складних іконостасних
конструкціях, виробах господарського призначення, дерев’яному посуді, у
вуликах для бджіл, яким надавалися розмаїті форми.

З часом, у XIX і на початку XX століть, стабілізувалися головні осеред5
ки розвитку художньої обробки дерева, зокрема Київщина, Полтавщина,
Поділля, Гуцульщина і Лемківщина, що вирізнялися естетичним синтезом —
характером традиційної народної творчості. Скажімо, на Гуцульщині поши5
рювалися плоска різьба та інкрустація, на Лемківщині — рельєфна і кругла
скульптура, в інших етнорегіонах — ажурне вирізування та виїмчасте різь5
блення. Процес консолідації творчих навиків і прийомів забезпечували про5
відні майстри, у практиці яких інтегрувалися і набутий досвід, і орієнтація на
нові художньо5формальні установки. На Полтавщині творили Федот і Про5
кіп Юхименки, Яків Халабудний, Василь Гарбуз, Яків Усик; рівень гуцульсь5
кої різьби високо підняли Юрій, Василь та Микола Шкрібляки, Марко Ме5
геденюк, Василь Девдюк, Петро Гондурак, Василь Якіб’юк, Микола
Медвідчук, а також Юрій та Семен Корпанюки, Яків та Микола Тонюки.
Подільську різьбу уславили Василь Бідула, Дмитро Білинський, лемківську
— Іван Кіщак, Василь Красівський, Михайло Барна, Павло Одрехівський.

Розвиток художнього дерева стимулювали також розмаїті новоутворе5
ні столярсько5різьбярські, деревообробні школи, ремісничі училища. Про5
гресивною у цьому напрямі була діяльність земств, різних мистецьких, про5
мислово5торговельних товариств. Проте необхідно пам’ятати, що і земства
на Полтавщині, і товариства Гуцульщини нерідко насаджували псевдона5
родний стиль, під гаслами анархічної модернізації орієнтували народних
творців на еклектичні смаки грошовитої публіки.

За радянського часу різьба по дереву, як один з найпопулярніших видів
художнього виробництва, пройшов складний і цікавий шлях розвитку — від
свого становлення у перші роки аж до розквіту на сучасному етапі, ознаме5
нованому багатством творчих індивідуальностей, спільністю естетичного
ідеалу та диференціацією стильових пошуків. Відзначимо, що основні осе5
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редки в регіональному відношенні не зазнали відчутних змін: Полтавщина,
Черкащина, Київщина, Гуцульщина, Закарпаття і тепер залишаються важли5
вими центрами художнього різьблення на Україні.

Прискорені темпи сучасного життя вносять корективи в оцінку й ха5
рактер виробів декоративно5прикладного мистецтва. Незважаючи на масо5
вий випуск художньою промисловістю красивих предметів, які тішать око і
дають нам велику насолоду, попит на них постійно зростає. Окрасою сучас5
них квартир стали і гуцульські ліжники, і петриківські декоративні розписи,
і богуславські тканини, і кролевецькі рушники, і опішнянська або косівська
кераміка.

Сьогодні спостерігаємо і гостро відчуваємо кількісне та якісне зростан5
ня випуску художніх виробів народного мистецтва, зокрема й художнього
дерева. Художня обробка дерева знаходить щодалі більше застосування у
побуті та інтер’єрі громадських споруд. Зазначимо: зростає культура сприй5
мання виробів з дерева, а звідси і коефіцієнт його популярності. Практичне
використання художніх виробів сьогодні не обмежується вузьким асорти5
ментом підносів, точених фігурок, орлів, плакеток, як це було ще двадцять
років тому. Розширення виробництва цього виду народного мистецтва здій5
снюється паралельно з новим його функціонуванням.

Зрозуміло, функція предмета є виразом його утилітарності. Створю5
ючи той чи той виріб, різьбяр добре знає, на кого він розрахований, і найпер5
ше дбає про художню довершеність твору. Йому не байдуже ставлення ін5
ших до його продукції. Але її мистецька цінність забезпечується художньою
образністю, яка неодмінно перебуває у полі зору народного майстра. Зв’я5
зок тут прямий: чим кращий, твір, тим більший на нього попит. Асортимент
ужитково5декоративних виробів з року в рік збільшується, що свідчить про
розвиток художньої свідомості та активну кристалізацію традиційно народ5
них ідеалів. Так відроджується виробництво різьблених меблів, оновлюється
випуск побутово5декоративних речей. У зв’язку з Олімпіадою–80 різко
зросло виробництво сувенірно5іграшкової продукції.

Одначе наш сучасник не завжди прив’язує естетичну вартість декоратив5
ного виробу до його побутового призначення. Прихильники народної твор5
чості часто5густо насолоджуються фантастичністю сюжету, чіткістю малюн5
ка, барвистістю, співмірністю форм і пропорцій. Утилітарний предмет, як го5
ворив про це відомий дослідник народного мистецтва О. Салтиков, не обов’яз5
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ково повинен вживатись за своїм призначенням у побуті. Коли він гарний, він
може стояти на поличці і не використовуватись. Ось такі речі і необхідно ство5
рювати, і тепер вони потрібні. Вони потрібні, зокрема, для виховання в нашо5
го молодого покоління любові до народної творчості та до її витоків.

Полтавське дерев’яне різьблення останнього десятиріччя засвідчує
зрослу майстерність багатьох талановитих художників в усій розмаїтості
композиційних та орнаментальних прийомів. Кременчук, Миргород, худож5
нє об’єднання «Полтавчанка» в Полтаві — у цих трьох центрах обробки де5
рева зосереджено виробництво народнопобутових речей, відчутна са5
мостійна активізація і актуалізація класичних стильових вирішень, спад5
коємність традиційних форм та декору.

Початок різьбі по дереву було покладено в Миргороді, де діяльність
відомого художника Опанаса Сластьона сприяла інтенсивному розвитку на5
родної творчості. Щедрим на добрі поради, майстерним різьбярем був та5
кож Я. Усик (1872–1970), автор багатьох портретів і тематичних композицій.
Він дав першу науку В. Кваші, нині заслуженому майстрові народної твор5
чості УРСР.

Єдність сюжету й декору забезпечується рівнем майстерності, вмінням
видобувати з матеріалу нові, небачені раніше якості. Чим краще знання тех5
нології та обробки, чим вищі можливості досягнення художньої виразності,
тим більша ймовірність створення повнокровного образу. Для В. Кваші
суттєвим є співвідношення малюнка з технічною обробкою дерева, і це
відчутно у виробах домашнього вжитку та сюжетних творах. Скажімо,
емоційність барельєфів із зображенням Т. Шевченка, М. Гоголя, М. Горько5
го забезпечується енергійними контурами. У кожному конкретному випад5
кові зринає потреба автора подолати оптимальній опір матеріалу.

В. Кваша майстерно моделює елементи у барельєфі «Космос». Компо5
зиція «Хай завжди буде сонце!» радує творчою фантазією та високим деко5
ративним смаком. Багатством нових геометричних мотивів вирізняються
численні тарелі, які репрезентують емоційно5ліричну лінію творчості, що
спирається на традиції народного різьблення. В. Кваша працює багато, це
засвідчують його твори на союзних та всесвітніх виставках, у різних музеях.

У Миргороді з 1968 року діє цех художньої обробки дерева, організо5
ваний Міністерством лісового господарства УРСР. Його керівник І. Пазинич
— у розквіті творчих сил, своїм хистом, умінням щедро ділиться з молоддю.
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Випускниці Миргородського керамічного технікуму ім. М. В. Гоголя Л. Іва5
шина, С. Люта, С. Сидокур тонують вироби з чистого дерева. Самобутньою,
перспективною видається творчість В. Лазоренка, Г. Терещенка, Є. Шевчен5
ка, В. Роменського, І. Полякова, яка має міцне народномистецьке підґрунтя.
Вона розвивається в річищі ужиткових виробів, це — хлібниці, пудрениці,
сільнички, ковганки, кухонні дошки, набори для прянощів, кухонні полички,
аптечки, дитячі іграшки.

У місцевому краєзнавчому музеї зберігаються чудові зразки народного
різьблення. Тут, в експозиційних залах, часто й переймають науку молоді
майстри, відбувається обмін досвідом.

Великим центром художньої обробки деревини став Кременчук. У цьо5
му неабияку роль відіграли такі майстри, як М. Переверзєва, В. Лихвар,
М. Бутенко, В. Нагнибіда, П. Кондратенко. Їхня орієнтація на традиційне
виїмчасте різьблення, без ускладнення малюнка, на видозмінення декору в
межах усталених структур, на пропаганду високомистецьких сувенірних,
ужитково5художніх творів викликає незмінну симпатію шанувальників на5
родного мистецтва. Тут, у цеху народно5побутових виробів Кременчуцького
лісгоспзагу, надають великого значення творчому пошукові. Разом з тим не
зменшується увага до еталона, що має відповідати усім вимогам національно5
го образотворчого фольклору і лягти в основу серійного виробництва.

Перші вироби у цеху були здійснені В. Нагнибідою. Він навчався різь5
бярству у відомого майстра В. С. Гарбуза (1882–1972), котрий у своїй твор5
чості немовби поєднав традиційне з новаторським, а повтори — з пошуками.
Нагнибіда творить різні ужиткові, а також тематично5декоративні речі. Що5
правда, останні, трапляється, мають суто образотворчий характер, сюжетне
начало в них так само, як і перенасичений декор, не зовсім виправдані. Бага5
то часу віддає Нагнибіда виготовленню сувенірів, зокрема рухомих дитячих
іграшок. Діапазон його різьбярських виробів завжди обмежений, але спосіб
вирішення художнього образу, характер їх обробки різноманітний, позбав5
лений монотонності повторів.

Усяке мистецтво має свої засоби вираження. Конструктивним моментом
дерев’яного різьблення є орнамент. Засоби декору не мають якихось обме5
жень, тому кожен майстер дбає про їхнє збагачення, про розмаїттяі відтінків,
які вони створюють у сукупності. Нагнибіда, вивчивши полтавську народну
орнаментику, постійно дбає про її вплив на зміст і яскраву форму твору.
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У мистецтві кременчуцьких різьбярів твори Марії Переверзєвої посіда5
ють особливе місце, їх вирізняють продуманість композиційних вирішень,
лаконізм вислову, оригінальність, уміле використання орнаментальних мо5
тивів. Тонке розуміння авторкою локальних відмінностей способів худож5
ньої обробки дерева, знання самого матеріалу — все це дає підстави віднес5
ти декоративні вироби майстрині до рангу творів, об’єднаних емоційним
чуттям, формою художньої експресії.

Нагнибіда був першим, хто показав елементи орнаменту і зацікавив
рельєфним та тригранним виїмчастим різьбленням М. Зацеркляного.. Тепер
Зацеркляний сам виготовляє численні вироби — тарелі, баклаги. ложки5чу5
мачки. Фантазія майстра відзначається конструктивною продуманістю та
логічною завершеністю. Його ужитково5сувенірні твори — це зразки висо5
кої технічної якості, їх уже можна побачити в музеях.

Дерев’яна різьба на Полтавщині славна традиціями. Старше покоління
майстрів (Н. Манжола, В. Гарбуз, Ф. Кисленко, Ф. Голуб) також орієнтувало5
ся на предмети домашнього вжитку, виходячи з естетико5суспільних потреб
поєднання художнього й утилітарного. Не можна, очевидно, ігнорувати у
їхньому доробку «сувенірний» елемент, який стояв на межі творчого експе5
рименту. Бо в час, коли ці різьбярі працювали, суспільне призначення ужит5
кових виробів набуло нового відтінку: в конкуренцію вступили тиражовані
товари. З народу вийшла творчість О. Якименка з Полтави, А. Сергєєва з Ши5
шаків, М. Мартиненка з Гребінки. Анімалістичні сюжети полюбляла Марина
Числова з Кишеньків. Ще працює в селі Жуках В. Голуб, про якого дослідник
В. Ляпа наприкінці 19305х років писав, що у нього є улюблені тематичні праці,
а у виробництві декоративних коряків він не має собі рівних.

Дерев’яне різьблення в різних областях України має свої локальні
особливості, усталені прийоми орнаментики, специфічну техніку виконан5
ня. Поряд із промисловою обробкою дерева зберігається народне різьбярст5
во, яке грунтується на твердій основі спадкоємності мистецтва. Так, напри5
клад, у сусідній з Полтавщиною Чернігівській області елементи композиції,
позначені архаїчними рисами, базуються на поєднанні сітчастих мотивів та
обрамлень у вигляді розеток, що відповідає формі предмета. Для черкаських
майстрів характерне вільне трактування геометричних мотивів, що природ5
но лягають на площину, подекуди нагадуючи спокійну лексику полтавсько5
го тригранно5виїмчастого різьблення. На Волині переважають у декорі тра5
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диційні лаконічні елементи — зубчик, лінія та пелюстка. Орнаментика де5
рев’яного різьблення Прикарпаття характеризується багатоманітністю і ви5
тонченістю декору, давністю численних мотивів, які збагачуються новими
змістом та формою.

Предмети побуту — миски5корці, ковганки, ступки, сільниці, тарілки,
вибійчані дошки для тканин, скриньки; предмети господарського призначен5
ня — сапи, вози, ярма; архітектурні деталі — різьблені дашки для піддаш, га5
лерейок, лутки дверей, наличники — як бачимо, застосування художньої об5
робки дерева на Чернігівщині не є обмеженим. Останнім часом прижилося
різьблення круглої скульптури. Найвизначніший майстер її — А. Штепа з
села Сваричівки Ічнянського району. З великою силою образна природа йо5
го творів виявляється у побутових сценах, у фольклорних сюжетах, стилізо5
ваних фрагментах предметів. Фольклорна тема, Шевченкіана в його дороб5
ку найзначніші. Такі роботи, як «У Крим по сіль», «На ярмарок», «Ішов ко5
зак до Києва та й сів спочивати», вирішені в стійких традиційних формах,
позначені народним духом і породжують відчуття внутрішньої гармонії. Во5
ни розвиваються у межах власного індивідуального стилю. А. Штепа також
великий майстер у виборі декоративних елементів для оздоблення пред5
метів, у його творчості знаходимо і геометричний, і рослинний орнаменти.

Класичним зразком творчої праці майстра з деревом може бути різьб5
лення Черкащини, яке характеризується різноманітністю типів (геометрич5
не, ажурне, скульптурне), що випливає з відмінних способів обробки дерева.
Поряд із давньою рельєфною технікою виконання побутує тематична ком5
позиція. Провідні майстри — Г. Боковня, В. Гамаз із Черкас, П. Петренко з
Чигирина, С. Бойчук з Умані, Ю. Радзієвський зі Сміли, П. Стельмах і Я. Вла5
сенко із сіл Мошутова Тальнівського та Вереміївки Чорнобаївського рай5
онів — майстерно володіють технікою художньої обробки дерева, дбають
про високий рівень своїх творів.

