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Одна з головних функцій музею — науково-дослідна, яка позна-
чається на всіх ділянках музейної роботи. Найретельніше до-
слідження колекції музею врешті переростає не лише в масш-
табні виставкові та освітні проєкти, а й визначає місце укра-

їнського мистецтва на світовій мистецькій мапі.
Журнал музею відображає щоденну кропітку роботу кожного му-

зейного науковця, де будь-яке, навіть, здавалося б, незначне відкриття 
чи уточнення врешті вибудовує цілісну картину.

Звісно, видання ще має посісти своє місце серед наукових журна-
лів, однак шлях прокладено. Важливо, щоб робота музейного науково-
го співробітника не сприймалася як винятково функція зберігача. Адже 
за кожною атрибуцією стоїть конкретний співробітник, науковець, голо-
си та імена яких мають бути відомими.

У журналі подано різнопланові дослідження — від атрибуції конкрет-
ного твору до висвітлення просвітницьких програм музею, — проте кож-
не з них є зверненням до конкретної зацікавленої аудиторії і знайде сво-
го поціновувача.

Юлія Литвинець
генеральний директор Національного 
художнього музею України
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МИКОЛА МУРАШКО
і художні вечори 1866–1867 років

Леся Толстова
заступник генерального директора НХМУ 
з наукової роботи

В 1901 р., закінчивши з педагогічною практикою, 57-річний Ми-
кола Мурашко від’їздить з дружиною до Криму, аби дещо огов-
татись і відпочити після вкрай неприємного для нього процесу 
ліквідації Київської рисувальної школи. В Криму, як свідчить 

його щоденник [7], він намагається жити теперішнім та з притаманною 
йому енергією будує творчі плани на майбутнє. Однак повернувшись 
до Києва й оселившись у тихій Бучі, М. Мурашко на дозвіллі все частіше 
повертається думками до минулого.

Художник відчував себе сповненим сил і бажання працювати, про-
те усвідомлював, що велика частина його життя завершена і потребує 
осмислення та оцінки. На сторінках його щоденників з’являються спога-
ди; він починає обмірковувати можливість написання власної біографії; 
на превеликий жаль, задум цей він не здійснив, обмежившись, зрештою, 
викладенням історії Рисувальної школи. Серед фрагментів минулого, які 
М. Му раш ко занотував нашвидкоруч у квітні 1908 та в січні 1909 р.1 — 
емоційні й туманні згадки про дитинство і навчання у Києві та більш 
докладно й спокійно викладені спогади про товаришів зі студентських 
петербурзьких років [8, с. 257–249]. Останню розповідь він доповнює, вкле-
ївши до щоденника групову фотографію учнів Імператорської академії 
мистецтв2. Як лек тор із великим стажем, М. Мурашко не мислить текст 
без ілюстративного ряду.

Кількома роками раніше, очевидно, відразу після повернення із Криму 
навесні 1902 року, до іншого рукописного зошита художник вклеює кіль-
ка власних композиційних начерків студентського часу, доповнених олів-
цевим рисунком І. Рєпіна, яким той пояснював своєму другові Миколі 
анатомічну будову людської ноги (ці вправи він датує 1865–1866 рр.), 
та вісім аркушів товстого якісного паперу з погрудними або поплічни-
ми олівцевими зображеннями шести чоловіків і двох жінок [7, с. 78, 77, 74, 

72, 70, 64, 62, 60, 58, 57]. Ідентичний матеріал, схожа композиційна побудова 

1 Дати, поставлені на початку та наприкінці спогадів; остання дата, січень 1909, може 
стосуватися зробленої пізніше приписки.

2 Варіант відомої в літературі фотографії «І. Ю. Рєпін серед учнів Академії мистецтв», з та-
ким самим складом учасників, але з іншим їх компонуванням.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Микола Мурашко,

Ілля Рєпін,

художні вечори («вечера 

художеств»),

олівцеві портретні студії,

Марк Антокольський,

Гаврило Софійський,

Семен Маринич,

Петро Кривкович,

Валеріан Трегубов,

Петро Шестов

ІСТОРІЯ 
МИСТЕЦТВА
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Леся Толстова | Микола Мурашко і художні вечори 1866–1867 роківМистецтво | Історія мистецтва

та однакова манера рисунка, властиві ранній 
творчості М. Мурашка, свідчать на користь того, 
що всі ці вісім аркушів становлять цілісну серію 
натурних портретних студій, виконаних упро-
довж невеликого проміжку часу, а саме, як за-
свідчують дати на аркушах, наприкінці 1866 — 
початку 1867 років.

Після перегляду рисунків М. Мурашка з фон-
ду графіки НХМУ, вдалося долучити до цієї серії 
ще один твір під назвою «Українка», Гр-2280, ра-
ніше помилково датований 1864 р.3. 

3 Нове датування обговорене і прийняте на засіданні НМР 
НХМУ в 2018 р.

Оскільки серед зображених, судячи з підписів, принаймні троє товари-
шів М. Мурашка по Академії мистецтв, а в підписах під портретами трап-
ляється слово «вечер» з порядковим номером, зрозуміло, що йдеться про 
натурні студії, виконані на так званих «художніх вечорах», влаштованих 
дружнім гуртом студентів, до складу якого входив, зокрема, Ілля Рєпін.

У спогадах І. Рєпіна «Далеке близьке» в нарисі «Страта Каракозова» 
читаємо: «По черзі ми збиралися малювати у кого-небудь з товаришів. 
Хазяїн кімнати, наш же товариш, клопотався про самовар і сидів на на-
турі для всієї компанії»4 [4].

Сам М. Мурашко згадує: «Взимку 66го року — на початку 67го я читав 
свої оповідання в кв. Полубинських-Прахових5.

Взимку 23 вечора збиралися й малювали в різних квартирах по черзі. 
Брав участь І. Ю. Рєпін, а А. В. Прахов6 читав нам зрідка; брав участь і Ан-
токольський7. Вечори продовжувались і в наступному році 1867» [8, с. 334].

Серед графічної спадщини І. Рєпіна є портретні рисунки 1866–1867 ро-
ків, у підписах на яких зазначено, що вони виконані на «вечорах худо-
жеств». До них, зокрема, належить відомий олівцевий портрет самого 
М. Мурашка; місцезнаходження цього твору наразі не встановлене [2, с. 95].

Спробуємо впорядкувати всі відомі малюнки М. Мурашка з художніх 
вечорів 1866–1867 рр. за хронологією та порівняти їх з аналогічним до-
робком І. Рєпіна.

4 Тут і далі переклад українською автора статті.
5 Родина товариша М. І. Мурашка по ІАМ А. В. Прахова (Полубинські — прізвище родини 

його матері).
6 Прахов Адріан Вікторович (1846–1916), мистецтвознавець, археолог, художній критик. 

Керів ник робіт із розкриття та реставрації фресок Кирилівської церкви та з художнього 
оформлення Володимирського собору в Києві. Товариш М. І. Мурашка під час навчання 
в ІАМ.

7 Антокольський Марк Матвійович (Мордух Матисович), (1843–1902), російський скульп-
тор. Товариш М. І. Мурашка по навчанню в ІАМ.

М. Мурашко 
серед товаришів 
по Імператорській 
Академії мистецтв.
Зліва направо стоять: 
І. Богомолов, 
Б. Англічаніанц, 
Є. Макаров, 
Г. Маляров-Софійський, 
П. Кривкович, 
М. Антокольський; 
сидять в другому ряду: 
В. Трегубов, 
А. Прахов, П. Шестов; 
сидять в третьому ряду: 
І. Рєпін, М. Мурашко, 
І. Панов, О. Шевцов
Фотографія середини 
1860-х
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Вечір перший, 14 жовтня 1866 року
Портрет скульптора Марка Антокольського

Портрет молодого чоловіка з густою кучерявою чуприною — скульптора 
Марка Антокольського — має олівцевий підпис: «вечер первый 1866 года 
14 окт: портрет Антокольский еврейчик из Вильно, родился в Антоколи, 
сын Матусевича», нижче приписка «у Ильи», яка засвідчує, що цього ве-
чора друзі збиралися на квартирі в І. Рєпіна. Виконаний на цьому ж вечорі 
рєпінський портрет зберігся до сьогодні, перебуває в ДТГ, широко відомий 
і неодноразово публікувався [3]. Порівнюючи два зображення, маємо ви-
знати, що М. Мурашко створив образ більш романтичний, уподібнивши 
голову молодого скульптора античній статуї, тоді як І. Рєпін підкреслив 
живу неправильність рис його обличчя8.

Зі спогадів М. Мурашка: «Мордх Мітусевич Анто кольський. Потім на-
зивався Марком Матвіїчем, скромним єврейчиком явився він в Академію, 
ліпив з глини в класі. Підтримуваний злегка своїми Євреями дуками, він 
вирізав з пальми дуже реальну річ: старик єврей втягує або старається 
втягнути нитку в голку9. Річ, повна забавної і заразом зворушливої екс-
пресії, звернула на себе увагу на виставці, і це було початком. Все, що він 
потім робив, все незвичайно й цікаво, змістовно. На лекції і всілякі екза-
мени він махнув рукою, і йому довелося, як таланту, робити поступку, 
керівництво подивилося на це крізь пальці, і за статую Грозного10 він от-
римав, не в приклад іншим, одразу Академіка.

Кажуть, Марк зазнався. У товаришів ворухнулася заздрість і тимча-
сово, здається, повіяло холодком. Потім це згладилося. Він був хороший 
сім’янин і до мене, наприклад, ставився майже з ніжністю…» [8, с. 253].

8 Портрет цей публікується здебільшого окремо, але насправді на аркуші уміщено два 
зображення — М. Антокольського та Д. Азаркевича. Очевидно, на вечорах І. Рєпін (і це не 
єдиний випадок) встигав зробити зарисовки з кількох товаришів. Тож отримуємо допов-
нення до кола спілкування М. Мурашка.