Високе мистецтво різьбярів династій Шкрібляків і Корпанюків та їхніх
численних учнів — О. Корбутяка, М. Тимкова, В. Гуза, І. Грималюка, М. Ме5
геденюка, М. Кіщука, Ф. Гавриленка, Кравчуків, Довбенчуків, П. Ткачука,
М. Грепиняка — це світла і яскрава сторінка багатої історії різьбярства При5
карпаття, яке хвилює досконалістю форми виробів та декору. Гуцульська тра5
диційна різьба — плоска, суха, з інкрустацією та інтарсією, випалюванням —
приваблює гармонійною досконалістю форм, довершеністю всіх її елементів.
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Слава гуцульської різьби не піддається однозначному визначенню. Ця
різьба міцно увійшла в нашу свідомість, у духовне життя цілого суспільства.
Розквіт її в радянську добу настільки повнокровний і настільки близькою
стала вона кожному, що це мистецтво перетворилось на явище загальнона5
родне. Воно будується за принципом специфічного ставлення традиційного
цілого та індивідуального часткового. Такі взаємопроникнення і тісна взає5
модія забезпечують йому емоційність сприйняття.

Найбільшим центром художньої різьби є Косів, де діють два великі
підприємства народних промислів — відоме на всю Україну художньо5ви5
робниче об’єднання «Гуцульщина» в системі «Укрхудожпрому» та худож5
ньо5виробничі майстерні Художнього фонду. Крім того, дерев’яне різьблен5
ня зосереджене в багатьох артілях та виробництвах.

Високомистецькі сувенірні вироби «Гуцульщини» — декоративні та5
рілки, скриньки, намиста, сокирки, люльки, світильники, папки для аль5
бомів, барильця, пудрениці — щедро оздоблені контурно5геометричним ор5
наментом з інкрустацією витою бронзою, паленим рогом, бісером та перла5
мутром, їх виконують численні кваліфіковані майстри, серед яких — Ф. Гав5
риленко, І. та М. Довбенчуки, І. та Й. Кравчуки, Я. Крутофіст, Р. Боєчко,
В. Михайльчук, Т. Кушнір, В. Семчук.

Характер творчості різних майстрів виявляється в розумінні ідейно5ху5
дожніх завдань нашої дійсності. У житті мають місце глибоко народні яви5
ща, але трапляються й наносні, котрі піддаються впливам моди. Справжній
художник вірний мистецтву, яке своїми витоками сягає глибин художніх
традицій. Різьбяр М. Грепиняк належить до тих щасливо обдарованих лю5
дей, які з кришталевою завершеністю виражають у своїх творах стилістичну
норму. Людина цілеспрямована, активна, він — гарячий шанувальник гу5
цульського різьблення. Його численні статті на захист народного мистецтва
— про славетних різьбярів П. Ткачука, М. Миклащука, О. Ванджурака, І. Ба5
чинського, Н. Юсипчука, про космацьких мистців, про талановиту молодь
села Бруствурів, про майстра сопілок В. Палійчука, про народних умільців з
села Річки, зокрема про гуцульські бочілки І. Тонюка, є немовби доповнен5
ням до його власних композицій з дерева, щедро облямованих інкрустова5
ним декором: сюжетно5орнаментованих тарелів, питних сервізів, намиста,
браслетів, ґудзиків.

Поєднання давнього орнаменту з сучасним, багатоколірної інкрустації

308

О л е к с а н д р  Ф е д о р у к



та художньої різьби, символіки й асоціативності з конкретністю, щедрої то5
нальності і живої фактури дерева — все це надає численним виробам Грепи5
няка надзвичайної змістовності, робить їх образно5емоційними, романтич5
но5одухотвореними. Сучасне світовідчуття та глибоке засвоєння класичної
спадщини гуцульського мистецтва у нього невід’ємні.

М. Кліщук, В. Гуз належать до тих майстрів, котрі зробили великий вне5
сок у розвиток народної творчості, виховання цілого покоління різьбярів.
Так, наприклад, В. Гуз був одним із засновників Косівського училища гу5
цульського мистецтва, викладав тут основи композиції і технологію, брав
участь у заснуванні виробничого об’єднання «Гуцульщина». У перші пово5
єнні роки майстер з групою інших різьбярів виготовив гарнітур меблів для
Кремля, низку декоративно5тематичних виробів для багатьох установ Моск5
ви, Києва, Львова.

Тематичні тарелі «Великому Жовтню — слава», «Рости, наш Львове»,
«Навіки разом», скринька «Реве та стогне Дніпр широкий», серія компо5
зицій про 305річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні — амплітуда ху5
дожніх можливостей талановитого майстра вельми широка. Він майстерно
відчуває матеріал і розуміє особливість форми та призначення предмета,
звідси й таємниця образності численних творів Гуза.

Десятки інших майстрів долають художні вершини гуцульського
різьблення. Воно таке ж славне й улюблене, як наша народна пісня, казка,
легенда.

Подібно до гуцульської, художня обробка дерева на Закарпатті пере5
живає період оновлення й розквіту. Більшість різьбярів поєднує виготовлен5
ня традиційних виробів та сюжетної жанровості, що становить новий етап у
піднесенні народного декоративного мистецтва. В річищі місцевих традицій
працюють заслужений майстер народної творчості УРСР В. Астолош зі Сва5
лявщини, В. Смердул, М. Тулайдан з Рахівщини, Й. Медвідь з Тячева, В. Ков5
тюк з Ужгорода, С. Ромашок з села Драгового Хустського району, їхні тво5
ри оригінальні за композицією, декором, експресивні за способом орнамен5
тики. На піднесенні й яворівська різьба.

Виняткова роль у розвитку дерев’яного різьблення, як і інших народних
промислів, належить підприємствам Міністерства місцевої промисловості та
його республіканському об’єднанню «Укрхудожпром». Багато зроблено за
останні роки, міністерствами сільського господарства, лісової та деревооб5
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робної промисловості. Ініціативу щодо виготовлення декоративно5ужитко5
вих речей та сувенірів з дерева на Україні взяло на себе Міністерство лісово5
го господарства. Починали з комплектування майстрів у бригади, створення
сувенірних цехів у Кременчуку, Тетереві, Борисполі, Ківерцях, Новгороді5
Сіверському. Сувенірні цехи розвиваються і дають дедалі ширший асорти5
мент художньої продукції. Управління лісових товарів систематично скли5
кає методичні ради, на яких обговорюються проблеми розвитку народного
різьблення. З усіх областей звозять художні вироби, яким рада дає оцінку.

Велика заслуга у пропаганді та популяризації мистецтва різьби нале5
жить головному художникові відомства Василеві Парахіну. Його цілеспря5
мований пошук розширює межі бачення, збагачує усталені форми художнь5
ого вираження. Високий естетичний смак, знання предмета, науково5мето5
дичнии підхід дають змогу невтомному ініціаторові відновлення промисло5
вих осередків постійно знаходити в художньому дереві стилістичну форму,
естетичну ясність, які й забезпечують зрослий попит на сувенірно5подарун5
кові вироби.

Багато майстрів дерев’яного різьблення об’єднує також Художній
фонд України, який сприяє розширенню мистецтва обробки дерева в системі
народної творчості. Закономірним результатом цього є відновлення не лише
нових осередків, а й способів різьблення, оновлення асортиментів виробів.
Розширюються різьба з розфарбуванням, інкрустація соломою. Цікавим
явищем стало плетіння.

Вироби українських різьбярів знані не лише в нашій країні — їх можна
зустріти у вітринах художніх салонів, музейних залах Англії і Канади, Япо5
нії і Франції, Болгарії і Швейцарії. Широко представлене дерев’яне різьб5
лення в експозиції павільйону народних художніх промислів Виставки пере5
дового досвіду народного господарства УРСР. Воно таке близьке і рідне гля5
дачеві, як загалом народне мистецтво, що концентрує в собі художній досвід
суспільства. Цим воно й безсмертне.
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Коли говорять про народне мистецтво Полтавщини, то передусім нази5
вають Опішню та Решетилівку — відомі осередки гончарства і килимарства.
Рівень їхнього сучасного розвитку чи не найкраще відбиває експозиція об5
ласного краєзнавчого музею. У той же час вона дозволяє простежити роз5
квіт народного дерев’яного різьблення, яскраво репрезентує майстрів мину5
лих поколінь і представників сьогодення — тих, хто тепер успішно демонст5
рує свою творчість в усій розмаїтості композиційних та орнаментальних
прийомів. Представлено в музеї також центри нинішнього різьблення —
Кременчук і Миргород. У творах умільців цих міст спостерігаємо високу
майстерність, спадкоємність традиційних форм та декору, збереження й
розвиток класичних стильових рішень.

Як живе віками мистецтво опішнянської кераміки, так налічує сотні
років полтавське дерев’яне різьблення, що було тісно зв’язане із столярст5
вом і теслярством. Ним щедро прикрашали предмети домашнього вжитку,
хати, громадські споруди. У цьому виявилось естетичне світосприймання
трудового народу. Розквіт різьблення пов’язують з кінцем XIX і першим
десятиліттям XX ст., коли почали творити такі майстри як Ф. та П. Юхи5
менки (батько і син), Я. Халабудний, Я. Усик. Тоді відкрилося кілька різьб5
ярських майстерень у Полтаві, на Зіньківщині, Миргородщині. Тодішній
метод навчання передбачав опанування технікою столярної праці: сушіння
дерева, підготовку поверхні до різьблення, малюнок орнаменту, різьблен5
ня, приготування клею, травлення, золочення або фарбування, поліруван5
ня [1].

Провідні майстри, зростаючи на місцевих традиціях, привносили у
свою працю, в оздоблення побутових виробів (кужелі, баклаги, днища,
ручки, гребені, тарілі, рублі, притики до ярем, ложки, довбанки, жлукта)
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багато нового. Практика кращих майстрів, особливо Прокопа Юхименка
та Якова Халабудного, дуже різнилася від того, що робилося до них як
стосовно виконання образно5формальних завдань, так і в плані осмисле5
ного використання попереднього досвіду і — що важливо! — популяри5
зації цього широко знаного в народі ремесла. У розвитку полтавського
плоского різьблення П. Юхименко, Я. Халабудний та інші відіграли таку
саму роль, як династія Шкрібляків і Корпанюків у зростанні гуцульського
мистецтва.

Старше покоління майстрів (Н. Манжола, В. Гарбуз, Ф. Кисленко,
В. Голуб) також орієнтувалось на предмети домашнього вжитку, виходячи з
естетичних засад поєднання утилітарного з художнім. Не можна, очевидно,
ігнорувати в їхньому доробку «сувенірний» елемент, який стояв на межі
творчого експерименту. Бо в час, коли ці різьбярі працювали, суспільне при5
значення ужиткових виробів набуло нового відтинку: в конкуренцію вступи5
ли промислові тиражовані товари.

Зрозуміло, функція предмету є виразом його утилітарності. Різьбяр ду5
має, для кого він працює, і найперше дбає про художню довершеність твору.
Він турбується про призначення предмета, отже йому не байдуже ставлення
інших до його продукції. Але її мистецька цінність забезпечується художнь5
ою образністю, яка неодмінно лежить у полі зору народного майстра. Зв’я5
зок тут безпосередній: чим кращий твір, тим більший на нього попит.

У будь5якому декоративному творі мають бути узгоджені, за висловом
мистецтвознавця О. Салтикова, такі компоненти: призначення, конструкція,
форма, матеріал, колір, прикраси [2]. Полтавське різьблення розвивалося
шляхом оптимального використання природніх властивостей матеріалу,
втілення у ньому образної напруги. Для різьбярів не байдуже і саме ставлен5
ня митця до породи дерева. Вони цінують матеріал, який дозволяє легко
здійснювати обробку волокон, зручний для виконання розмаїтих орнамен5
тальних частин, а також відзначається компактною структурою.

Які породи на Полтавщині найбільше використовуються? Віддавна сла5
виться груша5дичка і груша культурна. Вони вирізняються кольором: дичка
цілком біла, а культурна має тепле загальне темне тло. З інших порід набули
популярності липа, що через м’якість деревини дозволяє провадити складну
технічну обробку; клен, дрібне волокно якого забезпечує можливість вико5
нання витончених мотивів, а також твердий дуб.

312

О л е к с а н д р  Ф е д о р у к



Полтавське народне різьблення характеризує і використання природ5
ного кольору деревини. Майстри уникають підфарбовування. У Кременчуці,
наприклад, кілька років тому почали експериментувати виготовлення ви5
робів методом задимлення. Але здебільшого деревину залишають білою. Чи5
ста оброблена поверхня створює гру тіней та світлих плям, підкреслює ба5
гатство монотональних рішень, розмаїття відтінків.

Полтавське різьблення початку XX ст. дістало згодом логічне завер5
шення у виробах Василя Степановича Гарбуза (1882–1972), якого чимало
майстрів різця тут сьогодні називають своїм вчителем. Він — майстер пе5
рехідного типу, котрий своєю творчістю наче зв’язує повтори з пошуками,
цілісно поєднує традиційне з новаторським. 1924 року в різьбярській пол5
тавській майстерні Укрлісгоспу при активній участі В. Гарбуза для службо5
вих приміщень Харкова (колишньої столиці УРСР) було виконано комплект
різьблених меблів (столи, стільці, крісла, дивани, тумбочки) [3]. Відома в
тридцяті роки артіль «Культура і спорт» об’єднала великий колектив май5
стрів, серед яких були Ф. Халабудний, П. Юхименко, В. Гарбуз, І. Коваль,
В. Голуб. Першого з них 1939 року було прийнято до Спілки художників Ук5
раїни.

В. Гарбуз не обмежувався різьбленням потрібних у господарстві пред5
метів, а працював і над тематичними рельєфами, круглими скульптурами
тощо. Починаючи з 1930 року, він був зайнятий на Полтавській деревооб5
робній фабриці, де організували різьбярський цех: тут розробляв аніма5
лістичний жанр, виготовляв красиві полички для одягу, цікаві ножі з рель5
єфами для різання паперу, створив чимало сюжетів на теми пушкінських
казок. В. Гарбуз з Я. Халабудним брав участь у паризькій всесвітній вис5
тавці: перший представив декоративне блюдо — прості форми геометрич5
ного орнаменту із стилізованими фігурками птахів, другий виготовив
скриньку, в якій використав мотив дрібних листочків, що перехрещуються.

Зберегти й утвердити здобуту в XIX ст. славу осередку виїмчатого різь5
блення судилося Кременчуку за радянського часу. У цьому неабияку роль
відіграла зустріч робітника автобази Валентина Нагнибіди з Василем Гарбу5
зом. Було це 1961 року. В. Гарбуз передав В. Нагнибіді найдорожче — свою
любов до мистецтва. Він навчив його працювати по5справжньому, закликав
до дальшого пошуку образності. Не пішла надаремно та наука. Вона дала
відрадні результати. Учень дуже скоро довів, що вміє мислити і реалізовува5
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ти задуми. В. Нагнибіда виконує різні вжиткові, а також тематично5декора5
тивні твори. Багато часу відводить виготовленню сувенірів.

Діапазон його різьбярських виробів завжди обмежений, але спосіб їх
обробки не вражає сухістю повторів. Можливості трактування предмета за5
лежать від організації площини матеріалу, від того, як чергуються з нею, як
розподілені декоративні форми. В. Нагнибіда орнаментує ужиткові й тема5
тичні твори, дошукуючись у кожному конкретному випадкові розмаїття мо5
тивів. І завжди їх зміст реалізується в образах. У книзі відгуків про персо5
нальну виставку майстра (квітень 1972 p.) є точне цьому визначення: «Вмілі
руки автора примусили дерево потепліти».

Твори В. Нагнибіди актуальні, близькі нам і зрозумілі. В експозиції пер5
сональної виставки майстра бачимо панно «Хліб наш насущний», «Ой,
Дніпре мій, Дніпре широкий», декоративні «Щастя», «Кременчуку — 400
років», «На нашім світі світла влада стала», «Хліб5сіль», скриньки «Полтаві
800 років», а також чимало прекрасних побутових зразків полтавського ор5
наментального стилю.

Композицію «Колос» В. Нагнибіда вирішує в плані стилізованого кон5
тура соняха. Панно «Ой, Дніпре мій, Дніпре широкий» будує на чергуванні
декоративного образу Славути з рисунком орнамента, якому підпорядко5
вані вирізані слова. Шість декоративних плакеток до 2505річчя Г. Сковороди
вирізняються орнаментом. В. Нагнибіда то використовує розетку «вічний
рух», то вирізьблює восьмилистники, шести5чотириелементи, то поєднує
розетку з характерною для Полтавщини горошиною. У кожній плакетці чи5
таємо щоразу нові афоризми філософа, і залежно від їх змісту використано
ті чи ті особливості декору. Так, слова «Істина спалює і нищить усі стихії»
супроводжує мотив восьмилистника, горошини і вихристої розетки. Пла5
кетка з портретом філософа орнаментована каймою восьмилистників, ро5
зетки з горошиною тощо.

В. Нагнибіда — художник. Це характеризує його ставлення до різьб5
лення, його розуміння законів художнього пізнання. Він працює в тради5
ційних формах, експериментує в сувенірних виробах, захоплюється, може,
на шкоду різьбі, модними тепер виробами з коренів.

Кожне мистецтво має свої засоби виразу. Дерев’яне різьблення широко
використовує орнамент і це, мабуть, в першу чергу вирізняє його з5поміж
інших видів ужиткової творчості. Засоби декору необмежені і невичерпні,
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тому кожен майстер дбає про їх збагачення, про розмаїття відтінків, які во5
ни дають у сукупності. Валентин Кузьмич, вивчаючи полтавську орнаменти5
ку, постійно дбає про її вплив на зміст, про форму твору.

Народне мистецтво — постійний розвиток і вдосконалення. Батько вчив
сина, дід впливав на онука — так визначалися формальні ознаки великого
стилю, так розумілися художні завдання, що стояли невід’ємно від утилітар5
них. Кожен майстер мав свого учня. Тільки тоді він вважався майстром, коли
передавав свій досвід іншим. Тобто ставилися завдання спадковості школи,
постійного зв’язку між поколіннями. Так було колись, так є сьогодні, тільки
з тією великою різницею, що тепер народне мистецтво стало предметом опіки
громадськості, а творчість народних митців здобула широке визнання.

В. Нагнибіду залучив до різьбярства В. Гарбуз. В. Нагнибіда вивчив цілу
групу майстрів, серед них вже відомі — М. Зацеркляний, В. Лихвар, М. Пе5
реверзєва, М. Бутенко.

Твори М. Зацеркляного (він народився у с. Бережнівці Кобеляцького
району) вже можна побачити в музеях. Елементи орнаменту показав йому
В. Нагнибіда. Трапилося це ніби недавно, шість років тому. Технічну оброб5
ку дерева М. Зацеркляний доводить до досконалості. Робить тарілі, ложки і
баклаги. Фантазія молодого майстра відзначається конструктивною проду5
маністю і логічною завершеністю, його ужиткові або сувенірні твори — це
зразки високої технічної якості.

М. Зацеркляний ґрунтовно вивчає рельєфне і тригранне виїмчасте
різьблення. Техніка глибокого рельєфу переплітається у нього з початками
об’ємної скульптури. Знайомиться з іншими видами народної творчості. Ра5
зом з В. Нагнибідою він збирає полтавські мальовані скрині з характерним
розписом, робить цікаві витинанки, за основу яких бере мотиви з вишиваних
рушників.

Народні майстри, яких згуртував В. Нагнибіда, працюють у сувенірно5
му цеху Кременчуцького лісгоспзагу, очолюваного Михайлом Івановичем
Криворучком. Сьогодні це чимале підприємство з перспективою подальшо5
го розширення. Ще кілька років тому тут тільки подумували про перші су5
веніри, жили турботою: де відшукати здібних людей?

Ініціативу щодо виготовлення декоративно5ужиткових речей та су5
венірів з дерева у нашій республіці взяло на себе Міністерство лісового гос5
подарства, починали із комплектування майстрів у бригади із створення су5
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венірних цехів. Сьогодні, через шість років, їх кількість зросла до п’ят5
десяти. Вже можна говорити про налагоджену систему художнього вироб5
ництва. Сувенірні цехи розвиваються і дають дедалі ширший асортимент ху5
дожньої продукції (ковганки, скриньки, настінні тарілі, цукерниці, сільнич5
ки, маслянички, декоративні плакетки тощо). Управління лісних товарів ре5
гулярно скликає методичні ради, на яких обговорюються проблеми розвит5
ку народного різьблення. З усіх областей звозять художню продукцію, якій
рада дає оцінку.

Про перспективи художньої обробки дерева йшлося у минулому році
на першому республіканському теоретично5практичному семінарі в Тете5
реві. Стояло питання, крім усього, і про залучення майстрів народної твор5
чості до художнього виробництва. Семінар відіграв велику роль у подальшо5
му розвиткові підприємства художньої обробки дерева на Київщині, Віннич5
чині, Черкащині, Тернопільщині.

Полтавське дерев’яне різьблення привертає увагу любителів народної
творчості, приваблює покупців у магазинах художніх виробів. З’явились ек5
спериментальні цехи сувенірів на Полтавській фабриці художньої вишивки
імені Лесі Українки, Миргородському лісгоспі. Відомо, що у Миргороді різь5
бярство розвинулося раніше, ніж у Кременчуці. До інтенсивного розвитку
народної творчості тут спричинилася діяльність Опанаса Сластьона. Щед5
рим на добрі поради, майстерним різьбярем був також Я. Усик (1872–1970),
автор багатьох портретів і тематичних композицій. Він дав першу науку
В. Кваші, нині заслуженому майстрові народної творчості УРСР.

Єдність сюжету і декору забезпечується рівнем майстерності, вмінням
видобувати з матеріалу нові, раніше не бачені якості. Чим краще знання тех5
нології і обробки, чим вищі можливості досягнення художньої виразності,
тим більша ймовірність створення образу. Для В. Кваші суттєвим є співвідно5
шення малюнка з технічною обробкою дерева, і це відчутно у речах домаш5
нього вжитку та сюжетних творах. Наприклад, емоційність барельєфів із зо5
браженням М. Горького, Т. Шевченка, М. Гоголя забезпечується енергійни5
ми контурами. У кожному конкретному випадку зринає прагнення автора
подолати оптимальний опір матеріалу.

В. Кваша майстерно моделює елементи в барельєфі «Космос». Компо5
зиція «Хай завжди буде сонце» радує творчою фантазією і високим декора5
тивним смаком. Багатством нових геометричних мотивів вирізняються чис5
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ленні тарілі. В. Кваша працює багато, це засвідчують його твори на вистав5
ках та в музеях, завжди вражаючи художньо5виразною формою і мистець5
кою кмітливістю. Що й казати, з різьбленням майстра знайомилися вже на
всесоюзних та всесвітніх виставках.

У Миргороді, в міській восьмирічній школі імені Давида Гурамішвілі,
функціонує гурток юних різьбярів. Доброго вихователя в особі В. С. Кваші
мають учні. Випускники цієї школи працюють у цеху художніх виробів Мир5
городського лісгоспзагу. Це справжній творчий колектив. У нього свої ра5
дощі і труднощі зростання, вболівання за художню якість виконаного. Цех
називають, як і всюди, сувенірним, хоч майстрів орієнтують на створення
ужиткових виробів.

Керівник миргородського цеху І. Пазинич у розквіті творчих сил. Стаж
майстра налічує десятиліття різьбярської праці. Його мистецький хист,
уміння переймає молодь.

У місцевому краєзнавчому музеї зберігаються чудові зразки народного
різьблення. Тут, в експозиційних залах, часто і проходять науку молоді май5
стри. Самобутнім, перспективним вважають токаря Віктора Лазоренка. Йо5
го невелика за обсягом творчість має міцне народномистецьке підґрунтя.
Вона розвивається у річищі вжиткових виробів.

Дерев’яна різьба на Полтавщині славна традиціями. Вона така ж цікава
і своєрідна, як кераміка чи ткацтво. З народу вийшла творчість О. Якименка
з Полтави, А. Сергеєва з Шишаків, М. Мартиненка з Гребінки. Анімалістичні
сюжети полюбляла свого часу Марина Гаврилівна Числова з Кишеньків. Ще
працює в с. Жуках В. Голуб, про якого дослідник В. Лапа наприкінці 19305х
років писав, що у нього є улюблені тематичні праці, а у виробництві декора5
тивних коряків він не має собі рівних.

На Полтавщині працює близько двохсот п’ятдесяти майстрів народної
творчості і близько трьохсот самодіяльних художників. При палацах і бу5
динках культури діє 14 гуртків та студій образотворчого та декоративно5
вжиткового мистецтва, де в середньому навчається близько 200 чоловік. У
1972 році проведено 679 місцевих і 2 обласні виставки, на яких експонува5
лось 16 767 творів. Це засвідчує розмах народної творчості, яка все більше
зростає й розвивається і несе людям кращі досягнення майстрів, їхня праця
викликає повагу і любов. У ній злилися воєдино людська майстерність і кра5
са життя.
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Бондарство, як і багато інших народних духотворних діянь, сьогод5
ні — і, мабуть, у недалекому вчора — сьогодні є terra incognita сучасної,
так званої цивілізаційної культури. Стверджуючи інноваційні продукти
інтелектуальної власності і водночас програмуючи динаміку «попсової»
культури на нашій території, ми стаємо перед вибором: хто ми є і що ми хо5
чемо. Однозначне наше спостереження, що руйнуються великі ствердності
моралі культури народу в час позахопувально5ринкових владно5імпера5
тивних посягань на волю великої традиції, на простори традиційної моралі
і прадідівської мотивації вірувань. Зв’язок втрачений, розірвалася нитка
переходу від минулого до сучасності, і ми є свідками розмаїтого ґатунку
катастроф — від драми родинної, соціально5суспільних негараздів до еко5
логічних зміщень, руйнацій довкілля, яке спостерігаємо на наших очах ма5
сово в Києві (вирубування дерев у парках, на вулицях, у заповідних зонах
у зв’язку із запитами відомств, що займаються виробництвом меблів, а та5
кож розбудовою консумпційних антисанітарних склепиків), а поза Киє5
вом, скажімо, в Конча5Заспі розмаїтих прибутково сумнівних «хатинок»,
масове знищення осередків грибництва, варварське винищення грибниць,
що викликано наїздами італійських псевдокомерсантів на Прикарпаття й
Закарпаття.

Але кому, повірте, болить сьогодні Україна та її обкрадений народ і ко5
му болить сьогодні культура України. Бо волання речників щирих і фальши5
вих про кінечний порятунок зганьбленої культури — то волання в пустелі
духовного запустіння, аморальності, ницості білявладних монополізованих
структур, що покликані піднімати престижеву мету культури, але допускаю5
ть подібні жонглювання, загравання з позакультурно5фарисейським довкіл5
лям чи відверто безпардонні знущання над традиційним народним духовним
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волевиявленням різного роду мас5медійних телекомунікаційних варварсь5
кого штибу монстрів.

Повернімося, однак, до характеру нашої розмови про бондарство як
вид народної мистецької творчості, що за нинішніх умов є продуктом ре5
ліктовим і це означується багатьма об’єктивними чинниками, має своє при5
родне пояснення і тлумачення в зрізі загального цивілізаційного розвитку.
Скажімо, на мій превеликий жаль, відходить у минуле ера ковальства чи
ткацтва, народної ноші, при характері їх масового побутування у минуло5
му, а сьогодні — знову через ці самі різноякі об’єктивні чинники скороти5
лося усе це до межі рідкого вжитку, а в сенсі рукодіяння до межі винятко5
вої, позбавленої утилітаризму професії5забави. У даному випадку не йдеть5
ся про волання в пустелі, а скоріше це уподібнене до звичного сприйняття і
розуміння реалій сучасної доби, як рівно ж розуміння, що минулого не по5
вернути.

Чи не стало бондарство, що тримається на тонкощах, таємницях, муд5
рощах знань деревини такою професією5забавою. Не усі музеї народно5
творчого кшталту, скансени, національні архітектурні заповідники, що ма5
ють власні мистецькі збірки, можуть похвалитися нині наявністю традицій5
ного бондарного посуду, що, виявляється, теж сходить з арени консумп5
ційного вжитку досить динамічно протягом останніх десятиріч — такий по5
суд набуває характеру раритету.

Свого часу в часописі «Народне мистецтво» була опублікована стаття
Володимира Ворончака, ентузіаста дитячої мистецької освіти, виховника
народних традицій у Вижниці, Кутах , що була перейнята турботою за долю
і перспективу бондарства. Ця Ворончакова стаття «Бондарство та художнє
випалювання на Прикарпатті» чи не єдина за усі роки від часу її публікації.
Однак, суть твердження «чи не єдина» не передбачає сумніву, бо насправді
симптоматична, означена долею смутку згадка В. Ворончака єдина і саме ця
згадка професіонала5майстра є по суті підтвердженням того, що бондарні
вироби сукупно з технологіями їх декорування, теж утилітарно5лаконічни5
ми способами художнього випалювання є таким видом народної творчості,
що катастрофічно сходить з межі виживання. Як на мене, і лозоплетіння зав5
мирає, попри героїчні зусилля прихильників цього виду творчості врятувати
ще один традиційний спосіб художньої обробки деревини. Хоча меблярство
гарантує йому певне спрямування.
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Як ентузіаст і практик бондарства та художнього випалювання В. Во5
рончак підносить динаміку нових можливостей в цьому рукодійному виді
творення в дереві. Наприкінці 2003 р. у залі Національної спілки майстрів
народного мистецтва України відбулася імпозантна виставка художніх ви5
робів цього майстра унікального мистецтва, що зачарував духом, злетом, яс5
кравими зразками творчості, що привернув увагу до бондарства як посутнь5
ого елемента народного побуту.