9 За горельєф «Єврей-кравець», 1864, М. М. Анто коль ський отримав срібну медаль.
10 Статуя «Іван Грозний», 1870.

Микола Мурашко | Портрет скульптора Марка Антокольського
Вечір перший, 14 жовтня 1866 р.
Папір, графітний олівець. Аркуш із щоденника
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Вечір другий, 18 жовтня 1866 року.
Портрет Гаврила Малярова-Софійського11

З любов’ю намальований портрет хвацького молодого чоловіка, близь-
кого друга і земляка М. Мурашка, попри позбавлену гри кольорів олівце-
ву техніку, здається, випромінює тепло карих очей, смаглявої шкіри і пів-
денного темпераменту. Супроводжується він написом, в якому, очевид-
но, міститься натяк на якийсь незрозумілий нам дружній жарт: «вечер 
второй. 18 октемврия у Гаврил[а] и не Грицько, а Ей богу ж то Гаврило!»

Про Г. Софійського М. Мурашко згадує так: «Дитя народу: з кріпаків 
Ладомирського12, сильний, здоровий хлопець. Працездатність дивовиж-
на. Потрапив до Академії, вступив у боротьбу і з життям, і з мистецтвом, 
і те й друге давалося йому важко. Засобів до життя ніяких, їх треба було 
здобувати писанням образів і треба було тут же задовольняти всі акаде-
мічні вимоги, усні лекції здати по наукам і тут же працювати по мистец-
тву. Праця була неусипною. З-за мізерного інтересу, але для нього не за-
йвого, він співав у храмі. Це, втім, він любив: у нього був чудовий бас і він 
охоче брав участь у маленьких концертах. Ах, все це коштувало бідоласі 
енергії й сил… Він, прямо як добрий завзятий воїн, завоював собі диплом 
по наукам, просиджуючи білі петербурзькі ночі. За рисунок і живопис от-
римав чотири медалі за старим Академічним уставом і був уже людиною 
хоч куди, поїхав в Семенівку13 (Чер. губ.) порадувати матір і братів <…>, 

11 Маляров (Моляров-Софійський) Гаврило Захарович (бл. 1844–бл. 1868). Вільно відвіду-
ючий учень ІАМ. Отримав медалі: в 1865 — малу срібну, 1867 — малу срібну, 1868 — ве-
лику срібну.

12 Ладомирські, дворянський рід, потомки Василя Ми колайовича Ладомирського (1786–
1847), позашлюбного сина І. М. Римського-Корсакова та К. П. Строганової. Власники 
Семенівки, тепер районний центр Чернігівської області. Очевидно, в 1860-і роки 
Семенівка належала Петрові Васильовичу Ладомирському (1834–?), відомому першими 
спробами заліснення околиць села.

13 Семенівка, місто на р. Ревне, тепер районний центр Чернігівської області, в ХІХ ст. 
Семенівка (Задресновка) — волосне містечко Новозибківського повіту Чернігівської гу-
бернії. Від поміщиків Корсаків перейшло у власність їхнього родича І. М. Римського-
Корсакова, згодом до його потомків Ладомирських. В Семенівці було приходське учи-
лище, 2 фабрики і 2 заводи.

а замість радості привіз їм велике горе. Він, здо-
ровий сильний чоловік, але обезсилений над-
мірною нелюдською працею, при першому на-
паді якоїсь грудної хвороби не виніс її й помер. 
Засмутивши глибоко всіх, хто знав цей простий 
безхитрісний характер» [8, с. 255].

Про вечір третій нічого невідомо. Очевидно, 
він відбувся десь 21–22 жовтня.

Микола Мурашко | 
Портрет Гаврила 
Малярова-Софійського
Вечір другий,
18 жовтня 1866 р.
Папір, графітний олівець.
Аркуш із щоденника
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Вечір четвертий, 25 жовтня 1866 року
Портрет Семена Маринича14

Зображення дещо хворобливого, інтелігентного чоловіка з велики-
ми очима підписане так: «25 октябр. вечер четверт. [лан]дшафтик сей 
ни сходством ни экспрессией не передает того, что желалось бы изоб[…] 
именно Семена Антоновича Маринича». Попри несхвальну самооцінку, 
М. Мурашкові вдалося передати вразливу та лагідну вдачу портретова-
ного. Про С. Маринича принагідно варто сказати декілька слів, адже його 
життя в подальшому тісно пов’язане з життям М. Мурашка. С. Маринич 
був помічником М. Мурашка в Київській рисувальній школі та близько 
тридцяти років жив у його родині. Захворівши на вовчак, перетворився 
зрештою на душевнохвору людину. Помер у червні 1908 р. на руках дру-
жини свого старого приятеля, який часто його фотографував та замальо-
вував на сторінках щоденника, і там же виконав останній його портрет, 
незадовго до смерті [8, с. 187].

14 Маринич Семен Антонович (1836–7(20).06.1908), навчався в ІАМ з 1860 р. Про С. Маринича 
є спогад в листі І. Рєпіна до О. Добрускіна від 30.08.1923: «Якось зайшов до мене дуже 
симпатичний, хоча й не талановитий, але чудовий співак у нашому імпровізованому, 
малоруському хорі, тенор — Семенок Маринич. Я його любив і дуже хотів написати етюд 
з нашого солодкоспівця. Всадовив і написав, в один сеанс… Вірогідно, це було в 1866 
чи 7 р. <…> Тому років 10 Семен Маринич помер в Києві, служачи при рисувальній школі 
М. І. Мурашка; людиною він був рабської покірності, і його навернули». Про С. Маринича 
із симпатією згадує також М. Жук у спогадах про Київську рисувальну школу.

Микола Мурашко | Портрет Семена Маринича
Вечір четвертий, 25 жовтня 1866 р.
Папір, графітний олівець. Аркуш із щоденника



24 25МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1 МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1

Леся Толстова | Микола Мурашко і художні вечори 1866–1867 роківМистецтво | Історія мистецтва

Вечір п’ятий, 28 жовтня 1866 року
Портрет Валеріана Трегубова15

Підпис на четвертому аркуші лаконічний: «28 октября вечер пятый 
у Трегубова». Три чвертний портрет чоловіка з борідкою і невеличкими 
бачками виконаний старанно, але без особливого натхнення. Можна від-
значити нечасту в М. Мурашка спробу надати портретові динамічності, 
показати модель у жвавій реакції на оточення. Оскільки у підписі зазна-
чено, що вечір відбувся у В. Трегубова, з великою певністю можна ствер-
джувати, що саме В. Трегубов тут і зображений. Фотографія вірогідної 
моделі на згаданому груповому знімку цьому висновку не суперечить16.

Про В. Трегубова М. Мурашко записує у щоденнику таке: «По мистец-
тву в нього йшло діло якось глухо, зате по наукам, просто, ясно, легко, 
мистецтво він завойовував як розумна людина, але це зовсім не його була 
дорога. Пристойний, статечний, брав участь в Академічному хорі, любив 
поспівати. Однак і тут він чудово знав ноти, а співав легким баритоном 
і не вирізнявся. Охоче по-товариському, як в науках, так і в нотах, керу-
вав іншими. Це я пишу час 1864–1867.

Уродженець півдня, отримав місце вчителя малювання в місті Ананьїві17. 
Де був учителем, секретарем ради, класним наставником, бібліотекарем 
і т. інш. — з нашого брата рідко бувають на все таке здібні. Бачив цю милу 
людину в останній раз у Києві, він був у мене в 1876 р. Більше й не бачив 
і не чув. Він був здоров’я слабкого, сильно покашлював, не думаю, щоб він 
був живий» [8, с. 257].

15 Трегубов Валеріан Миколайович (1843 — після 1876). Вільновідвідувач ІАМ з 1861. В 1867 
отримав 2 срібні медалі, в 1868 закінчив курс наук, в 1870 — отримав звання некласного 
художника. Жив і працював учителем в Ананьєві, згодом, за неперевіреними відомо-
стями, у Феодосії. Дід радянського розвідника В. В. Владиченка (1910–1999),див.: http://
www.lgrach.ru/novosti/respublika-krym/2018/11/22/25-legendarnyh-let-v-razvedke

16 Можливо, саме на цьому вечорі виконаний і рєпінський портрет П. Бібавіна та П. Шестова, 
який перебуває в Стокгольмському художньому музеї, а відомий насамперед за фотоко-
пією, опублікованою у виданні «Далекого близького» 1960 р.

17 Ананьїв — повітове місто Херсонської губернії, тепер — районний центр Одеської облас-
ті. У місті були 2 гімназії.

Микола Мурашко | Портрет Валеріана Трегубова
Вечір п’ятий, 28 жовтня 1866 р.
Папір, графітний олівець. Аркуш із щоденника
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Вечір шостий, 1 листопада 1866 року
Портрет невідомого (Петра Кривковича18)

Ретельність виконання наступного портрету виказує підкреслений ін-
терес, та, можливо, особисте ставлення до моделі. Підписаний він лако-
нічно: «вечер 1 ноября»; закарлючка поряд з підписом, виконана більш 
м’яким олівцем, може бути цифрою «6», а може і не бути. Справа доданий 
напис «в Ильи» — отже, господарем вечора знову був І. Рєпін. Поважний 
добродій з широкою бородою має серйозний вираз обличчя та вдумливий 
погляд. Рисами він дещо нагадує Мстислава Прахова (хоча й старішого, 
ніж той мав би бути), проте вірогідніше, що зображений на портреті чо-
ловік — Петро Кривкович. Цьому висновку не суперечить і згадана фо-
тографія. Спогади М. Мурашка про П. Кривковича свідчать про особливу 
духовну близькість між товаришами в 1866–1867 рр.: «На десяток з лиш-
ком років старіший за нас, а тому всі його шанобливо звали Дядечком. 
Своєю делікатністю, безмежною добротою, душевною чистотою і скром-
ністю привертав до себе всіх. Дуже розумний, розвинений, вдумливий. 
Був нам чудовим вихователем. На численні питання у нього були дуже 
іноді навіть глибоко осмислені відповіді. Він знав прекрасно перспективу 
і цим нам теж був доволі корисним. Мистецтвом все-таки зайнявся пізно 
і воно вже йому не далося. Внутрішні види палаців, зали він все-таки ви-
конував, за що й отримав звання художника.

Я був близьким до цієї людини. В Петербурзі ми жили мало не в одній 
кімнаті з ним. Зустріти на своєму шляху таку високо ідеальну, цнотли-
ву, бездоганно правдиву особистість — це велике щастя, враження на все 
життя». [8, с. 255]

18 Кривкович Петро Микитович (1828–?). В 1848 отримав від ІАМ посвідчення на право 
викладання малювання в повітових училищах. Вільновідвідувач ІАМ з 1868. В 1875, 
за С. Кондаковим, винайшов «найлегший прилад для наочного пояснення правил 
перспективи».

Микола Мурашко | Портрет невідомого (Петра Кривковича)
Вечір шостий, 1 листопада 1866 р.
Папір, графітний олівець. Аркуш із щоденника
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Вечір сьомий, листопад 1866 року
Портрет невідомого (Петра Шестова19)

На вечорі сьомому М. Мурашко виконав дуже старанний і милий 
портрет симпатичного юнака, недбало підписаний «Свараксал в 7 ве-
чер». З присутніх на фотографії найбільш схожий на зображеного Петро 
Шестов20.

Про нього М. Мурашко записує небагато, навіть імені його згадати 
одразу не може, а прізвище перекручує: «Архітектор мучився над лек-
ціями. Неухильно, хоча й не по-дурному, їх зубрив. Маленький, з ма-
ленькими активами, жив між нами, імітував Горбунова21 і нас іноді тішив. 
Петруша, зараз згадалося його ім’я» [8, с. 253].

Про восьмий вечір не відомо нічого, а на дев’ятому, 11 листопада, 
як засвідчує згаданий рєпінський портрет, позував сам М. Мурашко. 
На десятому вечорі, 15 листопада, знову малювали М. Антокольського, 
цього разу закутаного в покривало; фото з його портрету, виконано-
го І. Рєпіним, зберігається в рукописному відділі Публічної бібліоте-
ки в Санкт-Петербурзі, місцезнаходження оригіналу невідоме [2, с. 85]. 
Нарешті, на 23 вечорі, 30 грудня, позував Євген Макаров, портрет якого 
роботи І. Рєпіна зберігся [2, с. 107].

Написи і дати на двох жіночих портретах, вклеєних до щоденника, 
дещо дезорієнтують; розібратися в хронології цих творів допомагає зга-
даний портрет «Українки» з фонду графіки НХМУ.

19 Шестов Петро Іванович (1847–27.12.1904). Вільно відвідуючий ІАМ 1864–1871. Мала срібна 
медаль 1869, велика срібна і звання класного художника 3 ступеня 1871. В 1883 — звання 
класного художника 1 ступеню; 1887 — академік за проєкт пасажирської будівлі кінцевої 
станції залізниці в столиці. Олівцевий портрет П. І. Шестова виконав у 1866 р. І. Рєпін.

20 М. Мурашко називає його по пам’яті Шустовим.
21 Особу не встановлено.

Микола Мурашко | Портрет невідомого (Петра Шестова)
Вечір сьомий, листопад 1866 р.
Папір, графітний олівець. Аркуш із щоденника
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Вечір двадцять четвертий, він же перший, 3 січня 1867 року
Українка. Портрет невідомої

Олівцевий підпис під зображенням молодої дівчини у віночку зі штуч-
них квітів, у стрічках та дрібному намисті читається так: «вечер 24. 
3 Генваря 1867. он же и первый». Отже, портрет виконаний на першому 
художньому вечорі 1867 р., який, за загальним рахунком, був також ве-
чором 24. В цій олівцевій студії, на відміну від інших, М. Мурашко під-
креслює ефект штучного освітлення, яке увиразнює рельєф пухких гу-
бів, м’яко окресленого носа, і заразом позбавляє форми чітких контурів, 
створює враження тремтливої, непевної атмосфери. В поєднанні з дещо 
збентеженим, водночас пильним і розсіяним поглядом дівчини, це надає 
образові помітного романтичного забарвлення.

Вечір другий, 4 січня 1867 року
Трастеверинка. Портрет дівчини в італійському вбранні

Підпис на аркуші із зображенням дівчини в італійському вбранні доволі 
нерозбірливий: «вечер 2 4 дека (закреслено) Ген трансцеверинка». Останнє 
слово в написі безперечно перекручене «трастеверинка», тобто мешкан-
ка римського кварталу Трастевере. Назва цього кварталу, пов’язаного 
з іменем коханки й улюбленої моделі Рафаеля Форнаріни, мала культове 
значення для митців ХІХ ст. Проміжок між цифрами 2 і 4 свідчить на ко-
ристь того, що перша цифра є порядковим номером вечора, а друга, 4, — 
його датою. Очевидно, за звичкою М. Мурашко почав писати назву місяця 
як «декабрь», але виправив її на «генварь». Року немає, але в контексті ху-
дожніх вечорів і біографії М. Мурашка, ніяким іншим, крім 1867, він бути 

Микола Мурашко |  
Українка. 
Портрет невідомої
Вечір двадцять четвертий, 
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3 січня 1867 р.
Папір, графітний олівець. 
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моделі. Впадає у вічі зорієнтованість художника на ідеали класичного 
мистецтва, бажання створити універсальний, узагальнений образ.

Серед ілюстрацій, особисто відібраних І. Рєпіним до першого видання 
«Далеке близьке», також було олівцеве зображення молодої жінки з роз-
пущеним волоссям — портрет землячки, близької подруги і першого ко-
хання митця Надії Полежаєвої. В 2010 р. той самий (або аналогічний, при-
писаний І. Рєпіну) рисунок був помічений на одному з російських аукці-
онів; в 2015 з’явився на аукціоні Bidspirit [6].

Порівнявши його з портретом невідомої, виконаним М. Мурашком 8 січ-
ня 1867 р., переконуємося в значній подібності моделей. Схожа зачіска, 

не може. До того ж, наступний портрет із серії, датований 8 січня, визна-
чений М. Мурашком як вечір третій; отож, на перший погляд, все в нуме-
рації узгоджується.

Цікаво те, що на аукціоні в Галереї Леоніда Шишкіна в 2013 р. [5] з’явив-
ся малюнок І. Рєпіна «Дівчина в італійському костюмі», датований та-
кож 1867 р. Головний убір, зачіска, сережки, комірець сорочки, прикраса 
на шиї, карбовані обриси юного обличчя і його риси цілковито збігають-
ся із зображеними на рисункові М. Мурашка. Обидва художники навіть 
вловили і підкреслили в психологічній характеристиці красивої моделі 
легку свавільність вдачі; хоча, як і з портретом М. Антокольського, має-
мо зазначити, що М. Мурашко створив більш романтичний образ, в яко-
му спробував дати натяк на глибину і серйозність почуттів, притаманну 
зображеній. Слід зазначити, що й саме італійське вбрання стає в роботі 
М. Мурашка органічною частиною піднесеного ладу, в якому трактується 
модель, тоді як для його товариша, реаліста за мистецьким даром і пере-
конанням, І. Рєпіна костюм — лише театральна умовність. Композиція пор-
третів цілком різна — у М. Мурашка, як зазвичай — модель подана по плечі, 
у І. Рєпіна — в поясному зображенні; голова дівчини в роботі М. Мурашка 
повернена в три чверті вліво, у І. Рєпіна — в три чверті вправо. Це додат-
ковий доказ на користь висновку, що рисунок виконаний митцями з жи-
вої моделі, під час одного сеансу, з різних ракурсів, і виключає можли-
вість того, що М. Мурашко змалював її з якогось живописного або графіч-
ного взірця. Італійське вбрання могло б навести на думку про натурницю 
з костюмного класу Академії, проте чітка позначка, що студія виконана 
на «вечорі», засвідчує, що робота створена поза межами академічного нав-
чання. Хто саме позував художникам на другому вечорі 1867 р., невідомо.

Вечір третій, 8 січня 1867 року
Портрет невідомої (Надії Полежаєвої?)

Портрет молодої жінки з розпущеним волоссям підписаний так: 
«вечер 3. 8 генвар». Він засвідчує відчутний прогрес техніки рисунку 
М. Мурашка, демонструє зросле вміння у передачі м’якого освітлення 
і повітряної атмосфери та вдумливе ставлення до внутрішнього світу 

Микола Мурашко |  
Портрет невідомої 
(Надії Полежаєвої?)
Вечір третій,
8 січня 1867 р.
Папір, графітний олівець. 
Аркуш із щоденника



34 35МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1 МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1

Леся Толстова | Микола Мурашко і художні вечори 1866–1867 роківМистецтво | Історія мистецтва

схоже вбрання — вільна блуза з трикутним вирізом, або, вірогідніше, на-
кинута на плечі та з’єднана на грудях шаль, схожий тип обличчя, трохи 
важкуватого в нижній частині, з високим чолом, повними щоками і під-
боріддям та трохи відкопиленою нижньою губою. Відмінність можна по-
мітити у трактуванні носа, але її легко пояснити. І. Рєпін зображує Надію 
в профіль, акцентуючи улюблену деталь добре знаної зовнішності — «носик 
з горбочком». М. Мурашко, який знає свою модель гірше та малює її з ін-
шого ракурсу, цілком міг знехтувати не такою вже й вираженою горбин-
кою, підкресливши натомість ті риси, що були ближчими до його розумін-
ня жіночої вроди — м’які обриси та форми свіжого, повновидого обличчя.