Ностальгійно в ці дні знайомства з експозицією, а перед тим у самих
Кутах, Вижниці з окремими творами і характером бондарної праці Воронча5
ка напливли спогади: де, коли і в якому призабутому Богом і людьми селі до5
водилося бачити бондарні вироби, змережані контурами обручів; яке велике
життя прогайнуло через віки в ідеях розвитку бондарства за відточеним
вишколом досконалого розуміння двох якостей: утилітарної досконалості
виробу і його технологічно5художньої досконалості. І ці літа — сотні літ на
вінку традиційної культури — як один великий подих мистецької еволюції
бондарного ремесла, що генетично так само, як ковальство або дерев’яне
різьблення успадковувалося батьком від діда, а сином від батька. Ворончак
своєю репрезентативною, такою лапідарно чистою виставкою, вивершено
якісними, витончено унікальними виробами відродив право бондарного по5
суду на існування, хай не масово, зате в межах ностальгійної мелодики за
ритмами традиційного буття і можливо, навіть із прагматично5стилістичним
призначенням для шанувальників такого роду посуду зберігати, як діди
зберігали, мед, молоко, сметану, масло, пиво, вино, квашену капусту тощо.

Колись Ворончак у згадуваній статті писав, віддаючи належне мистець5
ким якостям бондарних виробів, що під час ознайомлення з ними, ретельно5
го спостереження за якістю рукодіяння «вражає багатий асортимент форм
бондарного посуду різного призначення, їх чіткі пропорції та сміливе поєд5
нання гладенької декорованої поверхні з ритмічним чергуванням обручів».
Він писав про це як практик, зі знанням фаху і розумінням потреби його по5
пуляризації, якщо не широкого вжитку, але за думкою «їх чіткі пропорції та
сміливе поєднання поверхні з чергуванням обручів» прояснювалася ідея
співжиття конструкції, структури об’єкту мистецтва і його художньої фор5
ми. Думка мала велике опертя на вертикальній драбині традиційної майстер5
ності і через це вона сприймалася свіжо, з активними наголосами на роз5
маїтті форм бондарного посуду.
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Автор, виходячи з реалій практики і традиційного життя бондарних ви5
робів на Прикарпатті, стверджував, що для їх декорування, «чіткішого вира5
ження форми й не на шкоду їх утилітарному призначенню за допомогою ме5
талевих штампів — «писаків» — широко застосовували техніку художнього
випалювання. Воно, як і інші види народного мистецтва, має свою «мову» —
елементи та мотиви геометрично5рослинного орнаменту». Досвід мудрих
майстрів, школа традицій у регіоні вивели зацікавлення Ворончака до приза5
бутої техніки бондарства та мистецького випалювання, дали йому ключ для
розкриття посутніх сторін побутування бондарного посуду в знаних йому з
дитинства гуцульських сторонах. Він називає свого виховника в цій сфері
культури — і це ім’я талановитого різьбяра з с. Річки на Косівщині Івана Гри5
малюка знане, а для самого Ворончака має виняткове значення: прийоми,
техніка, засади рукодіяння в цій сфері молодший взяв у старшого за досвідом,
почав використовувати на власній практиці, з роками набуваючи власних, Во5
рончаківських типових для його методу праці форм виробу та їх декору.

Конструкція усіх без винятку об’єктів бондарної творчості Ворончака
обіймає логіку необхідності і взаємопов’язаності окремих частин, деталей і
способу існування цілого. Воно, цілісна суть конструкції, є лапідарно скон5
центрованим, що містить правило внутрішнього руху майстра: просте — му5
дре. У такий спосіб конструкція виробу означена логікою достатності, що
викликає спротив поза межі концентрації простоти. Конструкція приско5
рює дію «маєстатності», образно кажучи, рух до величі враження, коли на5
буває нової чуттєвої кваліфікації засада масштабності об’єкту культури і
зростає його вартісна роль.

Конструкція диктує характер форми. Будь5який виріб бондарної фан5
тазії Ворончака поєднує цілість конструкції і виразність форми, що ошля5
хетнюється текстурою деревини і ярістю її виструганої білизни: можливі у
Ворончака варіанти збагачення кольоровиразу форми — білі обручі на тлі
білої деревини або затемнені випалом обручі, що контрастують з вертикаля5
ми виробу. З часом площина білого починає темніти, стає, наповнюючись те5
ракотовою барвою, увиразненою вертикалями поздовжніх ліній: що старіша
деревина, то виразніший малюнок деревини, і лише поперечні обручі «не5
суть» мелодію рельєфу білого.

Рука майстра, шануючи малюнок форми, вертикальних поздовжніх до5
щечок деревини, так званих дог, виявляє свій хист, припасовуючи до посуду
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«шати» обруч: як правило, в пропорціях «несення» вертикалі виробу, тобто
згори і знизу. Але нерідко пропорцію вертикалі увиразнює візерунок луще5
них обручів по серцевині вертикалі — і це, на наш погляд, задля виразності
вертикалі, всупереч її конусоподібності, радше з огляду верховенства фор5
ми, що несе пропорцію вертикалі.

Маємо справу з мистецтвом, де око і рука перебувають у прямій залеж5
ності одне від одного: що твердіша рука і зіркіше око, то красивіший виріб. У
Ворончака мистецтво бондарства має свій специфічний, відточений роками
практики малюнок, де ясність творчого задуму скорегована доцільністю за5
стосування у певних пропорціях деревини: діаметром кола, шириною і висо5
тою доги, відхиленням від вертикалі конусу, застосуванням обручів і, зви5
чайно, а можливо насамперед, декором випалу, що здійснюється спеціаль5
ними писаками.

Ворончак має вроджений хист до збереження пропорції виробу — це
десяте чуття майстра, його поетична душа, чутлива настроєвість, досконала
вершинність якої — у довкіллі, він у Кутах зіжитий з ним. Звичайно, в душі
поетичної перший ствердник руху — інтуїція, пісня пісень Ворончакового
бондарства.

Мотиви на його виробах традиційно усталені, із звично традиційною
домінацією орнаментальних елементів, що їх у ладовому порядку розміщено
на стінці площини: чергування білого з характером малюнка стає ознакою
стильової культури, позаяк мотиви художнього випалювання перетворю5
ються на стінці виробу у кольорову «вишиванку» — на білому чорне, на
світлому темне. Їх колористична гра, їх стишена координація встановлені
поетичною натурою майстра, тому що він вміє й знає, чого хоче, і таке багат5
ство, і така заворожуюча сила опору «біле—чорне» на кожній композиції,
що починаєш розуміти поетичну спрямованість, почуттєву притягальність
кожного виробу.

Переплетення мотивів, їх взаємоузгідливість, скажімо, у декорі вази
мають пропорційне відношення: півкруглий ланцюг (термінологія Воронча5
ка) перетинають звізди, а там вписується сонечко, ритми ромбів розбиті оч5
ками; в одних випадках стрижень композиції несуть горизонталі мотивів, в
інших — маємо справу з домінацією декору на площині дог; скрізь і завжди,
щоразу нас зустрічає мерехтіння візерунка на припасованих стінках дог —
казкове мерехтіння, наближене до візерунка морозу на шибках вікон.
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Не відмовимо собі у радості описати «Відерце», де ясність стильового
почерку майстра, чистота виконання виробу, де плинність гармонійної фор5
ми і звищена емоційність декору немовби зійшлися усі разом в одній точці,
що її концентрує поняття хисту Ворончака — великого шанувальника тра5
диційної культури гуцулів, і це було відчутно під час проведення 2003 року
традиційного свята гуцулів, на той рік у Вижниці. А «Відерце» вже має своє
красиве життя, де поняття компонентів красивого проходить колами об5
ручів, декором трісушок, очок, півкривульок, де вивершеність форми конуса
продиктована потребою художника5майстра бути відкритим в осягах чіткої
конструкції й напередосяжним у прочуванні досконалості. Ворончакове
«Відерце» сповіщає той ошляхетнений станом душі шлях, коли ножами по5
чинають стругати доги, але ще перед тим, коли деревину починають сушити,
і можливо в той усамітнений задумом час народжується отой поетичний
стан душі, що кожного дня стає для майстра потребою пізнання, станом
«для чого і кому», відтак неясні обриси «відерця» обростають знаком кон5
кретної форми, що зачаровує нас простотою виконання, але простотою до5
сконалою, де воєдино поєднані мудрість традицій та досвід автора, де з ба5
гатоманіття можливих форм зроджується форма отого самого відерця.

Можна і варто було б ширше і ґрунтовніше описати усі інші бондарні
вироби з цієї унікальної виставки майстра, який навчає дітей мистецтву у
Вижниці, а живе неподалік у Кутах, бо майстер осягнув межу досконалості
у презентованій ним твородії. Можливо, настане час, що з’являться на вис5
тавках інші бондарі і з’явиться потреба для співставлень, глибших оцінок,
аналізу і узагальнення процесу. Але сьогодні сміливо треба відстоювати те5
зу про унікальну бондарську практику Володимира Ворончака як кінечну
мету його налаштованості на вірність традиціям — живильними соками
будь5якого виду гуцульської народної творчості.
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В Україні ювелірство належить до числа найдавніших і найпоширені5
ших видів народної творчості. Пов’язане з уявленнями людини про красу,
воно відбило її смаки, суть художнього мислення, зв’язок з традиційними
формами, декором і ступінь професійної підготовки. Сучасний розвиток
українського ювелірства окремо ще не досліджувався, не набув достатньої
популяризації, повноти висвітлення, не спів5ставлявся з розвитком інших
видів та жанрів народної творчості. Виняток складають монографії М. Пе5
тренка «Українське золотарство» і П. Жолтовського «Художній метал» і
ще кілька публікацій, що розглядають питання в історичному ключі. Деякі
автори висловлюють помилкові твердження, ніби Україна, Білорусія, Мол5
давія майже не мали багатих традицій ювелірного мистецтва, тому на твор5
чості сучасних майстрів інколи відчутні впливи різних напрямів [1]. Не бу5
демо підтримувати поспішність таких висновків, уточнювати криву
подібних суджень, варто їх віднести до однобічного ставлення автора до
неповторного явища. Було і залишається аксіоматичним, що «традиції на5
родного мистецтва слід бережливо зберігати, розумно використовувати,
враховуючи вимоги часу, перебудовувати і розвивати, завжди виходячи з
вимог народного життя» [2]. На жаль, висвітлення ювелірної творчості в її
генезі в нас призабуто, і на часі відкрити цю «білу пляму», вивчити школи,
що існували, напрямки і манери побутування, розглянути проблему з по5
гляду «структури цілісної» (термін М. Некрасової), оцінити традицію як
результат колективного досвіду, що «діє як закон розвитку» [3].

Численні ювелірні вироби, які експонуються в музеях України, нові
знахідки археологів і мистецтвознавців свідчать, що цей вид народного
мистецтва виявлявся не тільки в анонімних виробах, але і творчості кон5
кретних митців, зокрема в роботі Івана Равича, який опанував багатьма
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таємницями ремесла, зробив вагомий внесок у розвиток вітчизняного зо5
лотарства і стилістично вияскравив нееклектичну лінію його еволюції.

Розглянемо питання, чи нині побутують у народі животворні корені
ювелірства, чи відчутний зв’язок між сучасною модою і тими прикрасами,
що виготовляють майстри. Чи можемо розглядати сучасне ювелірство як ху5
дожню цілісність, попри багатство індивідуальних манер, стильових відгалу5
жень і запитів торговельного ринку? Чи існують осередки, пов’язані з побу5
туючими типами творчості, художнім мисленням, відомими промислами?

Однак зробимо невеликий відступ: давні прикраси і в наш час користу5
ються великим попитом, привертають увагу художньою цінністю, домінан5
тою майстерності. Наприклад, коралове намисто відзначається вишу5
каністю, мистецькою викінченістю. Народна творчість у численних
прислів’ях та приказках, у легендах та піснях зберегла пам’ять про буршти5
нові разки і корали, колти і персні, що доповнювали жіночий одяг. Багатьма
письменниками і художниками відтворені давні жіночі прикраси — згарди,
нагрудні й нашийні ґердани та інші, на яких тонкий рисунок бісеру гар5
монійно поєднувався з фейєрією барв. Все це дає право думати, наочно під5
тверджує, що давнє ювелірство трансформувалося в побуті народу і якісно
вияскравилося в моді 1960–19805х років. Вона визначає не різностильову
безхребетно5формальну орієнтацію на псевдоновинки ремесла, не численні
ерзаци запозичень, готових кліше і безсистемну мішанину манер, а віками
відпроектовану творчість, спрямовану в річище місцевих художніх знань та
смаків.

Художній фонд УРСР має чималий досвід популяризації ювелірної
творчості в республіці, її організації як цілісної структури, об’єднаної
спільними завданнями і метою. Оригінальність художніх вирішень виробів
підпорядкована аксіологічним чинникам: проведенню нарад художників5
ювелірів, де кращі майстри, відомі спеціалісти, аматори оцінюють здобут5
ки ювелірства на сучасному етапі й синтезують загальні уявлення про
дальший розвиток цього унікального виду творчості; щорічним вистав5
кам5ярмаркам, що демонструють здобутки ювелірства в союзному мас5
штабі; теоретичним конференціям, що підсумовують досягнення і прора5
хунки, накреслюють перспективу. Завдання полягає в тому, щоб підвищу5
вати естетичну культуру й професійну майстерність, розширювати асор5
тимент біжутерії, уважніше вивчати кон’юнктуру ринку.
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Знання еволюції художніх смаків, запитів моди — обов’язкова озна5
ка розвитку і успіху української біжутерії. Вміння робити правильні ак5
центи, виготовляти ювелірні предмети побуту в певному стильовому ключі
залежить не тільки від однієї моди, бо це перетворюється в самоціль, і
біжутерія з рангу ювелірства «спадає» у вид галантереї [4], як справедли5
во зазначала член бюро секції декоративного мистецтва Московського
відділення Спілки художників СРСР Т. Чистякова на конференції май5
стрів5ювелірів підприємств Художнього фонду УРСР. Ансамблевість
форм, пропорцій, кольорових сполучень, спадковість прогресивних тра5
дицій,— всі ці фактори відіграють важливу роль у розвитку сучасного
ювелірства, формують його особливості й створюють5перспективу ево5
люції. Прогрес ювелірної творчості перебуває в прямій залежності і від
розвитку естетичної думки, досягнень загальної культури. Відомо, що в
основі біжутерії лежить поєднання металу і мінералу: в одних випадках
домінує метал, в інших — камінь. Збільшення кількості майстрів5ювелірів
має свою важливу причину. Біжутерія все ширше застосовується в побуті,
разом з утилітарним призначенням вона виконує пряму естетичну
функцію.