Портрет Н. Полежаєвої роботи І. Рєпіна датований 1867 р. Оскільки 
влітку цього року митець приїздив на канікули до Чугуєва, для дослід-
ників його творчості природно було зробити висновок, що саме там він 
і зобразив свою давню знайому22 [2, с. 108]. Проте не слід виключати мож-
ливості, що Н. Полежаєва могла перебувати у Петербурзі на початку року 
і позувати для молодих художників на їхніх вечорах. 

Якщо уважно придивитись до обличчя «Українки», спадає на думку, 
що обидва рисунки — першого і третього вечора — могли бути виконані 
М. Мурашком з однієї моделі. В цьому випадку слід зазначити, що подібність 
між «Українкою» і профільним зображенням Н. Полежаєвої, за винятком сво-
єрідно складених губ, геть незначна. Хоча, зважаючи на начерковість рєпін-
ського рисунка, на те, що порівнювати профільне зображення та анфас зага-
лом складно, а також на різницю у здібностях, баченні та ставленні митців 
до портретованої, тотожність моделі у всіх трьох рисунках не виключена.

Деякий дисонанс у хронологію вечорів 1867 р. вносять два олівце-
вих портрети І. Рєпіна, що зберігаються в Національній галереї у Празі. 
Портрети були опубліковані І. Бродським в 1969 р. [1, іл. на вклейці між с. 48 і 49]. 
Один — «Портрет невідомого» в згаданій книзі датований 1868 р. На ре-
продукції портрета чітко видно напис: «Вечер 28 13 Декабря» без року 
і підпис І. Рєпіна. Отже, портрет створено на одному з художніх вечорів; 

22 На згаданому сайті аукціону Bidspirit також вказано, що «дослідник портрета О. Глєбова 
вважає датою його створення липень-серпень 1867 р., коли художник приїхав до Чугуєва 
на канікули і зустрівся з родиною Полежаєвих».

у 1866 р. їх було лише 23, і 23-й припав на 30 грудня, тож того року цей 
портрет не міг бути виконаний; чи продовжувалися вечори аж до кінця 
1868 — невідомо; найбільш прийнятною датою лишається 1867. На друго-
му рисункові — «Портреті Климова» міститься цікавіший в контексті цього 
дослідження напис: «25й вечер 1867 г. 10 Генв.». Отже, цей рисунок вико-
наний через два дні після того сеансу, на якому позувала дівчина з роз-
пущеним волоссям (Надія Полежаєва?) — третьому в 1867 р., за відліком 
М. Мурашка. Проте, якщо І. Рєпін продовжував у підписах сумарну нуме-
рацію вечорів 1866–1867 років, цей вечір мав би бути 27, а не 25. Художник 
або помилився в лічбі, або ж свідомо вилучив із загального переліку два 
з трьох вечорів, зарахованих до нього М. Мурашком.

Влітку 1867 р. М. Мурашко виїздить з Петербурга на батьківщину. 
Навесні 1868 р. він одружується, а восени починається його кар’єра ви-
кладача малювання в Києві. Мистецькі зібрання в Петербурзі, якщо нада-
лі й продовжуються, то вже без нього. Збережена митцем серія юнацьких, 
виконаних на художніх вечорах, портретів є цінним джерелом для ви-
вчення студентських років як самого М. Мурашка, так і його товаришів 
по Імператорській академії мистецтв у Петербурзі.

Список використаних джерел:

[1] Новое о Репине: Статьи и письма художника. Воспоминания учеников 
и друзей. Публикации / ред.-сост.: И. А. Бродский, В. Н. Москвинов. Ленинград : 
Художники РСФСР, 1969. 435 с.

[2] Репин : [статьи и материалы]. В 2 т. Т. 1. Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 
1948. 591 с. : ил. (Художественное наследство / ред. И. Э. Грабарь и И. С. Зильберштейн).

[3] Репин И. Е. Далекое близкое. Москва : Искусство, 1964. 520 с. : ил.

[4] Репин И. Е. Далекое близкое. Ленинград : Художник РСФСР, 1982. 512 с. : ил.

[5] Репин Илья Ефимович (1844–1930). Галерея Леонида Шишкина. URL: https://
shishkin-gallery.ru/artists/repin-il-ya-efimovich.

[6] Репин И. Е. Портрет Надежды Полежаевой. Bidspirit. URL: https://ru.bidspirit.
com/ui/lotPage/source/catalog/auction/820/lot/55374/.

[7] Документально-архівний фонд Національного художнього музею України, 
м. Київ (ДАФ НХМУ). Ф. 17. Од. зб. 2. Щоденник М. І. Мурашка.

[8] ДАФ НХМУ. Ф. 17. Од. зб. 3. Щоденник М. І. Мурашка.



37МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 136

ТВОРЧИЙ ДОРОБОК 
ВОЛОДИМИРА МЕНКА
у колекції Національного 
художнього музею України

Оксана Кравчук
завідувач науково-дослідного відділу експертизи 
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КЛЮЧОВІ СЛОВА

Володимир Менк,

художник,

живопис,

рисунок,

колекція,

Національний художній

музей України,

ХІХ–ХХ ст.

Володимир Карлович Менк належить до тієї нечисленної плея-
ди українських митців межі ХІХ — початку ХХ ст., чиє значення 
та роль чітко усвідомлювали їхні сучасники. Учень таких відо-
мих художників, як І. Крамський, І. Шишкін та М. Клодт, понад 

45 років творчого життя він присвятив живопису та педагогічній діяль-
ності, проте доробок митця в історії українського мистецтва залишається 
й досі недостатньо вивченим.

Машинопис доньки художника, що зберігається в архіві НХМУ, 
М. Статкевич-Менк, надає нам унікальну можливість дізнатися про жит-
тєвий шлях митця. Спогади близької людини сповнені особливої теплоти, 
любові та захоплення батьком як великим художником.

Народився В. Менк 1 лютого 1856 р. поблизу міста Архангельськ у ро-
дині керуючого лісорозпилювальним заводом. Здібність до малювання 
проявилася у нього ще в ранньому віці. У 1876 р. він стає вільним слуха-
чем Академії мистецтв.

Упродовж навчання в Академії В. Менк отримав малу срібну медаль 
за рисунок з натури (1878); малу срібну медаль за етюд з натури (1878); 
велику срібну медаль за рисунок з натури (1879), що свідчило про висо-
кий рівень майстерності вже у студентські роки [3, с. 11].

Здобуваючи освіту в Академії, В. Менк водночас навчався в І. Крам сь-
кого майстерності портретного живопису. Згодом В. Менк став помічником 
І. Крамського у палаці великої княгині Катерини Михайлівни, де працю-
вав над портретами вельмож, що свідчить про високий рівень вправності.

Проте портрет став лише перехідним етапом у творчості митця, 
за покликом душі він усе більше часу приділяє пейзажному живопису, 
про що сам зазначає у листі до І. Шишкіна: «Скажу правду, до знакомства 
с Вами я природу любил безсознательно, и только, когда увидел Ваши 
первые картины и рисунки, только тогда я понял, что я больше всего лю-
блю в живописи — пейзаж» [3, с. 5].

Згодом Менк полишає майстерню Крамського та починає навчатися 
у І. Шишкіна, який, помітивши здібності та переконливе бажання моло-
дого художника бути пейзажистом, зараховує його до своїх учнів.

1881 р. Менк завершив навчання в Академії мистецтв і отримав диплом 
вчителя малювання для середніх навчальних класів.

ІСТОРІЯ 
МИСТЕЦТВА
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1886 р. на запрошення С. Світославського Менк приїздить до Києва, 
де одружується, а у 1892 р. художника зараховують до викладацького 
штату Київської Фундуклеївської жіночої гімназії; у 1896 р. — нештатним 
викладачем у 1-му Київському Комерційному училищі; також цього року 
він починає викладати у Вечірній рисувальній школі, наступником якої 
у 1901 р. стало Київське художнє училище.

У 1915 р. художник тяжко захворів, проте залишався оптимістом 
і прагнув продовжувати працювати. Варто зазначити, що пошкоджений 
у юності зір лишався постійним джерелом хвилювань, адже повсякчас 
була загроза повної втрати. Однак саме в останні роки життя Менка те-
рапія дала результат, і художник зміг полишити свої захисні затемнені 
окуляри [3, с. 41]. Про це свідчить фото з документально-архівного фонду 
НХМУ [2].

Наприкінці лютого 1917 р., за особистим клопотанням президен-
та Академії мистецтв великої княгині Марії Павлівни, Міністр імпера-
торського двору прийняв рішення удостоїти Володимира Менка звання 
«класного художника» поза конкурсом заради відзначення його досяг-
нень у мистецтві [3, с. 12].

Через різке загострення хвороби у 1919 р. митець припиняє активну 
діяльність — творчу, педагогічну, суспільну. 27 грудня 1920 р. серце та-
лановитого художника зупинилося.

Ще від часів свого студентства Володимир Менк брав участь у худож-
ніх виставках. З 1880 р. був учасником Товариства пересувних художніх 
виставок. Його твори експонувалися в Москві та інших містах тодішньої 
Російської імперії, а також у Берліні, Лондоні та Венеції.

Картини Менка знайшли своє місце у колекціях Третьяковської гале-
реї, Петербурзької Академії мистецтв, музеї І. Крамського, приватних ко-
лекціях родини Терещенків, В. Винниченка, проф. А. Собкевича.

«Володимир Карлович залишив після себе великий художній спа-
док: картини, етюди, рисунки. Значна частина рисунків була підготов-
лена до видання у вигляді наочного посібника для вивчення техніки 
рисунка. На превеликий жаль, увесь цей цінний скарб, що зберігався 
у мене, загинув у часи Великої Вітчизняної війни. Зовсім мало зберегло-
ся творів і в музеях та приватних збірках з цієї ж причини. Доводиться 

лише висловити жаль, що величезна праця одно-
го з плідних та значимих художників кінця ХІХ — 
початку ХХ ст. Володимира Карловича Менка за-
лишилася без належного визнання у широкому 
колі нашої громадськості», — підсумовує донька 
митця М. Статкевич-Менк [3, с. 42].

Невеликою, проте цінною складовою худож-
ньої скарбниці НХМУ, є колекція творів Во ло-
димира Менка, що налічує 34 живописні твори 
та 14 графічних, які дають можливість вивчити 
художній доробок митця та окреслити значення 
його таланту для української пейзажної школи 
кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Колекція творів художника в музеї формува-
лася з 1930-х по 1972 р. Першим твором, що надій-
шов до музею, була картина «Пейзаж» з приватної 
колекції Б. Козловського [1, с. 13]. Загалом збірка 
творів Менка поповнювалася з приватних ко-
лекцій А. Собкевича, Г. Горбунко, В. Винниченка, 
В. Апенкова, Г. Каліти, Д. Гнатюка, О. Миронової, у яких закуповували-
ся твори митця. Окрім цього, музейній колекції подарував три твори 
В. Статкевич і один твір — донька художника М. Статкевич-Менк.

Новим відкриттям імені забутого художника стала виставка його тво-
рів на базі колекції музею та із залученням експонатів із приватної збір-
ки у 1986 році, що була присвячена 130-літтю від дня народження митця.

Починаючи з перших творчих років, Володимир Менк багато часу при-
свячував пейзажним творам. У його доробку різні за характером та ху-
дожнім рівнем роботи. Вдалі описи природи в картинах митця свідчать, 
що художник ішов шляхом її вивчення, іноді підпадаючи під вплив ака-
демічних правил побудови композиції та простору у вирішенні твору. 
Окрім таких робіт трапляються також твори, в яких помітне прагнення 
митця створити емоційний і характерний пейзажний образ, відчувають-
ся зародки своєрідної художньої мови, підпорядкованої образному змісту 
картини. Певна річ, такий поділ творів на групи умовний.

Володимир Менк

Фото [2]
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Шукаючи нові творчі рішення, художні ідеї 
та удосконалення палітри, митець, у вільний 
від викладацької роботи час, подорожує: пів-
день Росії, Крим, Кавказ, одного разу відвідав Ав-
стрію, Італію, та найчастіше він мандрував поб-
лизу Києва — Коростишів, Канів, Ржищів. Крім 
ліричного пейзажу, художник багато уваги при-
діляє вивченню світла. Цьому сприяли кримські 
краєвиди, які представлені в колекції НХМУ трьо-
ма живописними творами і шістьма акварельни-
ми етюдами.

Академічний вплив помітний у картинах 
«Ду бовий ліс» (1880), «Ліс з галявиною» (1882) — 
у прописуванні окремих елементів зображень 
дерев, заростей трави, листя й у дещо умов-
ній композиції, так званій «кулісній», з кілько-
ма чітко виділеними планами. Вивчення методів 

Володимир Менк | 
Пейзаж
Полотно на картоні, олія. 
85 × 63,5 см

Володимир Менк | 
Ліс з галявиною
1882
Полотно на картоні, олія. 
30,5 × 50 см
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та принципів відтворення природи в живописі із досвідом І. Шишкіна ви-
разно подано у пейзажі «Узлісся» (1893–94).

У творі «Кримське узбережжя» (1896) яскраво проявилася здібність 
розкривати стан природи. Хоча В. Менк передає сонячне проміння розсі-
яним та працює у стриманій кольоровій гамі, в картині присутнє відчуття 
кримської обідньої спеки. А чітка плановість побудови, де шість планів 
виділені за кількістю виступів зображених скель, відповідає реальному 
сприйняттю приморських краєвидів.

За творами художника можна також дослідити його життєвий шлях 
зі злетами та падіннями, як от у роботі «Дорога в полі» (1906). На невели-
кому за розміром полотні, за рахунок горизонтальної видовженості, ав-
тор передає відчуття безкрайнього простору. Споглядаючи твір, глядач 
відчуває спокій та умиротворення, які ледь змінюються від динамічного 
скорочення зображення дороги.

При епічному огляді природи Менк приділяє велику увагу дрібним 
деталям, які повною мірою розповідають про її життя та красу. Зокрема, 
на першому плані картини «Пейзаж» художник широко представляє 
українську флору — різні види лісових рослин, мох, кущі, різні породи 
дерев. Зображення він творить без дріб’язкової деталізації, лише за до-
помогою легких мазків пензля. Домагаючись особливої краси у створен-
ні пейзажу, автор тонко передає зелений, основний тон твору — від лег-
кого блакитно-зеленого моху на другому плані до густого зеленого ко-
льору хвої, закритої від променів сонця стовбурами та гілками. Менк 
сміливо розробляє систему додаткових тонів, а тіні у творі — прозорі 
та багаті відтінками.

Володимир Менк | 
Узлісся
Полотно на картоні, олія. 
41,8 × 42,3 см

Володимир Менк | 
Кримське узбережжя
Полотно, олія. 79,5 × 116 см
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У творах досвідченого майстра вже зникають різкі світло-тіньові кон-
трасти, колір стає більш складним та насиченим, зникає детальна про-
писаність форм, яку художник окреслює кількома мазками. У творі 
«Берізки» основну частину полотна займає зображення неба, пишучи 
яке, Володимир Менк накладає мазки у різних напрямках, моделю ючи 
форми хмар, завдяки чому з’являється ілюзія м’якості та прозорості.

У ранніх рисунках Менка відчувається вплив шишкінського пейзажу 
з притаманними його творчості трактовками та мотивами. Серед них — 
лісові галявини із в’юнкими стежками та річечками, що зникають поміж 
деревами. У роботах відчувається любов до природи, до живого, деталь-
но зображуються билиночка та листочок, а зображення лісу заповнює 
увесь аркуш і ніби виходить за його межі.

Частину творчого спадку становлять рисунки — окремих дерев, кущів, 
старих пеньків тощо. Інша частина — альбомні начерки, де художник мо-
делює намічені форми штрихами і лініями.

Володимир Менк | Дорога в полі
1906 
Картон, олія. 24 × 57 см

Володимир Менк | 
Берізки
Картон, олія. 
32,5 × 19,5 см
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Працюючи над образами майбутніх картин, 
художник створює низку акварельних етюдів 
із серії «Подорожі по Криму» (1894).

За допомогою світлотіні Менк створює в ри-
сунках об’ємно-просторове середовище, вклю-
чаючи до простору рисунка білизну паперового 
аркуша. Утім, попри віртуозне виконання рисун-
ків, у підході автора відчувається око живопис-
ця, насамперед колориста.

Краса мистецтва Володимира Менка по-
лягає у реалістичному сприйнятті буденного, 
прозаїчного. Художник подає природу як світ-
лий поетичний початок у житті людини, як те, 

що приносить відчуття затишку та гармонії. Створені митцем роботи — 
камерні пейзажі, у яких автор обирає шматочок навколишнього світу, 
милується кожною його частинкою, любовно розглядаючи та описую-
чи. Праця над етюдами, яким Менк надавав важливого значення, стала 
своєрідною формою розкриття таємниць природи, ця праця збагачувала 
та розширювала його малярські знахідки. Переважно в етюдах майстер 
намагався оволодіти прийомами пленерного живопису, проте, працюючи 
над картинами, він зберігав властиву академічному живопису побудову 
композиції та простору, а також перевагу рисунка та світло-тіньової пе-
редачі об’єму предметів.

Менк не здобув за життя гучної слави як художник, але своєю творчіс-
тю сприяв розвитку реалістичного пейзажного живопису. Його доробок 
цікавий як зразок своєрідного поєднання академічних та реалістичних 
прийомів у пейзажному живописі останньої третини ХІХ ст., що було ха-
рактерним для низки митців другого ряду, які так і не зуміли до кінця 
визначитися з мистецькими пріоритетами своєї доби. Водночас, пейзажі 
Менка демонструють вдумливе ставлення до природи, щире захоплен-
ня її розмаїттям, приваблюють хорошим рисунком та непересічним де-
коративним чуттям, що виявляється і в композиційній, і в колористичній 
побудові. Скромний, проте, без сумніву, оригінальний талант цього ки-
ївського митця заслуговує на увагу як дослідників, так і шанувальників 
українського мистецтва.
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Володимир Менк |  
Ліс. Галявина
Полотно на картоні, олія. 
43 × 55 см
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ВСЕВОЛОД 
МАКСИМОВИЧ:
нові факти до атрибуції творів 
та біографії

Марина Дроботюк
завідувач науково-дослідного сектору 
архівних матеріалів НХМУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Всеволод Максимович,

колекція НХМУ,

дослідження,

твори В. Максимовича,

реставрація

У Національному художньому музеї України зберігається най-
більша колекція творів Всеволода Максимовича. Про худож-
ника написано небагато, й те, зазвичай, з низкою недостовір-
них фактів, що переповідаються від однієї публікації до іншої. 

У 2020 р. ми розпочали дослідження життя та творчості відомого і вод-
ночас незбагненного В. Максимовича, що дало змогу з’ясувати деякі ас-
пекти його життя й творчості.

Дослідження розпочалося з невеличкого живописного твору Всеволода 
Мак симовича, що свого часу потрапив до науково-допоміжного фонду 
На ціо нального художнього музею України (далі — НДФ НХМУ). В інвен-
тар ній книзі цей твір записано як «Максимович В. Ранок» [9, арк. 86 зв]. 
Однак ав торство ставилося під сумнів, тому твір не потрапив до основ-
ного фонду музею.