Взаємодія художньої обробки металу і мінералу живе в художній сві5
домості кращих майстрів, що підтверджується на практиці. Поетичне ба5
чення, певний елемент романтизації, що тримається на досвіді попередніх
поколінь, тонке сприйняття сучасності й розуміння суттєвих потреб дня
надають неповторної своєрідності цьому виду народної творчості. Разом з
тим одного відчуття не достатньо, бо ювелірство вдосконалюється в склад5
них взаємозв’язках досвіду і знання, розуміння і потреби, можливостей і
збуту. Чітка диференціація його виробів на авторські (до 10 екземплярів) і
серійні (до 50) вимагає вивіреної художньої обробки благородних матері5
алів, забезпечення діалектичної єдності колективного й індивідуального
досвіду, врахування традицій і нових тенденцій сьогодення.

Провідні майстри республіки дбають про збереження індивідуально5
го стилю, поєднуючи декоративні завдання з конкретним образом сучас5
ності, та використовують різні технічні прийоми і матеріали. Майстер із
Запоріжжя Г. Гридасов любить твердий камінь без поєднання з металом.
Майстер з Полтави Л. Протасов використовує улюблений ним тувинський
агальматоліт, ялтинець В. Норок спеціалізується в техніці тонкого литва.
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Цікаві експерименти з емалями проводять подружжя Олександр і
Наталія Косенко з Дніпропетровська, Ю. Дендебера з Білої Церкви. Виро5
би харківського майстра В. Лукашова позначені індивідуальним стилем,
естетичним гарним смаком. Роботи відомих майстрів В. Хоменка, В. Дру5
зенка, Л. Косигіна, подружжя Тамари і Олександра Письменних, Олек5
сандра і Наталії Косенків, М. Руснака, О. Жаркова не можна оцінювати
однозначно, в них вдалі співвідношення каменю і металу, цікаві комбінації
різних форм обрамлень.

На Україні існує кілька осередків ювелірної творчості, серед яких Київ
посідає провідне місце. Ще до революції вироби відомої київської юве5
лірної фірми Й. Маршака, що зберігала традиції вітчизняної культури, бу5
ли розраховані на місцевий ринок на відміну від творів Фаберже, які від5
повідали естетичним запитам і смакам великих міст. Розпорошені по при5
ватних колекціях, напівзабуті твори фірми Й. Маршака, як і каталоги його
виставок (вони дають уявлення про творчий потенціал підприємства і, мож5
ливо, прислужаться майбутнім дослідникам) становлять унікальну держав5
ної ваги цінність. У 19205ті рр. в Києві сформувалася школа майстрів, які
згуртувалися навколо утвореної в 1922 р. ювелірної артілі. Один з перших у
республіці ентузіастів О. В. Вєтров підсумував свій багаторічний досвід у
книзі «Изготовление й ремонт ювелирных изделий» [5]. Традиційні
ювелірні вироби нині виготовляють відомі мистці В. Хоменко, В. Друзенко,
С. Сєров та інші, які працюють у системі Художнього фонду УРСР.

Минулого року на київському заводі «Ремточмеханіка» відбувся рес5
публіканський конкурс на кращі зразки ювелірних виробів працівників си5
стеми побутового обслуговування населення. Першу премію одержав
майстер цього підприємства С. Хромов, гарнітури якого виявилися кра5
щими серед 500 експонованих каблучок, сережок, брошок, кулонів, кольє,
браслетів, ланцюжків, скриньок. Він сказав, що аналогічні конкурси —
«це школа для ювелірів республіки, яка дозволяє побачити найкраще в ро5
боті своїх колег і запозичити їх досвід. Саме це є своєрідним поштовхом
до пошуку власних оригінальних вирішень, дальшого вдосконалення май5
стерності. Радує, що в поданих роботах широко використовуються емалі,
відроджується старовинна техніка»  [6].

Київські ювеліри дбають про збільшення технологічних можливо5
стей, відновлюють старі прийоми. Так, перегородчасту емаль використо5
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вують на підприємствах Українського товариства охорони пам’ятників
історії і культури, де ентузіастами відродження цієї техніки є М. Коваль,
М. Парафієнко, М. Пономаренко та інші. Показовим є творчий шлях відо5
мого художника В. Хоменка, який понад сімнадцять років вдосконалює
професійний рівень, створюючи високомистецькі вироби. Перший успіх
прийшов до нього на республіканській художній виставці, присвяченій
1005річчю В. І. Леніна. Молодий майстер невтомно працює над стилем, до5
магається гармонійного поєднання кольорів у металах, і каменях, дбає
про конструкцію своїх творів. Гарнітур «Збруч» — кольє, каблучка, виго5
товлені в техніці перегородчастої емалі, був відзначений Академією мис5
тецтв СРСР. В. Хоменко зробив сотні творів, серед них відомі гарнітури
«Ранкова лука», «Літній», мисливський набір «Ой хмелю, мій хмелю», бо5
кали, чаші з кришталю і срібла.

Відомий майстер ставить перед собою складні технічні завдання, за5
стосовує нові прийоми.

Київські ювеліри досягли високого професіоналізму, що не дозволяє
їм заспокоюватись на межі стереотипу. Це характерно для таких автори5
тетних художників, як В. Друзенко, і здібних молодих—як Ю. Барановсь5
кий. Визнання до нього прийшло вісім років тому, коли він здобув звання
народного майстра по каменю за такі вироби: брошка з мохового агата
«Зимовий сад», композиції «Регата», «Софія Київська», численні гривни.

Щоразу в київських виставках самодіяльного мистецтва беруть
участь нові, невідомі раніше майстри. Так, серед експонатів, виставлених
до 405річчя Великої Перемоги в залах Укрпрофради, привернули увагу ви5
роби молодих робітників — С. Мазура і В. Кукурузова. Перші спроби —
перші успіхи як результат правильної художньої орієнтації.

На Україні до відомих осередків належать одеський (художники
А. Погорецька, Л. Косигін), чернівецький (М. Руснак, О. Жарков), запо5
різький (Г. Гридасов), харківський. Значний внесок у розвиток цього виду
мистецтва в республіці внесли львівські майстри, що застосовують тра5
диційні техніки. В Криму однією з провідних галузей декоративного мис5
тецтва є ювелірне художнє виробництво, що об’єднує професіоналів і ама5
торів. На республіканській виставці молодих митців 1972 р., де експонува5
лися твори любителів, кримські при5кладники продемонстрували злагод5
женість стильових прийомів, показали чимало хороших виробів. Тоді, на
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початку 19705х років ґрунтовне вивчення розвитку художньої самодіяль5
ності в галузі декоративно5прикладного мистецтва дало підстави тверди5
ти про практичне застосування кримської біжутерії. З’явився багатий
асортимент виробів, аналізувалася творчість окремих любителів, зокрема
В. Олександрова та Л. Соложченка з Сімферополя, вироби яких у 1972 р.
експонувалися в павільйоні «Праця та відпочинок» на Виставці досягнен5
ня народного господарства СРСР [7].

Цей приклад типовий: пізнавальна функція творчого процесу перед5
бачає, як писав М. Каган, просвітительську, а вартісна підфункція засво5
ювання реалій повертається виховною [8], що особливо проявляється в
ювелірстві. Біжутерія полонила в Криму багатьох майстрів, можна назва5
ти десяток імен, що дбають про естетичну дію народного промислу. А які
спільні ознаки формують тип кримського? Насамперед, орієнтація на су5
часні стилі, звернення до нових декоративно виразних форм» що не роз5
раховані на зовнішні ефекти, зв’язок матеріалу з технічною. обробкою,
ансамблевість, щедре використання орнаментики. Подібні риси, крім
особливостей регіонального традиційного художнього мислення і зв’яз5
ку з іншими видами народної творчості, визначають манеру інших осе5
редків, зокрема Харкова, Запоріжжя, Чернівців тощо, тобто йдеться про
одну цілісну українську школу ювелірства з наявними в ній глибокими
традиціями. У 1973 р. на республіканській виставці5яр5марці експонува5
лася біжутерія шістнадцять кримських ювелірів, на сьогодні кількість
яких значно зросла.

Одним з кращих на Україні ювелірів є Ю. Жданов з Сімферополя, Ви5
сока естетична культура, художній смак, розуміння специфіки юве5
лірства, глибоке знання мінералів — усе це забезпечує беззмінний успіх
виробам самобутнього талановитого майстра. Продуманість композицій5
них вирішень, вміле використання декору, розуміння матеріалу, відчуття
технічних даних примушують художника знаходити нові виражальні ас5
пекти, дбати про емоційну напругу створюваних виробів. Його твори ві5
домі в нашій країні, вони популяризуються в альбомах і монографіях [9].
У 1977 р. на V Міжнародній виставці ювелірної творчості в чехословаць5
кому м. Яблунці були відзначені роботи сімферопольських майстрів
Ю. Жданова і О. Михальянца. Обидва сьогодні задають тон кримській
ювелірній творчості, корелюють її стильові видозміни, спрямовують на5
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прями, що забезпечують дизайнери, художники5модельєри. Виробам
Ю. Жданова і О. Михальянца, що експонуються на щорічних виставках5
ярмарках, характерне розмаїття експериментальних пошуків,. новизна
художніх вирішень. Кожен твір естетично довершений: камені, оправлені
в касти з мельхіора, нейзільбера з використанням червоної філіграні, від5
свічують сяйвом, променів, мереживо скані надає рідкісну ансамблевість,
що високо цінується.

Ювелір Ю. Федоров, який опанував нелегке ремесло самотужки в
майстра Є. Федорова, актуалізує класичні стильові вирішення, надає їм
оновленого звучання. Його характерний почерк тримається на поєднанні
каменів — сердоліка, аметиста, агата, бірюзи, хризопразу, які випроміню5
ють світло від своєї поверхні,— і відповідного металу, обробленого в такій
техніці, що найбільше відповідає певному типу мінералу. Про тенденції
розвитку сучасного ювелірного мистецтва, про роль. «у творчості ювеліра
матеріалу, технології, функціональності, експериментів з формою»
Ю. Федоров писав в анкеті журналу «Декоративное искусство»: «Сучасне
ювелірне мистецтво має такий колосальний вантаж спадщини минулого,
що художник, як ніколи, вільний у виборі, виявляючи при цьому своє
творче ставлення… Спокуса захоплення сучасними матеріалами і новими
видами технологій настільки сильна, що5існує небезпека втратити основ5
ну мету, для чого створюється ювелірна прикраса. Як і раніше, матеріал і
технологія допомагають знаходити нові вирішення в експериментах з
формою. Незалежно від того, функціональний ювелірний виріб чи ні, важ5
ливо, щоб виявлялась індивідуальність художника» [10].

Щорічні виставки5ярмарки, організовані Художнім фондом УРСР,
відбивають ритм активності кримських ювелірів, демонструють красу ка5
менів. Вони відтворюють культуру, що склалася і перебуває в постійному
розвитку, щоразу на їх прикладі розглядаються і розв’язуються невід5
кладні життєві проблеми актуального мистецького процесу. В Криму рів5
нем майстерності, характером використання різних технічних прийомів,
мистецтвом знаходити нові художні поєднання славиться Планерське, де
працюють знавці ювелірства. Вони скеровують майстрів на виготовлення
біжутерії з дешевих матеріалів (подібно до фіанітів), що викликає під5
тримку шанувальників. Ці сувенірні прикраси відповідають способу ху5
дожнього мислення кримських майстрів, передбачають взаємозв’язок з
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призначенням виробів і зростанням естетичних смаків тих, для кого вони
розраховані. Але необхідно зазначити, що в цій стабільній повторювано5
сті браслетів, каблучок, кулонів, сережок та інших прикрас є елемент са5
мозаспокоєності, певного схематизму як в усталених асортиментах юве5
лірства, так і технічних шаблонів, що сприяють швидкому їх виготовлен5
ню. Отже, де ж рятівне коло мистецької довершеності? В звертанні до де5
коративної природи матеріалу і максимальному використанні її? Чи, мо5
же, слід категоричніше думати про розширення сфер образності? Щоразу
це нові питання, але завжди беззмінними залишаються доцільність, функ5
ціональність, ансамблевість виробів, їх зв’язок з народними традиціями,
єдність матеріалу і художньої обробки. Також слід пам’ятати про спад5
ковість ремесла, підтримувати творчу молодь і запалювати її на пошуки.

Серед майстрів Планерського з обробки мінералів та металу виріз5
няється ім’я В. Підкамінського. Він навчався ремеслу в місцевих майстрів,
опановував «ази» майстерності, збагачував техніку філіграні, яка в мере5
живі візерунків розкриває красу металу. Його персні різноманітні за кон5
фігурацією, способом використання мельхіору, формою каста, огран’ок і
відтінків барв різних мінералів — хризопразу, малахіту, корала, сердоліку.
Малюнок філіграні створює просторову гру витків декору, його форми
міняються немовби мереживо, зіткане з тонких ниточок. Проте у способах
використання скані, застосуванні зерна виявляється наявний схематизм.
Ансамблеві вироби (браслет, кулон, перстень, брошка, кольє) об’єднані
спільним художньо5пластичним вирішенням. В. Підкамінський вивчає твор5
чий набуток колег, прийоми сучасного ювелірства, його різні напрями.

Республіканська виставка до 405річчя Великої Перемоги (травень,
1985 р.) продемонструвала творчі здобутки художників5ювелірів України
та їхній ініціативний пошук, професіоналізм, вишуканість, образну зрі5
лість. Кияни були представлені найширше. Вироби В. Хоменка, В. Старо5
дубцева, С. Маро, В. Ганича, А. Тавровського, О. Косуліна, М. Соколовсь5
кого, П. Чепурного, Ю. Барановського створюють уявлення про сучасну
ювелірну творчість та її розвиток. Спостерігаємо гармонійність поєднан5
ня металу і мінералів — малахіту, нефриту, корунду, гранату, розширен5
ня декоративних можливостей та збагачення виражальної мови при ста5
більному збереженні асортименту виробів: кольє подібне до гривни,
брошки, сережки, каблучки, поданих окремо або комплексно як гарнітур.
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Однак нині існує певна орієнтація на експозиційну музейну утилітарність,
відмова від прикладного функціоналізму, що в подальшому може привес5
ти до стилізації, спонукати розвиток формальних, позбавлених логічної
доцільності засад. Так, деякі гривни за своєю складною конфігурацією на5
гадують вироби малої пластики, втрачаючи призначеність біжутерії, а
брошки не відповідають доцільній меті.

Чернівецькі майстри О. Жарков, Я. Ільченко, С. Пержан ще раз дове5
ли, що місцева школа ювелірства дотримується стійких основ традицій5
ності. Гривна С. Пержана «Весна» (мельхіор, фіаніт, бурштин) — вдалий
приклад вирішення виробу, пройнятий критеріями художньої вимогли5
вості. Особливого відзначення заслуговують прикраси О. Жаркова—
кольє «Новолуння» (мельхіор, емаль, перламутр), «Святкове» (мельхіор,
емаль), брошка (мельхіор, малахіт).