Насамперед варто було відшукати інформацію про надходження тво-
ру та підтвердити його авторство. Твір, дуже запилений, з потемні-
лим шаром лаку, потребував реставрації, адже тривалий час проле-
жав не поміченим у фондах музею. Наталія Чамлай — завідувач нау-
ково-дослідного відділу охорони пам’яток, історії та культури НХМУ, 
спершу демонтувала декоративне авторське обрамлення та видалила 
з нього бруд; відновила зв’язок фарбового шару з основою, а також ці-
лісність кутів основи. Далі підвела реставраційний ґрунт та потонши-
ла шар потемнілого лаку, провела тонування в місцях втрат живопису. 
Насамкінець роботу покрили захисним шаром лаку та прикріпили 
на неї авторське обрамлення. Після реставраційних робіт вдалося роз-
гледіти зображення.

Твір «Ранок» не підписаний, рік створення також невідомий. Однак на-
пис на звороті, який вдалося прочитати («В. Максимович. Утро 30 рублей»), 
вніс деякі корективи до атрибуції. Поки не доведено або не спростовано, 
що це почерк самого художника, однак ми звернули увагу, що він збі-
гається з написами на зворотах інших картин Всеволода Максимовича, 
а головне — на підписаних, авторство яких не підлягає сумніву. Про ав-
торство В. Максимовича свідчить також бронзова та срібна фарби (пігмен-
ти), які художник досить часто використовував у своїх картинах. Також 
спільним з іншими живописними творами митця є відсутність ґрунту.

ІСТОРІЯ 
МИСТЕЦТВА
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Щодо надходження твору, також є деякі неточності. У згаданій ін-
вентарній книзі науково-допоміжного фонду запис про «Ранок» (разом 
з іншими творами Всеволода Максимовича) зроблено 10 липня 1995 р. [9, 

арк. 85–86 зв]. Підставою є протокол № 2/98 засідання фондово-закупівель-
ної комісії НХМУ від 5 червня 1995 р. У порядку денному під № 1 — роз-
гляд матеріалів, що зберігаються в папках у музейній бібліотеці та фон-
досховищі № 15. «На розгляд комісії були представлені папки з творами 
і репродукціями, що надійшли до музею в різні часи — від часу його засну-
вання і до 1950-х рр. Як стало відомо зараз, під час вивчення цієї групи екс-
понатів, багато з них записано до різних, нині не діючих інвентарних книг 
і книг вступу експонатів до музею. Згодом вони були виділені як експона-
ти не музейного значення / на більшості з них стоїть шифр “НМ/№” — 
“не музейні”/, згруповані в папки, що зберігались, головним чином, в біблі-
отеці, деякі — у ф/сховищі № 15» [10, арк. 3]. Тоді ж ухвалили: «64 оригінальні 
твори… облікувати в науково-допоміжний фонд музею як такі, що мають 
науково-допоміжне значення, а також поганий стан збереження» [10, арк. 4]. 
Серед цих творів — «Ранок» Всеволода Максимовича.

Завдяки старому інвентарному номеру на звороті (НМ-251/КМУИ), 
легко було віднайти старіший запис в інвентарній книзі «экпонатов, 
не представляющих музейной ценности» як твір В. Максимовича з наз-
вою «Композиція». Запис датується вереснем 1953 р. Також зафіксовано: 
«Об наружен при сдаче и приеме ф-да жив, гр. и ск. 9/V-1953 г.» [8, арк. 11 зв]. 
При пускаємо, що він потрапив разом з іншими картинами та рисунками 
художника, що нині зберігаються у музеї, однак з якихось причин не був 
облікований і не значився у списках надходжень. Тут можемо говорити 
про «не точність» у більшості публікації про В. Максимовича, де зазна-
чено, що твори художника «з’явились у збірці Національного художньо-
го музею (на той час Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка) 
1926 року. Федір Ернст <…>, прагнучи створити повноцінну художню ко-
лекцію, їздив по всіх усюдах, збираючи витвори українців. У Москві на-
трапив на роботи Максимовича. Дізнався, що той жив у Полтаві, мис-
тецькою освітою і професійними навичками був зобов’язаний Івану Мясо-
єдову…» [1, с. 5]. Однак наразі можемо апелювати до офіційної докумен тації 
музею, а саме до інвентарної книги живопису 1925–1930-х рр., де за-

писано: «Передано з “Хранилища совр. иск”» 
у Москві. Акт № 363. Дата: 05.04.1930» [6, с. 57].

В архіві НХМУ віднайдено «Справку» 
від 24(29).12.1930 р. (вих. № 1298), де зазначе-
но: до Всеукраїнського історичного музею іме-
ні Та раса Шевченка надійшло 53 живопис-
ні та 177 графічних творів художника1 «полу-

1 У документі помилково вказано 53 та 176 творів відпо-
відно, хоча кількість інвентарних номерів зазначена 
правильно.

Всеволод Максимович | 
Ранок
Картон, олія. 20 × 24,5 см
Публікується вперше
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чены из “Хранилища Современного Искусства” в Москве.», а також маска 
з глини — автопортрет художника, отримана від матері Всеволода — 
Олени Гаврилівни Максимович 10.07.1929: «… жительствующей в Москве, 
в дар, с целью увековечения памяти ее покойного сына» [12, арк. 19]. На жаль, 
місцезнаходження маски поки невідоме. Додаткові свідчення про над-
ходження творів Максимовича, які вдалося віднайти, дають змогу під-
твердити й водночас уточнити деякі факти. У листі Аделаїди Артьохової2 
до Федора Ернста від 26.06.1929 р. зазначено, що мати художника про-
сить, щоб Артьохова отримала для музею його твори [12, арк. 42]

Повертаючись до записів у старій інвентарній книзі, варто зауважити 
невідповідність назв більшості творів Всеволода Максимовича із чинними 

2 Аделаїда Володимирівна Іванова-Артьохова (1903–1936(?)) — мистецтвознавець, музей-
ний працівник; репресована у 1936 р.

Всеволод Максимович | 
Орнаментальний мотив. 
Ескіз до I симфонії
Папір, кольорові олівці. 
15 × 14,3 см

Всеволод Максимович | Декоративне панно «Перша симфонія»
Полотно, олія. 217 × 210 см
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інвентарними даними, частина творів потребувала внесення змін до атри-
буцій. Для детальних досліджень було створено порівняльну таблицю 
з картинами та рисунками художника. Наразі виявлено таке:

1) нині у Музеї зберігаються 36 живописних (серед яких — вже згада-
ний «Ранок», якого немає у списках передачі з Москви) та 156 графічних 
творів художника;

2) не знайдено 18 живописних та 16 графічних творів3, а 5 од. передано 
у 1930-х рр. до Київської картинної галереї.

Дослідження творчості Всеволода Максимовича ще тривають, офіційні 
зміни в атрибуціях більшості його творів поки не затверджені, але наведе-
мо лише кілька прикладів невідповідності назв. Такими є «Портрет чолові-
ка з собакою» (див. с. 113). Інший — з інв. № Ж-0176 записано в інвентарі ну-
льової категорії як «Декоративне панно». Полотно, олія. 215 × 215 см. В інвен-
тарній картці зазначається лише короткий опис — «На чорному тлі червоний 
орнамент у колі. В центрі темно-зелене коло». Виявлено, що ця назва «по-
ходить» з книги Спецфонду (під СФ№ 281): «Декоративне панно» [7, арк. 50 зв]. 
А вже у згаданій неодноразово інвентарній книзі 1925–1930 рр. запис про цей 
твір зазначається під № 934, де читаємо: «Перша симфонія. На чорному тлі — 
орнамент, що складається з кругів різного розміру, в центрі — зелений, далі 
фіолетовий, навколо червоний різних відтінків. Пол., олія. 217 × 210». Цікаво, 
що зберігся ескіз до цього панно, який також має ліричну назву «Перша сим-
фонія». Тому доцільно було б повернути авторську назву твору.

Отже, дослідження однієї невеличкої картини «Ранок», що зберігаєть-
ся в НХМУ і вперше публікується у виданні, зумовило потребу у внесен-
ні змін до атрибуцій низки творів Всеволода Максимовича, інформація 
про надходження до Музею яких потребувала певних уточнень; водночас 
воно спонукає до ретельніших досліджень біографічних відомостей про ху-
дожника. Адже маємо замало даних не лише про життя В. Максимовича, 
а й про обставини його смерті, які згадуються, але підлягають сумніву, 
адже не підтверджені жодними архівними документами чи документаль-
ними свідченнями.

3 Під № 702 записано низку дрібних рисунків, тому фактична кількість графічних творів 
більша… Потребують ретельнішого вивчення.

Свідчення про смерть художника, знай-
дені у тогочасній пресі, варті окремої уваги. 
Найчастіше натрапляємо на інформацію, що мо-
лодий художник вистрілив собі у скроню. Також 
іноді можна натрапити на дату смерті 3 трав-
ня 1914 р. Порівнявши інформацію про смерть 
Всеволода Максимовича щонайменше у двох 

Всеволод Максимович | 
Автопортрет
Полотно, олія. 142 × 105 см

Всеволод Максимович | 
Автопортрет
Надруковано у газеті 
«Новь» [3]
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московських газетах 1914 р., спробуємо скласти єдину картину тих подій 
та спростувати деякі факти.

Всеволод Максимович вчинив самогубство 24 квітня 1914 р. о першій 
годині дня, прийнявши велику дозу морфію4 в своїй квартирі. В непри-
томному стані його відправили до Першої Міської лікарні Москви, де че-
рез кілька годин він помер. На столі його квартири знайшли записку, ад-
ресовану квартирній власниці, де він написав «ему надоело жить» (інша 
версія — «Скучно жить…»). 

Також завдяки повідомленням про смерть виявилися цікаві факти 
з життя художника, про деякі з них дізнаємося вперше. Якщо про на-
вчання в училищі Ф. І. Рерберга не раз писали, то можна стверджувати, 
що художник там навчався майже до самої смерті. Також відома інформа-
ція, що у 1914 р. відбулася персональна виставка Всеволода Максимовича. 
Завдяки згаданим нотаткам додаємо: «в прошлом месяце в Немецком 
клубе была устроена выставка произведений покойного» [5, с. 2]. А з газети 
«Новь» дізнаємося важливу деталь, що це була виставка графічних тво-
рів, яка «на днях закрылась» [2, с. 8]. Тобто маємо не лише місце проведення 
виставки, а і її часові межі — березень-квітень. Зауважимо, що два тво-
ри, експоновані на цій виставці, були відібрані на престижну міжнарод-
ну виставку книжкової промисловості у м. Лейпціг.