Яскраво і багатопланово розкрилася творча індивідуальність оде5
ських ювелірів А. Підгорецької і Л. Косигіна, вироби яких — брошки, гар5
нітури, персні — відзначаються вишуканістю форм, орнаментики.

Непересічним майстром ювелірної творчості є художник із Запо5
ріжжя Г. Гридасов. Наприклад, його брошка «Квіти і фанфари» позначе5
на високими декоративними якостями.

Сьогодні збагачуються техніки, ускладнюється виконання, зростає
межа художньої обробки інших матеріалів» [11]. Останнім часом предме5
тами ювелірного побуту стали вироби з бурштину. Загальновідома слава
прозоро5золотистого прибалтійського каменю. Намиста, кольє, геми, ка5
меї, мініатюрні пластичні оздоби сприяють застосуванню цього м’якого за
фізичними ознаками мінералу. Вже відома група ентузіастів5майстрів, зо5
крема Л. Стенько, Ю. Мосейчук, які ровенський бурштин широко викори5
стовують у своїх виробах. Краса і благородство легкодоступного цього
ровенського і галицького каменю дозволяють виявити його нерозкриті
можливості. Не можна не згадати, що вироби з нього мають свою давню,
овіяну легендами історію. Пліній Старший писав, що в Скіфії зустрічають5
ся «золотисті камені», які добували на території сучасних України і Біло5
русії, а також на узбережжі Балтійського моря. Торговельними шляхами
тих часів бурштин потрапляв в Західну Європу, Індію і навіть Китай. У
IX–Х ст. в ряді країн оздоби з цього каменю були еквівалентом золотих і
срібних монет [12]. Отже, питання про бурштин на часі дня. На перших
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етапах становлення на Україні рідкісного промислу Художній фонд рес5
публіки порушує питання про ефективність його естетичної дії та
доцільне використання. Про ці проблеми вже йшлося на першому семінарі
майстрів ювелірного мистецтва в жовтні 1981 р., на жаль, деякі корисні те5
зи не роз в’язані й, зокрема, потрібно регулярно й систематично проводи5
ти подібні семінари майстрів5ювелірів.

Ювелірство на Україні поширене з давніх5давен, що пояснюється на5
явністю багатих покладів природних мінералів5самоцвітів. Деякі з них, як
волинський топаз, мають всесвітню популярність і конкурують із знамени5
тими бразільськими мінералами. Кристали українського топаза характе5
ризує широка палітра барв — від світло5рожевого, цитринового, блакит5
ного, синього до коричневого і червоного. Поширені на Поліссі легенди
розповідають про топаз — шляхетний камінь, який має чудодійну влас5
тивість амулета: жінкам дарує красу, а чоловікам — силу, рятує від корот5
козорості, зупиняє кровотечу, примиряє в суперечках, люди стають
довірливими. Волинські топази «щорічно поступають на ювелірні підпри5
ємства Москви, Ленінграда, Києва, Кишинева, Челябінська, Каунаса, де їх
оправляють у золото і срібло».

У м. Володимир5Волинську на Поліссі при об’єднанні «Захід кварцса5
моцвіти» силами закоханих у свою справу ентузіастів організовано чудо5
вий музей. Виставки самоцвітів і приватних колекцій мінералів часто відбу5
ваються у Центральному науково5природничому музеї АН УРСР у Києві.

В столиці республіки є осередок, де майстри завжди знаходять для се5
бе багато повчального і корисного. Це музей історичних коштовностей
УРСР, директор якого Л. І. Лаукарт — вдумливий організатор, ініціатор
багатьох корисних починань. З його ініціативи була організована перша
республіканська виставка художників5ювелірів у 1982 р. Торік у музеї від5
булася методична нарада, де йшлося про здобутки і перспективи цього су5
часного виду народної творчості. Була підготовлена постійно діюча експо5
зиція «Ювелірне мистецтво народних умільців республіки», де представ5
лені кращі вироби талановитих народних умільців (В. Лукашов, О. Мурад5
жанян з Харкова, Ю. Якимчук з Чернівців, З. Краковецька зі Львова).

Розширюється асортимент ювелірних виробів нашої республіки. Ро5
боти українських майстрів можна побачити в художніх салонах Москви,
Ленінграда, Києва, але поки що ще в обмеженій кількості. Демонструють5
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ся вони і в залах експозицій творів декоративно5прикладного мистецтва.
Ювелірна практика представлена достатньо на Виставці передового до5
свіду народного гсподарства УРСР.

Попри позитивні факти і фактори творчого зростання народного
ювелірства України слід наголосити, що організаційна діяльність майстрів
тільки формується. В республіці немає осередка по підготовці художни5
ків5ювелірів, на зразок Таллінського державного художнього інституту,
де здійснюється планомірний випуск дипломованих спеціалістів і де від
оволодіння технікою ювелірства вже перейшли до складних образно5мис5
тецьких вирішень. Але деякі кроки вже здійснено.

Багаті музейні збірки, де численні предмети дивують майстерністю,
сучасна практика, що переживає період творчої активізації, дають мож5
ливість оцінити доробок українського ювелірства, поставити питання про
нього як найближчу галузь декоративного мистецтва. Перспективи, запо5
рука дальшого росту ювелірної творчості випливають із зрослих критеріїв
розвитку сучасного мистецтва, його глибоких естетичних зрушень і
якісних змін. Ця перспектива передбачає дальше урізноманітнення форм і
методів відтворення реальної дійсності, вона орієнтує майстрів на
постійний художній пошук, на зрослі обрії художності і повсякденної ви5
могливості.
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Воістину осяяний пломінким почуттям любові, пошани і вдячності був
Ярема Гоян, коли писав свою книгу «Присвята», і котру я читаю — вкотре —
з великою насолодою, а також не меншим хвилюванням, бо герої його по5
етично5фактологічної книги — то мої також улюблені герої, тому що думки
автора, який переживає за долю української культури мені не байдужі,
близькі, дорогі, і я, читаючи — вкотре з насолодою! — «Присвяту» Гоянову,
стаю його однодумцем, як рівно ж — прихильником таланту, уболівальни5
ком за нашу спільну справу.

Знаний письменник, громадський діяч, палкий сподвижник українства
Ярема Гоян на шляхах свого творчого життя зустрічався з людьми, що ста5
ли світочами духу нації, провісниками великих мистецько5культурних ідей.
Про них — його «Присвята», його хвилювання, виповнене емоції слово і до
них леліє спрагла письменницька думка, яка не розділяє долі героїв від долі
рідної землі, великої долі України [1].

Гоянова «Присвята» змоцована щирістю думок, прагнень, дерзновен5
них діянь на березі любові і братерства однодумців, титанів праці. Творець
книги добре знає своїх героїв, мав щастя зустрічей, розмов з ними, був, як і
вони усі, налаштований на добро, жив працею задля волі України і життя її
людей. Присвята зачиналася з безмежної відданості ідеалам України. Була
вона його супровідною зорею і вела до осяяної мети. На тій дорозі були
зустрічі, як спалахи блискавиці, були святощі дерзновенних прагнень, до
яких летіли думкою покоління, була гостра потреба поділитися з людьми
про чесноти тих, що берегли їх і ширили в подальші покоління, як отчий свя5
щенний заповіт.

Цікавий, незабутній, хвилююче5трепетний повноводий як плин широ5
кої ріки, той Гоянів світ. Очищаємося тією книгою. Стаємо мудрішими і
трішечки добрішими. Насамперед у житті кожної людини важать родинні
джерела — до останнього подиху на цій землі кожен вертається до днів ди5
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тинства, їде «давнознаними дорогами». А вони привели Ярему Гояна до по5
кутського села, до батьківського гнізда. То цікава розповідь, як Гоянові
батьки за нелегких умов пансько5шляхетської пацифікації відстоювали Ук5
раїну, її культуру, будили українське слово. Два роди — Кіцулів і Касіянів
поєднали свою долю. А згодом Гоянів і Касіянів — і то було хрещення родів,
то було сходження по землі чисте, як пісня і молитва. Багато цікавого, дав5
но відшумілого довідуємося з цих сторінок. Змережані вони щиросердним
пошануванням, синівною любов’ю до батьків. І в цих сторінках, виважених і
перейнятих споминами, є багато мудрого, повчального, ба, можливо, найго5
ловніше, коли до мами син звертається шанобливо на «Ви», коли зринає
думкою: «Мати нас на руках виколихали і через пекло війни пронесли до
раю», коли «дорога додому» осяває людський шлях і видно її з найда5
лекіших сторін, бо та дорога — є найкоротша у житті дорога. Ми воскреса5
ємо своїми рідними, — повчає письменник, радше вертається думками до
свого покутського гнізда.

Герої книги Гояна — світочі української культури, окраса нації у XX
стражденному для України столітті. Усі вони боліли за неї душею. Словами
Олеся Гончара повторює автор під час їх бесіди: «XX століття явило світові
велич нації, дивовижний феномен її незнищенності». І далі йде навпрошки
до Олеся Гончара, який писав у щоденнику: «Всі роки, скільки пам’ятаю, я
провів у надзвичайно важкій боротьбі, мов казковий титан з нелюдською си5
лою, захищаючи твердиню, ім’я якій — я, чистота моєї душі… Я релігійний.
Я вірю в Бога. Бо тільки диявол, нечистий дух міг так демонічно спотворити,
знівечити коротке людське життя, наповнити його стражданнями, яких би
вистачило для сотень поколінь роду людського». Олесь Гончар мовив те, що
боліло в нього у серці. Кожен з нас може повторити за ним те ж саме — сло5
ва і думки, зігріті переконаннями, не пересилити, не перемолоти жорнами,
ніякими терновими забаганками можновладців, бо можновладці, наче та
піна на чистій воді.

Книга насамперед є присвятою5повагою однієї людини до іншої за со5
творені діяння, за вміння постояти за себе і чистоту роду і донести своє
сильне слово підтримки слабшим, спраглим цього. Присвята Гоянова — то
есеїстичні, палкі од авторської поваги щирі роздуми про Станіслава Людке5
вича, Олену Кульчицьку, Миколу Колессу, Наталію Ужвій, Марію Прийма5
ченко, Платона Майбороду, Михайла Дерегуса, Анатолія Кос5Анатольсько5

340

О л е к с а н д р  Ф е д о р у к



го, Богдана Ступку, Анатолія Мокренка, Василя Касіяна. Пишний та рясний
ряд видатних діячів української культури не звузити списком переліків, бо
кожне ім’я — як веселка на небі культури. Працею рук своїх, душі гарячої,
хвилюванням серця витворили вони світлий образ України, донесли до ро5
весників і грядущих поколінь доносять жар5птицю свого могутнього талан5
ту, унаявлюючи глибинні сили творчої незнищенності, національних духу та
ідеї. Добрий майстер, плугатар Ярема Гоян виорав по5ґаздівськи ниву, под5
бав, аби рясніла вона щедрими плодами. Хтось мусить то робити, час від ча5
су засукувати рукави і братися за справу, хай там скиглять заздрісники, по5
кручі, переверти, манкурти. Не стримати звершень української ходи, не спи5
нити п’ятій колоні нашу велику справу, не звести її до зросійщеного мало5
російства, бо опертям спраглого діяння кожного є сила і могуть діянь тих,
про кого йдеться в книзі Гояна, а поруч з ними — сотні інших імен і над усім
нашим українським овидом сяють святі імена національних героїв — Тараса
Шевченка, Панька Куліша, Івана Франка, Марії Заньковецької, Соломії
Крушельницької, — усіх їх любимо і пам’ятаємо, що в поті лиця рубали отой
мур і скалу, звершували велич духу України і здвигували монумент ук5
раїнства на своїй землі і в світі.

Читаємо книжку з пієтетом до всіх її героїв, виявляємо пошанування до
її автора, який так спостережливо, дбайливо, відповідально поставився до
своєї мети. У ній багато нових, незнаних сторінок з життя й діяльності обра5
них ним героїв. Кожна сторінка веде нас у захоплюючу мандрівку до незна5
них матеріалів, здавалось би, так детально і прискіпливо в десятках книг
описаних подробиці кожної біографії. І кожна сторінка дає нам нові психо5
логічні зерна розуміння, що творчий досвід митця є нерозривний у контину5
умі великого пантеону національної культури.

Подивляємо авторську мудрість і делікатність. Який він уважний до
всього, що оточувало бодай тих достеменно знаних нам Саса (як звали його,
люблячи, покоління львів’ян) Людкевича, Миколу Колессу (батька ук5
раїнського диригентства) чи Василя Касіяна, Марію Приймаченко, Богдана
Ступку. З багатьох вистав він улюблений нами, киянами, львів’янами, усім
українством, європейством, Богдан Ступка — наша мистецька краса і гор5
дість. Крилом ранніх споминів торкається Гоян першого діалогу Механтро5
па — першої ролі Богдана Ступки: «Двічі два — вся суть єства і людини, й бо5
жества». Скільки повчального, довірливого і вартісного в цьому Ступчино5
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му: «Чекаю на таку роль, щоб можна було людям сказати: я не такий уже по5
ганий». Повчальні слова, які заповнимо своїм баченням: зіграйте, пане Бог5
дане, в одній ролі двох — себе5артиста і Сковороду5філософа.

У добру щасливу годину писалося Гоянові про Василя Касіяна, який до5
водився йому рідним дядьком. Віщує письменник істинне: життя Касіянове і
пам’ять про нього мають один корінь — вічність. Тільки вдячний спостереж5
ливий письменник міг так тепло і щиро написати про видатного українсько5
го художника, про його касіянівську школу у набутку її високих мистецьких
вартостей.

Прочитайте «Присвяту» — очиститесь. То є мудра книжка і зігріта во5
на ясним світлом любові автора до рідної культури. Закінчується та мудра
книга словами Василя Касіяна «Світло з неба» — його юнацького офорту
(1926), бо сказано, що світло з неба — білий Ангел, який прилітає на землю
з благими вістями… Білий Ангел прилетів до Яреми Гояна, коли він почав пи5
сати свою книгу.

1. Гоян Я. Присвята. — К., 2001. — С. 645.
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Широке визнання народному мистецтву Карпат, починаючи з XIX ст.,
приносили окремі майстри, а нерідко й цілі династії талановитих умільців,
яких тут дуже багато. Варто згадати різьбярів Івана та Василя Якібюків, Юрія,
Івана та Петра Гондураків, Никифора та Дмитра Дутчаків, гончарів Михайла
та Ганну Рощибюків, Григорія та Павлину Цвіликів. Проте своїми розмаїтими
виробами дерев’яного різьблення, килимарства, вишивки, народного одягу
найбільш прославилася велика родина Шкрібляків. Незабаром мине півто5
раста років відтоді, як представники цього талановитого роду почали ство5
рювати високомистецькі речі в галузі народного побуту, поширюючи ес5
тетично5художній досвід, який сьогодні став набутком усієї народної
культури. Усе це заслуговує глибокого вивчення і якнайширшої популя5
ризації. Дещо вже й зроблено. Серед публікацій про видатних майстрів
гуцульського народного мистецтва слід назвати не лише ґрунтовні дослід5
ження із систематизованим викладом розвитку художнього процесу, зокрема
«Нариси з історії українського декоративно5прикладного мистецтва», але
передусім мистецтвознавчі розвідки відомих фахівців А. Будзана, Л. Сухої,
С. Сидорович [1].

Вперше повною мірою самобутній талант родини Шкрібляків — числен5
них вихідців з гуцульського села Яворова — розкрила виставка їхніх творів,
що відбулася 1970 року у Львівському музеї українського мистецтва. З плином
часу, на тлі нових мистецтвознавчих спостережень і знахідок, з появою
цікавих, не менш яскравих тематично5видових та жанрових експозицій все
чіткіше вимальовується непересічне значення цієї родини у продовженні й
дальшому розвитку традицій народної творчості. Не буде перебільшенням
сказати, що матеріали виставки сприяли розв’язанню складних теоретичних
проблем мистецтва, озброїли науковців переконливою доказовістю фактів.
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Автор5упорядник альбому «Родина Шкрібляків» Р. В. Захарчук5Чугай
поставила перед собою завдання розкрити основні етапи творчості пред5
ставників цієї династії, що вимагало не лише аналізу виробів, а й передусім
виявлення стильової еволюції робіт (скажімо, в таких видах, як різьблення чи
килимарство), добору багатого ілюстративного матеріалу, який доповнює
текстову частину альбому. Автор повністю впоралася із своїм завданням,
справедливо високо оцінюючи твори братів Шкрібляків, що стали класикою
українського різьбярства і досі не втратили свого художньо5виховного зна5
чення для численних майстрів народного мистецтва, залишилися школою стій5
ких, не зітертих модними новаціями традицій.

Відмінність в оздобленні площини орнаментом, яку Р. Захарчук5Чугай
правильно спостерігає у Юрія Шкрібляка та його синів Василя, Миколи і Фе5
дора, є не що інше, як історичний взаємозв’язок причини й наслідку. Автор
зазначає, що Василь Шкрібляк густіше, ніж батько, заповнював площини
орнаментальними мотивами і що ця риса — особливо помітна в його творах
початку XX ст. Це було викликано об’єктивними причинами, на які автор не
вказує. Адже «твори декоративного мистецтва однаково пов’язані і з мате5
ріальною, і з духовною культурою. Вони відповідають не тільки рівню еко5
номіки і техніки свого часу, але і духовному світові людей, яким вони слу5
жать» [2]. Риси так званих «бідермайєрства», «югенд5стилю» або «сецесії»
особливо відчутні в професіональному мистецтві, в цю складну соціально5
історичну епоху торкнулися і народного мистецтва Гуцульщини, яке у своєму
розвитку постійно зазнавало змін. Правильно наголошено на трансформації
форм і прийомів декорування — від плоского, технічно досконалого різьблення
до використання інтарсії, випалювання, інкрустації кольоровим деревом,
рогом, перламутром, металом, що характерно для виробів, виготовлених
наприкінці XIX ст. Високий естетично5художній рівень цих робіт прискорив
їхній збут та запозичення технічних навиків, художніх прийомів у Шкрібляків
іншими майстрами Прикарпатського регіону.

1905 року Василь Шкрібляк почав викладати у Вижницькій школі ху5
дожньої обробки дерева (з часу її заснування до закриття 1915 року). Вона була
створена з метою вивчення і розвитку народного мистецтва Гуцульщини і мала
відділи гуцульського домашнього промислу, що об’єднував два інших —
різьбярства і обробки металу та відділ столярства і токарства [3]. Тарілки, бо5
клажки, рахви, скриньки, блюда, цукорниці, миски виготовлялися в техніці
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плоского різьблення та орнаментувалися кольоровим деревом і металом.
Вижницька школа популяризувала прийоми гуцульського різьблення, яке по5
ступово ставало явищем загальним, що поєднувало в собі утилітарний та
декоративний фактори. В цьому була немала заслуга Василя Шкрібляка і
Василя Девдюка. Збільшувалося число майстрів, зростала кількість виробів, рух
меценатства набирав переконливої цілеспрямованості і захоплював нові
верстви населення. Наприкінці XIX — на початку XX ст., як справедливо
підкреслює автор, твори Шкрібляків здобули визнання на виставках регіо5
нального і навіть європейського значення. Народні ужиткові вироби набули
поширення, що свідчило про суспільний інтерес до декоративно5прикладної
творчості взагалі. На цьому шляху Шкрібляки були новаторами, торуючи своїм
мистецтвом дорогу іншим.

Родина Шкрібляків — це рідкісне явище не лише в історії нашого, але — й
не буде перебільшенням — світового мистецтва. Автор у популярній нарисовій
формі розповіла про діяльність її численних обдарованих представників, які
дбайливо зберігають і передають з покоління в покоління кращі твори батьків і
дідів. Науковість та емоційна щирість автора у ставленні до об’єкту
дослідження визначає не лише естетично5мистецьку позицію упорядника, а й
спрямовує естетичний досвід шанувальників народної творчості, виховує їх
сприйняття, навчає формувати предметний світ. Сказане підтверджується
словами К. Маркса: «Лише завдяки предметно розгорнутому багатству люд5
ської істоти розвивається, а частково і вперше з’являється, багатство суб’єк5
тивної людської чуттєвості: музикальне вухо, око, яке відчуває красу форми, —
коротше кажучи, такі почуття, які здатні до людських насолод і які утверд5
жують себе як людські сутнісні сили. Бо не тільки п’ять зовнішніх чуттів, але й
так звані духовні почуття, практичні почуття (воля, любов і т. д.), — одним сло5
вом, людське почуття, людяність почуттів, — виникають лише завдяки
наявності відповідного предмета, завдяки олюдиненій природі» [4].

З переднього слова довідуємося про творчість Шкрібляків. Проте не
завжди витримана пропорційність матеріалів, більше розповідається про
різьбярів по дереву, про інших же майстрів та інші види творчості мовиться
побіжно. В цілому альбом розкриває красу певних видів народного мистецтва в
їх закономірних відношеннях. Отже, і горьківське класичне визначення людини
як творця, розуміння її як художника, що прагне внести «в своє життя
красу» [5] стосовно великої родини Шкрібляків набуває нового смислу.
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Традиції Шкрібляків вплинули на практику численних поколінь гуцульських
майстрів XIX — першої половини XX ст. «Вони збагачували народний орнамент
новими елементами та композиціями, впроваджували нові прийоми художньої
обробки дерева, все частіше застосовували різноманітну інкрустацію» [6].

Упорядник підібрала великий ілюстративний матеріал. Зроблено це з
умінням і розумінням, великим художнім тактом. Проте використано в ос5
новному фонди львівських музеїв, меншою мірою — коломийського та його
філіалу в Косові. Можливо, це пояснюється невеликим обсягом альбому, його
обмеженими можливостями. Зрештою в такому виданні бажано було б вмістити
список, принаймні, основних художніх виробів. Проте альбом не лише
знайомить нас з родиною Шкрібляків, а й виховує повагу до людини5творця,
породжує радість, яку дарує кожному сприйняття природи. Твори Шкрібляків
історично конкретні, визначені певною епохою. Отже, запозичення їх
досвіду — справа делікатна, в суті своїй неможлива без глибокого засвоєння
естетичних ідеалів народу. Інакше матимемо чергову зустріч з компілятивним
розумінням й оформленням предметного світу.

В альбомі наявні певні розходження, зокрема інші дати народження і
смерті Катерини Юріївни Корпанюк (1866–1937), видатної вишивальниці, не
згадана сестра Анастасії Юріївни Корпанюк — Василина Юріївна.

Загалом альбом заслуговує високої оцінки, яку слід адресувати і
видавництву «Мистецтво», що випустило його в світ.

1. Див.: Будзан Л. Ф. Різьба по дереву в західних областях України. — К., 1960;

Суха Л. М. Художні металеві вироби українців Східних Карпат. — К., 1959; Сидоро'

вич С. Л. Художні тканини західних областей УРСР. — К., 1979; Гоберман Д.

Гуцульщина — край искусства. — М., Л., 1966.

2. Толстой В. Советское декоративное искусство и его общественное значение //

Декоративное искусство СССР. — 1969. — № 5. — C. 35.

3. Див.: Максисько Т. Художньо5промислова та мистецька школи на Буковині в кінці
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З часу виходу першої книги Ф. С. Петрякової «Українське гутне скло»
минуло десять років. За цей період дослідниця зібрала матеріал і підготува5
ла нову працю «Український художній фарфор. Кінець XVIII — початок
XIX ст.». Це дослідження відзначається глибиною, скрупульозним викладом
матеріалу, належним ідейно5теоретичним і науковим рівнем.

Зазначимо, що відомості про давні фарфорові виробництва на Україні
розпорошені в різних статистико5економічних, географічних, краєзнавчих
виданнях XIX — початку XX ст. Наукове вивчення цього виду мистецтва
розпочалося тільки в радянський час. Навіть у спеціальних виданнях (напри5
клад, Л. Долинський «Український художній фарфор» («Наукова думка»,
1963) розвитку стародавнього фарфору відводилося недостатньо уваги.
Ф. С. Петрякова, використовуючи багатий архівний та речовий матеріал,
послідовно розкриває різні аспекти розвитку даного виду декоративного
мистецтва України, з’ясовуючи його місце в історії європейського фарфору
XIX — початку XX століть.

Це видання — чітке за структурою. В кожному з п’яти розділів, присвя5
чених характеристиці окремих фарфорових центрів (Корця, Баранівки, Го5
родниці, Волокитина та ін.), подано відомості про їх історію, економіку і
структуру, кількість та характер виробів. Автор посилається на джерела, що
створюють надійне підґрунтя для наступних досліджень. Монографія
містить детально опрацьовані й докладно викладені питання історіографії,
бібліографії, методики вивчення історії дорадянського фарфору України.
Велика попередня праця автора над збором матеріалу, каталогізація виробів
50 музейних та приватних збірок УРСР, Москви, Ленінграда, Варшави, Кра5
кова, порівняльні методи опрацювання конкретних даних, — усе це дало
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змогу виявити цінні фактологічні відомості, що розширили уявлення про
місце і роль українського художнього фарфору в системі європейського.
Було досліджено близько п’яти тисяч одиниць виробів, у тому числі зовсім
невідомих (Романів, с. Киянка). Звичайно, ці матеріали ще не вичерпні. Адже
залишились недостатньо опрацьовані колекції Ермітажу, Державного
російського музею та музею російського мистецтва в Києві. Посилання на
музейні збірки дають уявлення про колекції українського фарфору, чому
сприяють чітка систематизація матеріалу, вивчення історії фабрик, опис
форм виробів, їх декору та особливостей. Уточнюючи розвиток фарфору в
часі, що є головним, автор не залишає поза увагою щонайменші деталі, циф5
ри, дати, окремі прізвища, посилання на архівні документи.

Вивчаючи «низові» нашарування матеріалу, Ф. С. Петрякова розкриває
проблеми естетики фарфору України як художньої підсистеми загально5
європейського. Окремої уваги заслуговує невеликий розділ «Каталог ма5
рок», де зібрано основні типи фабричних клейм на фарфорових та фаянсо5
вих виробах. Докладний опис кожної марки каталогу (як і загальної систе5
ми знаків на провідних виробництвах України) поєднаний у монографії з
факсимільним відтворенням сигнатур. Вперше в практиці фарфорознавства
при каталозі було застосовано фотоспосіб, що надає йому абсолютної до5
стовірності і стає першим помічником для музейних працівників та колек5
ціонерів.

У книзі розповідається про основні віхи фарфорового виробництва в
Корці, цій колись відомій на Україні мануфактурі. Багато місця відведено
дослідженню відомого Баранівського фарфорового виробництва. Екскурси
в різні періоди існування підприємства, відомості про продукцію та доклад5
не висвітлення стилістики декорування, класифікація побутуючих форм по5
суду, — все це розширює наші уявлення про вироби знаменитого Бара5
нівського заводу, якому вже понад 180 років. Виняткову увагу присвячено
городницькому і волокитинському центрам фарфорового виробництва. Де5
тально вивчаються композиції фарфорової пластики у Волокитині, що дає
змогу порівняти їх з іншими, а також виявити рівень масової продукції да5
ного осередку.

Поруч з великими фарфоровими центрами, на Україні було чимало
підприємств і мануфактур, що виникали під впливом значних осередків.
«Невеликі, малопродуктивні виробництва функціонували в різний час про'
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тягом майже ста років, — пише дослідниця. — Різними були цілі, що ста'
вили перед собою фундатори, розпочинаючи виробництво і розвиваючи йо'
го в руслі різних економічних і художніх завдань» (с. 164). Далі Ф. С. Петря5
кова слушно зазначає, що без великих капіталовкладень створення фарфо5
рових виробництв було неможливим. У першій половині XIX ст. вони вини5
кали в панських маєтках, орієнтуючись на вироби відомих і популярних на
той час осередків. Такі заводи були в Емільчині, Белотині, Барашах,
Камінному Броді, Довбиші, Полонному та ін. Наведені автором відомості
проливають світло на діяльність Києво5Межигірської фаянсової фабрики,
існування якої припинилося через банкрутство в 1877 p.

Широка бібліографія засвідчує глибину наукових пошуків і робить мо5
нографію цінним посібником для практиків і тих, хто вивчатиме творчість
майстрів фарфору.

Привертає увагу значна кількість ілюстрацій, виконана для монографії
на високому професіональному рівні з врахуванням сучасних поліграфічних
і дизайнерських вимог. Майстерне оформлення всієї книги, суперобкладин5
ка, численні заставки роблять її привабливим подарунковим виданням, що є
властивим для стилю багатьох праць, які виходять у видавництві «Наукова
думка».
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Заслуги директора Львівської галереї мистецтв Бориса Возницького в
освоєнні, збереженні і охороні нерухомих пам’яток західного регіону Ук5
раїни відомі. Одна з останніх ініціатив його у цій галузі культури — відбудо5
ва, реконструкція палацового і садово5паркового ансамблю в Підгірцях,
однієї з найславетніших резиденцій королівської Польщі. Палац у Підгірцях
був знищений ще у роки першої світової війни, а також у часи військових
конфліктів 1918–1920 pp. У 19505ті роки тут знаходилася лікарня, тому па5
лацові інтер’єри, а також екстер’єри послідовно руйнувалися.