Невідомий автор одного з повідомлень завершує його так: «Почившему 
было только 19 лет; это был жизнерадостный юноша, подававший боль-
шие надежды художник и его преждевременная смерть явилась полной не-
ожиданностью для всех его друзей и знакомых» [5, с. 2]. Додаємо: «Печать 
отмечала успехи его работ, среди публики он имел тоже успех. Ничто 
не предвещало близкой развязки. Последние дни В. Н. был настроен бодро, 
собирался работать, но…» [2, с. 8].

Навколо життя й творчості Всеволода Максимовича ще багато неточ-
ностей. Дослідження тривають і, сподіваємося, виявлять ще більш цікаві 
та важливі факти для вивчення й розуміння творчості художника.

4 Інформація про морфій є також у статті О. К. Останнє танго Всеволода Максимовича[4], 
а правильну дату смерті — у деяких публікаціях В. М. Тєрьохіної.
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190 арк.

[8] АФД НХМУ. Оп. 1. Од. зб. 448. Спр. № 1-25. Инвентарная книга экспонатов, 

не представляющих музейной ценности, 1953–1954 рр. 14 арк.

[9] АФД НХМУ. Оп. 1. Спр. 2 а/499. Інвентарна книга науково-допоміжного фонду 

№ 2, 1978–1996 рр. 102 арк.

[10] АФД НХМУ. Оп. 1. Спр. 18/769. Протоколи засідань фондово-закупівельної ко-

місії музею, 1995–1998 рр. 100 арк.

[11] Документально-архівний фонд Національного художнього музею України, 

м. Київ (ДАФ НХМУ). № 98. Оп. 1. Од. зб. 87. Арк. 19.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА

Макс Гельман,

викладач,

скульптура,

портрет,

архів

Стаття ґрунтується на матеріалах, що перебувають в архіві Макса 
Гельмана у Національному художньому музеї України (фонд 
№ 39). Архів зберігає листи, спогади митця, фото і багато іншого. 
В музеї також знаходяться скульптурні твори майстра, про де-

які з них ітиметься далі.
Макс Ісайович був відомим скульптором, учнем видатного майстра 

О. Матвєєва, який навчав своїх студентів працювати саме з натурою. 
Мабуть, ще й через це в творчому доробку художника ми бачимо так ба-
гато портретів сучасників. Його пам’ятають як інтелігентну, чуйну лю-
дину, прекрасного педагога та майстра станкової скульптури. Він був 
невисокий на зріст, в окулярах з товстими лінзами, на перший погляд 
спокійний, не балакучий, але насправді «завжди підтягнутий і жва-
во-енергійний»1 — саме таким пам’ятають Макса Гельмана, скульптора, 
викладача, професора.

«Я мечтал стать художником», — писав він другові у листі. І його мрія 
здійснилася, він не лише став митцем, а ще й багато років присвятив ви-
хованню майбутніх майстрів. Лише у Київському Державному художньо-
му інституті (нині НАОМА) Макс Ісайович викладав 38 років.

Народився М. Гельман в Одесі 28.11 (10.12) 1892 р. у бідній роди-
ні портового вантажника та швачки. Його батько помер доволі рано, 
і Макс був змушений працювати. Вже у 12 років він поступив на робо-
ту до фотоательє. «Оказывается, что и ты работал у Белоцерковского 
на Преображенской угол Еврейской ул. в 1906 году, а я поступил 
к нему на работу в качестве ученика летом 1904 года»2, — згадував його 
приятель.

Пропрацювавши там дев’ять років, він продовжував мріяти про свій 
шлях у мистецтві. «Мысль об искусстве меня все время не покидала», — 
писав Гельман в автобіографії. Щоби наблизитись до своєї мрії, ще під час 
роботи у фотолабораторії в 1910 р. він відвідував курси малювання 
при Одеському художньому училищі.

1 Документально-архівний фонд Національного художнього музею України, м. Київ (ДАФ 
НХМУ). Фогель З. Машинопис. Ф. 39 (Архів М. Гельмана).

2 [Листування М. Гельмана]. ДАФ НХМУ. Ф. 39 (Архів М. Гельмана).

ІСТОРІЯ 
МИСТЕЦТВА
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«1912–1916 я был активным членом общества заботы о детях, в учреж-
дениях которого я преподавал ИЗО», — згадує він в автобіографічному 
листі. Макс Ісайович любив дітей, але, на жаль, не мав власних. Зате він 
приділяв багато уваги своїм учням, вкладав сили та знання в те, щоб зро-
стити справжніх митців, таких, яким колись мріяв бути сам.

Цікавим фактом з життя Макса Гельмана в Одесі була робота статис-
том: «…Мы (з другом Юзиком Пташним — М. С.), вместе работали в Одес-
ских театрах статистами в оперном, драматическом и даже в оперетке…»3.

«Работу в фотографиях я оставил в 1913 году. Начал работу чертеж-
ником. В связи с моей близорукостью я был бесбилетчиком. На всех ко-
миссиях меня браковали, но в 1915 году меня забрали в армию, и я по-
пал в Херсон. Наш полк стоял в крепости. В армии я провел 1 месяц, так 
как там убедились в моей сильной близорукости. Вернувшись в Одессу, 
я до середины 1916 года работал чертежником на постройке ж. д.4 <…>. 
В июле этого же года я уехал в Петроград, чтобы поступить в школу о-ва 
поощрения художеств. Правожительства у меня не было. Благодаря хо-
рошим людям я поступил на жел.дару [дорогу]5, они же помогли мне 
приписаться. И я поступил в названную школу на вечернюю смену. 
За один год учебы я закончил 5 классов и перешел в 6-й класс к профес-
сору Рылову.

В 1917 году (после Октября) я вернулся в Одессу к заболевшей мате-
ри. И тут я застрял до середины 1921 г. За время пребывания советской 
власти я работал в Губнаробразе [при Потемкине и …] в должности ин-
структора по организации детских садов и площадок и инструктором 
ИЗО. В то время я принимал участие на выставках (одна з них вистав-
ка Товариства незалежних художників 1918 — М. С.), диспутах по искус-
ству. Организовал на Дерибасовской ул. музей детского творчества6. 

3 Там само.
4 Бессарабской ж. д. — уточнення в автобіографічному листі. Там само.

5 Московсько-Выдаво-Рибынська ж. д — уточнення в автобіографічному листі. Там само.

6 Уточнення: «…мною было собрано очень много детских рисунков, и вместе с худ. 
Маликом мы организовали на Дерибасовской угол Пушкинской в одной из пустых бар-
ских квартир на 1-ом этаже Музей детского творчества…» (Барковская О. М. Общество 
неизвестных художников в Одессе. Одесса, 2012. С. 116).

У меня дома по пятницам собирались художники и писатели, среди них: 
Э. Багрицкий, Ю. Олеша, Файнзильберг (брат Ильфа), худ. Кишеневский 
и многие другие. В 1919 году я был мобилизирован в Красную Армию. 
Я служил в караульном полку, он помещался на Николаевском бульваре, 
в бывшем особняке недалеко от Лондонской гостиницы. Там я тоже про-
был не долго. Губнарообраз вытербовал меня, и я вернулся на работу»7 
«… в 1919 году (…) что в этом караульном полку со мной служил Ильф. 
Мы были в одной роте и в одном отделении. Мы с ним тогда подружились. 
Это был чудный парень»,8 — згадує про ці роки Макс Ісайович.

Цікавий факт постає перед нами, коли ми вивчаємо листуван-
ня М. Гельмана з його товаришем. В листі той пише Максу Ісайовичу: 
«Недавно я читал коммунистическую газету “Фолькштиме”, издаваемую 
в Варшаве, узнал, что Вы в день смерти классика еврейской литературы 
Менделе Мойхер Сфорим делали зарисовки его лица, которые в послед-
ствии были приобретены неизвестным лицом. Я знаю этого человека, 
находящегося далеко от нас, и постараюсь узнать судьбу приобретенно-
го, имеющего огромную историческую ценность…»9. І згодом він їх зна-
ходить: «…вот на днях получил я письмо из Аргентины. Пишет брат, что 
нашел нашего знакомого Гольдшмидта, приобретшего посмертные зари-
совки Менделе. Он проживает в Парагвае. Говорил он с ним и по телефо-
ну, по поводу рисунков. Вот что сообщил Гольдшмидт. Накануне отъез-
да из Одессы он закупил эти рисунки в различном плане. Часть этих 
рисунков была творчеством художника-профессора Юлия Рафаиловича 
Бершадского, который в свое время был учеником Репина. Другая часть 
рисунков была неизвестного художника. Все эти рисунки он за исклю-
чением 2-х подарил представителю Ерусалимского музея безвозмездно, 
в 1959 году, не смотря на то, что ему предлагали деньги»10. Завдяки цим 
листам можна простежити історію створення малюнків та їх подальшу 
долю. Про ці подію у житті молодого М. Гельмана також згадувала у своїх 

7 [Листування М. Гельмана].
8 Там само.
9 Там само.
10 Там само.
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спогадах єврейська поетеса Дора Хайкін: «…словно во сне я вижу еврей-
скую больницу в Одессе, на Молдаванке, где Менделэ-Мойхер-Сфорим 
лежит на смертном одре. Я вижу, как осторожно и бесшумно входит 
в эту белую безмолвную комнату молодой человек со светлыми, умными, 
живыми глазами и его нежные тонкие руки снимают маску бессмертно-
го человека. Я вижу, как мгновение спустя он облокачивается, этот мо-
лодой человек, о подоконник, кладет перед собой лист бумаги, и рисует 
классика еврейской литературы…»11.