Співпраця Львівської галереї і Королівського замку у Варшаві, що
розпочалася у 1990 році, поклала початок реставрації знаменитого ансам5
блю і відновленню славетної колись картинної галереї у Підгірцях. В сере5
дині 905х pp. XX століття ансамблем зацікавились фахівці із Англії. Вели5
ку збірку картин з Підгірець, розпорошену ще у 19305ті pp., колекціону5
ванню якої багато енергії віддав Вацлав Жевуський, частково вдалося від5
найти в Олеській філії Львівської галереї мистецтв, а також в інших музе5
ях України і Польщі. Її значення в тому, що вона репрезентує високий
рівень малярства провінційних регіонів, а також наявність першокласно
виконаних копій XVIII століття. Повний опис збірки, тобто задокументо5
ваний інвентар колекції був виконаний ще в 1768 році, а потім у 1859 році,
вони і стали основою достовірної документації для численних досліджень
колекції на початку XX століття і в наші дні.

Слід вітати ініціативу знаного в Європі мистецтвознавця директора Ко5
ролівського Замку на Вавелі в Кракові професора Яна Островського і за5
ступника директора доктора Єжи Петруса по створенню каталогу картин і
усіх палацових інтер’єрів у співпраці з Оксаною Козир, Тетяною Сабодаш,
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Ангелією Софією Солтис. Результатом дослідження стала фундаментальна
праця «Підгірці», що обіймає глибокий текстовий аналіз інтер’єрів палацу і
величезний іконографічний матеріал (комплекс інтер’єру з довколишнім
парковим середовищем та фотографії інтер’єрних залів, великий масив від5
битків творів колекції) [1].

Важко переоцінити значення монографії для реставраційної практики і
характер застосування ансамблю як цілісної пам’ятки культури в сучасних
умовах. Тут слід віддати належне ініціативі та організаторському хисту
Б. Возницького. Автори монографії називають таких відомих дослідників
архітектоніки палацу в Підгірцях, як О. Чоловський, А. Шишко5Богуш,
З. Баня та ін. На сьогодні залишається відкритим питання про фази будови
палацу з XVII століття, а також про горішні партії палацу. Автори слушно
твердять, що важко встановити хронологію будівництва палацу за часів
В. Жевуського. Незнані до кінця функціональні елементи деяких кімнат па5
лацу. Створена Конєцпольськими ідейна програма резиденції в Підгірцях не
зазнала модифікації за часів Собєських. Зміни були здійснені Станіславом
Матеушем і Вацлавом Жевуським.

Важливу частину монографічного дослідження становить аналіз
приміщень палацу, зокрема розміщення партеру, першого поверху, їдальні,
кармазинового, золотого, дзеркального, мозаїкового залів, різного роду
кабінетів, каплиці тощо.

Детально розглянута проблема функцій і розташування приміщень
другого поверху, яка, на думку дослідників, залишає багато білих плям.

Окремо розглянута колекція картин у галереї. Невідомо про збірку па5
лацу за часів Конєцпольських, лише інвентар 1767 року дає уявлення про стан
галереї. Придворні художники В. Жевуського Я. Олексинський і Ш. Чехович
спричинилися до творення портретної галереї, а також численних копій, у
тому числі Йорданса, Рафаеля та ін. Чехович запрошував до виконання ма5
лярських праць інших художників, в т. ч. Луку Смуглевича з сином Антоном.
Відомі у Підгірцях також картини Радзівіловського, який був пов’язаний з
подільським середовищем, Августина Міриса (1700–1790), Єжи Поляка. Ба5
гато творів Жевуський закуповував у самій Польщі, а також в Європі, давав
спеціальні доручення на виконання копій творів загальновизнаних майстрів.

Найважливіші втрати колекції палацу в Підгірцях дають надію на онов5
лення галереї у знаменитому колись ансамблі.

В а ж л и в е  д ж е р е л о з н а в ч е  д о с л і д ж е н н я
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Окрему важливу частину дослідження становить каталог творів гале5
реї, який складається з розділів про збережені твори (290 позицій) і втрачені
твори (203 позиції). У додатках вміщено інвентар творів і меблів палацу з
1768 року.

Монографія обіймає цінну архівну джерелознавчу базу, а також біб5
ліографію. Ілюстративний матеріал доповнює і збагачує ошатно видану кни5
гу. Він налічує 501 чорно5білу позицію і 63 кольорові репродукції.

Книга становить цінний набуток сучасної мистецтвознавчої науки. Во5
на має велике значення для архітекторів, реставраторів, музейних пра5
цівників, істориків та теоретиків мистецтва.

1. Ostrowski J. K., Petrus J. T. Podgorce Dzieje wn
trz pałacowych i galerii obrazów. —

Kraków, 2001. — 189 s., il.
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Відомі ініціативи Музею5заповідника українського гончарства в Опіш5
ному, який очолює знаний фахівець, пропагандист народної культури Ук5
раїни, в тому числі полтавського регіону, доктор історичних наук Олесь По5
шивайло. Центр народної духовності, Опішне за останні роки перетворило5
ся на результативно вагомий науковий осередок з власною видавничою ба5
зою, відповідними науковими підрозділами і легітимним включенням його
до Інституту народознавства НАН України як відділення. Серед книг, що
заімпонували фахівцям ерудицією, глибиною висвітлення проблематики з
адресою виходу в світ в Опішному, відзначимо, насамперед, ряд досліджень
О. Пошивайла з українського гончарства, а також двотомну капітальну мо5
нографію «Українці», яку підготували фахівці Інституту мистецтвознавст5
ва, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України у спів5
дружності з вченими інших наукових установ.

Закономірним підсумком наукових здобутків і проектів музею5за5
повідника став перший випуск часопису під назвою «Український керамо5
логічний журнал», який репрезентує високі цілі пропаганди і популяризації
українського національного гончарства, кераміки, гончарівської спадщини
України, вивчення генези гончарювання, історії формування й розвитку на5
родних центрів, а також підтримки важливих напрямів сучасної технічної
кераміки.

У вступному слові, що фактично є програмним завданням журналу, го5
ловний редактор О. Пошивайло ставить високі моральні критерії родинного
життя, особистісного і колективного в суспільстві на перше місце і закликає
протидіяти негативним тенденціям щодо людського самовідчуження. Власне
мета журналу — згуртувати майстрів гончарства, дати їм «крила для по5
дальшого росту», об’єднати талановитих мистців в ім’я пропаганди здо5
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бутків їхньої творчості. Головний редактор бачить мету також у тому, щоб
синтезувати творчу практику і досвід мистецтвознавчої критики, науки. Він
справедливо констатує: «Сьогодні українська кераміка не має керамологіч'
ної критики. Практично відсутні дослідники, які б ґрунтовно аналізували
процеси, що відбуваються в сучасному гончарстві, кераміці, визначали прі'
оритети і напрямки росту. Вже давно хочеться критичних статей, розку'
тих дискусій, свіжих думок та ідей, без замилування давноминулими успі'
хами, але й без зневажливого ставлення до надбань попередників; без чван'
ливого, неквапного формування власного культурного середовища, пізнан'
ня чужоземного світу кераміки й творення власного, українського, який би
був цікавим для представників інших народів». Отже, часопис з Опішні за5
початковує серйозну розмову на ґрунті національного гончарства. Зазначи5
мо, що це перший такого роду журнал, який розповідатиме про світ ук5
раїнського гончарства і кераміки.

Знання про мистецтво кераміки в історичному тлумаченні становить ва5
гому частку матеріалів про українське гончарство різних регіонів. В цьому
відношенні передує стаття відомого дослідника Юрія Лащука «Величне, із
сяйвом тисячоліть», яка заторкує пракорені народних традицій, що перед5
бачають зв’язки сучасної кераміки з найдавнішими витоками народотвор5
чості, зокрема, як зазначає автор, «з енеолітичною культурою Трипілля, на5
самперед у зоні Поділля та всього Правобережжя, також на Полтавщині»,
не кажучи про близькість української народної кераміки з виробами антич5
них гончарів. Автор висвітлює, крім того, розвиток різних шкіл, стилів, сис5
тем мало не з усієї України, в тому числі малозабуті або такі зниклі з часом
промисли, що вже стали надбанням історичного часу.

Важливим у сенсі загального пізнання й розширення уявлень про здобут5
ки української кераміки є стаття В. Хижинського про Кам’янець5Подільську
художньо5промислову школу (1905–1933), блискучий розквіт якої пов’язаний
з ім’ям видатного педагога, художника5дизайнера В. Гагенмейстера. Діяль5
ність цього діяча, що був поскрибований і розстріляний в 1938 p., донині недо5
статньо поцінована — при тому, що його внесок у дослідження народного ми5
стецтва Поділля вагомий, а видані за його активною участю унікальні альбо5
ми «Подільське гончарство», «Тульчинщина. Вишивка низзю», «Зразки гон5
чарних виробів на Поділлю» та інші дали в свій час поштовх для ґрунтовного
вивчення подільських народних промислів, у тому числі кераміки.
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Рубрики часопису «Мистецька галерея», «Виставки», «Реставрація»,
«Події», «Гончарські іменинники» різнобічно охоплюють сучасне життя ке5
раміки. Особливо цікавими в цьому плані є стаття Миколи Пасічного про
свою матір Світлану Пасічну, видатну художницю сучасності, автора творів
винятково надзвичайного образно5емоційного звучання, більше знаного і
шанованого за межами України (Франція, Італія, США і т. ін.), аніж у себе
вдома. Видатна керамістка Світлана Пасічна підняла рівень мистецтва ке5
раміки до нових, сучасних креативних обріїв.

Про оригінальну виставку творів навчально5виробничої гончарної
майстерні колегіуму мистецтв в Опішному та роздуми його директора Сер5
гія Радька про українське гончарство йдеться в матеріалі «Опішне у Києві».
Ще раз знайомимось з портретом неповторної майстрині Олександри Се5
люченко (1921–1987) в інтерпретації пропагандиста її творчості Леоніда
Сморжа, який простежує нелегкий шлях мисткині на дорозі творчих звер5
шень в комплексі біографічних, епістолярних, порівняльно5мистецьких ра5
курсів. Такий же цікавий портрет Мотрони Назарчук у сприйнятті Світла5
ни Пошивайло. Знаний дослідник гончарства В. Гудак розглядає розвиток
гончарного промислу Ґавареччини з погляду сучасності. В журналі йдеться
також про заснування українського керамічного товариства, яке було про5
голошене на Установчому з’їзді в Опішному 4 серпня 2000 р. Не пройшли
повз увагу і ювіляри — знані художники5керамісти Ярослав Славинський і
Ольга Безпалків.

У розділі «Незабутні» — теплі слова на адресу тих, що так багато пра5
цювали на ниві народної культури і протягом багатьох років звершували до5
бро на життєвій ниві, — на жаль, їх уже нема поруч з нами — Михайла Де5
нисенка і Якова Падалки. Вічна їм пам’ять за ствердження української гон5
чарної культури!

* * *
Цінним набутком в сучасній керамології і, зокрема, в теорії та історії

українського мистецтвознавства став випуск першого номера наукового
щорічника «Українська керамологія», здійснений в тому самому науковому
центрі — Інституті керамології — за редакцією Олеся Пошивайла. Широкий
спектр завдань, які стоять перед колективом ентузіастів з прокозацького се5
ла Опішне, обіймає рівно ж цілі, що їх має вирішувати згадане науково5по5
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пулярне видання. До найважливіших слід віднести виявлення регіональних і
світових закономірностей розвитку гончарства в Україні, вивчення ареалів
побутування сучасної кераміки, аналіз творчості провідних майстрів тощо.

Щорічник приваблює глибиною й актуальністю завдань, які, зокрема,
автори розв’язують на його сторінках, — це статті В. Майка про керамічний
комплекс однієї групи праболгарських пам’яток Таврики другої половини
XVII ст., Лесі Чміль про керамічні миски та тарілки XVII–XVIII століть із
Києва, Лідії та Ігоря Мельничуків про історію бубнівського гончарного про5
мислу на Поділлі, В. Міщанина про гончарство в селах Поставмука, Городи5
ще, Лісова Слобідка Чорнухинського району Полтавської області. Важливу
проблему з ґрунтовним використанням власних польових матеріалів та літе5
ратурних джерел порушує старший викладач кафедри української мови Ми5
колаївського педагогічного інституту Любов Спанатій у статті «Лінгвогео5
графічний аспект дослідження назв гончарських виробів та їх складових ча5
стин в українській мові».

Окремий розділ щорічника «Мистецькі студії» охоплює питання роз5
витку національної самосвідомості, що зумовили утвердження нових сте5
реотипів у розумінні розвитку народного мистецтва, творчості як національ5
но5культурного явища. На це націлює стаття Р. Шмагала «Аналіз художніх
особливостей творів гончарних промислів». Аналізуючи розвиток гончар5
них промислів кінця XIX — початку XX ст., автор доходить справедливого
висновку про їх активне функціювання в означений період, розвиток нав5
чальних закладів, співдію професійної й народної творчості, а також пошук
нових стилетворчих засад у кераміці, поруч із збереженням традиційних
принципів творчої практики.

Суттєві для щорічника інформаційні підрозділи, присвячені огляду
симпозіумів, оповіді про визначних майстрів народного гончарства, тексти,
що подають знання про давно забуті промисли. Важливим компонентом
щорічника є публікації молодих дослідників (Остапа Ханка, Наталії Мико5
люк), які засвідчують потенційні можливості молодої мистецтвознавчої па5
рості, а заразом інтерполюють зацікавлення такими проблемами, які пере5
бували поза увагою традиційного мистецтвознавства. Думки, спостережен5
ня видатних керамістів України — Т. Левківа, О. Безпальків, В. Бондарчука,
Ганни5Оксани Липи, Я. Славинського та інших мистців — про власну твор5
чість, суто мистецьке відчуття Опішного як центру української кераміки, —
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ці сторінки стануть у пригоді майбутнім дослідникам українського гончар5
ства початку XXI ст.

Один із кращих розділів щорічника — «Гончарські скарбниці з історії
колекції кахлів Чернігівського історичного музею ім. В. Тарновського» роз5
повідає про історію славнозвісної збірки, що формувалася протягом пів5
століття. Про класиків українського мистецтва — викладачів та вихованців
навчально5керамічного осередку в Миргороді йдеться у статті Віталія Хан5
ка. Фотоархів Юрія Лащука знайомить з унікальною збіркою мисок і та5
рілок, створених гончарями Смотрича, що на Поділлі.

Щорічник обіймає матеріали, написані зацікавленими авторами, котрі
піклуються про розвиток українського гончарства. Він гідно репрезентує
стан сучасних досліджень українського мистецтва, але разом з тим заслуга
його головного редактора в тому, що він координує, об’єднує наявні в Ук5
раїні сили, передбачаючи їх орієнтацію на вирішення важливих завдань те5
орії й практики. Вихід цього щорічника, так само як і часопису, є зако5
номірним вислідом наявних потенційних ресурсів сучасної науки і культури.
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