Під час перебування в Одесі Гельман бере участь у виставках, веде ак-
тивну творчу та громадську діяльність. Хоча він був молодий, але про-
гресивний скульптор, якого добре знали в рідному місті, йому доручили 
створення тимчасового пам’ятника К. Марксу в Одесі. Важливість завдання 
полягала в тому, що це був чи не найперший пам’ятник в Україні, встанов-
лений за планом монументальної пропаганди, в якому було чітко зазна-
чено, що знімають пам’ятники царів, які не мають художнього значення, 
а на їх місці мають споруджувати монументи діячам революції. Погруддя 
К. Маркса встановили на місці, де до цього стояв пам’ятник Катерині ІІ. 
У своєму начерку М. Гельман писав: «…робота над пам’ятником була пов’я-
зана із серйозними труднощами. Ми вперше зіткнулися із створенням пор-
трета такого великого розміру: пам’ятник становив собою погруддя зав-
вишки два метри. Композиційне розв’язання портрета було обумовлене 
розміром старого п’єдесталу, який належало використати…»12. Як завжди 
обмаль часу, проте активна підтримка місцевої влади сприяла найкра-
щим умовам для роботи. На той час Гельмана звільнили від усіх обов’яз-
ків у Губнаросвіті та надали митцю опалюване приміщення-майстер-
ню, що раніше належала відомому скульптору Б. Едуардсу (автору пам. 
Катерині ІІ — М. С.). «По вечорах тут було електричне світло, яке в той час 
подавалося лише по найважливіших об’єктах»13. Відкриття пам’ятника 

11 Хайкіна Д. Спогад про відкриття виставки М. Гельмана. ДАФ НХМУ. Ф. 39 (Архів 
М. Гельмана).

12 Гельман М. І. Пам’ятник Карлу Марксу. Газетна замітка. Комс[ольська] Іскра. Одеса, 1969. 
6 трав. Там само.

13 Сак Л. М. Пам’ятник Карлу Марксу в Одесі. 02.08.1979. Машинопис. Там само.

було важливою подією для свого часу і зібрало 
багато глядачів. Публіка побачила тимчасовий 
двометровий бетонний бюст К. Маркса, який фор-
мувальники майстерно пофарбували під рожевий 
граніт. Це трохи поєднало циліндричний поста-
мент з червоного відполірованого граніту, що «на-
лежав» Катерині ІІ, та бетонний бюст К. Марксу14 
в єдину, проте все одно невдалу композицію.

Того ж року Макс Гельман виконав цілу низ-
ку «скульптурных работ агитационного харак-
тера»15. А наприкінці року його запрошують ви-
кладати скульптуру в Одеських державно-ви-
робничих майстернях (колишнє Одеське художнє 
училище).

Про роки Гельмана в Одесі згадує ще один добрий друг скульптора — 
Амшей Нюренберг: «Дорогой старый друг! Меня охватывает чувство не-
передаваемого романтизма, когда я думаю о нашем прошлом. Как буд-
то несколько лет назад мы расстались, веря, что мы скоро встретимся. 
А ведь прошло 50 лет! Это целая жизнь! Ярко сохранились в памяти Ваш 
мягкий характер, природная доброжелательность и особенно доброта. 
Мы вспоминали с Полиной Николаевной, как Вы, когда она в Одессе ле-
жала в холодной комнате в тифу, приносили дрова, завернутые в газету. 
И мы были тронуты Вашей душевностью. Вот видите, дорогой Макс, что 
значит в тяжелое для друзей время делать для них доброе дело. Как буд-
то вчера все это было!»16.

Як вже згадувалося, у 1921 р. Макс Ісайович знов покидає рідну Одесу 
для подальшого на вчання, але цього разу він їде до Москви та вступає 
до ВХУТЕМАСу. Водночас він викладає малювання у Замоскворецькій 
школі першого ступеня та у другій експериментальній студії. Проте ви-
кладання на скульптурному факультеті не задовольняло митця, і він 

14 Залишився лише на фото.
15 Гельман М. [Автобіографічний лист]. ДАФ НХМУ. Ф. 39 (Архів М. Гельмана).
16 [Листування М. Гельмана].

Макс Гельман
Фото
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вирішив у лютому 1922 р. перевестися 
до ВХУТЕМАС у Петрограді, до май-
стерні відомого скульптора професо-
ра О. Матвєєва, який став на все жит-
тя для Гельмана взірцем та справжнім 
учителем. Він зміг прищепити своєму 
учневі інтерес до реалістичних прин-
ципів мистецтва, любов до уважно-
го опрацювання натури під час робо-
ти над портретом чи станковою ком-
позицією. Під час навчання Гельман 
заробляв як міг — працював у пор-
ту вантажником, робітником на бу-
дівництві та пилярем, і все це не зу-
пиняло Макса на шляху до омріяної 
професії. Саме тоді він познайомився 
з майбутнім другом, з яким навчався 
у майстерні О. Матвєєва — Альфредом 
Бассехесом — мистецтвознавцем, кри-
тиком, першим фундаментальним до-
слідником творчості їхнього вчителя. 

«Дорогой Фредя … Я начал выходить, но в старой мастерской чувствую 
себя плохо (моя мастерская в подвале)…» — так багато років потому писав 
він своєму другові, який, на жаль, так трагічно загинув. Коли повертався 
додому, його пограбували і вбили біля власного будинку17.

У 1925 р. Гельман захистив дипломну роботу «Порятунок» — двофі-
гурну композицію, в якій відчувався реалістичний вплив його вчителя18. 
Того ж року він отримує першу премію за проєкт пам’ятника лейтенан-
ту Шмідту, який створив з архітектором Д. Буришкіним. Зі скульпторами 
П. Сабсаном та А. Малахіним створив величезний горельєф для Будинку 
культури на острові Голодай (Санкт-Петербург).

17 Там само.
18 Сак Л. М. Макс Ісайович Гельман : каталог виставки. Київ, 1972.

Наступного року Гельмана запрошують на конкурсній основі до Ки ївсь-
кого державного художнього інституту викладати скульптуру на скульп-
турному факультеті та композиційні дисципліни на архітектурному. 
Він переїжджає до Києва, де залишиться до кінця життя. Тут у стінах ін-
ституту він знайшов своє кохання — Марію Володимирівну, княжну Тру-
бецьку, ученицю Михайла Бойчука, яка тоді завідувала музеєм та бібліо-
текою Київського художнього інституту19.

У Києві Макс Гельман одразу активно включився в роботу інституту 
та творчу діяльність. Брав участь у різних виставках, зокрема в Державній 
виставці «10 років Жовтня» (1927), яка об’єднала українські художні угру-
пування, асоціації та митців. Тоді Макс Гельман подав на загальний ог-
ляд свої роботи, серед яких: бюст професора Гілярова, поета Нольдена 
та інші. Він створив цілу галерею художніх образів сучасників.

У творах цього періоду скульптор намагається торкнутися тем, які тоді 
були найбільш актуальними, розкрити новий узагальнений образ люди-
ни того часу, уникаючи в творах портретних рис. Наприклад, як у бюсті 
«Повітряний вартовий», який вважали одним із найкращих. Такий під-
хід можна побачити і в роботах: «Колгоспниця», де жінка зі щирою по-
смішкою простягає кошик з дарами природи, або «Материнство» — ра-
дість звичайного життя та добробуту. На жаль, багато робіт Гельмана 
більш раннього періоду не збереглися, але навіть за фотографіями вони 
є важливим внеском в українське мистецтво.

На початку 1930-их рр. Гельман створив кілька робіт, що стали окра-
сою тогочасного Києва. Зокрема, дві постаті, встановлені перед схода-
ми до ресторану «Динамо», поруч із однойменним стадіоном — ліворуч 
«Тенісистка», праворуч «Метальник ядра». Дівчина у спортивній майці 
та шортах, закарбована у момент ривка за м’ячем, її погляд зосередже-
ний, спрямований на м’яч, в руках вона тримає ракетку і готова відби-
ти удар. Спортсмена з оголеним торсом, що стояв навпроти, скульптор 
зобразив у момент, коли той кидає ядро. На жаль, ці дві роботи теж за-
лишилися лише на старому фото.

19 Амеліна Л. О. Бойчукістка княжого роду — Марія Трубецька. Образотворче мистецтво. 
2012. № 3/4. С. 80–81.

Костянтин Єлева |  
Портрет Макса Ісайовича Гельмана
Папір, туш, італійский олівець. 25 × 18,6 см
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М. Гельман веде активне життя — багато працює, викладає, бере участь 
у різних проєктах, виставках. Долучався митець і до конкурсів: у 1932 р. — 
на пам’ятник Т. Шевченку в Харкові, створенню якого передувало аж ці-
лих чотири довготривалих конкурси; на оформлення будинків у Москві 
та Києві (1933); на пам’ятник Г. Котовському, з яким перетиналися шляхи 
скульптора ще в Одесі.

У 1937 р. Макса Гельмана призначають деканом скульптурного факуль-
тету Київського художнього інституту. На цій посаді він пробув до 1950 р., 
паралельно очолюючи кафедру скульптури (1937–1944). Водночас викла-
дав скульптуру в Київському будівельному інституті (1930–1936)20. В 47 ро-
ків Макс Гельман отримує звання професора.

Під час Другої світової війни інститут евакуювали до Самарканду, 
де його об’єднали з Московським державним художнім інститутом, 
і він отримав назву «Українське відділення Московського Державного 
художнього інституту»; в цій установі скульптурну кафедру очолив 
М. Гельман.

Повернувшись до Києва у 1945 р., Гельман одразу включається до ви-
ставкової діяльності і показує свої скульптурні композиції «Захисник 
Одеси», «Нескорена», «Бойові подруги», «Дівчина у светрі», портрети ху-
дожників В. Касіяна та І. Плещинського. Останній перебуває в колекції 
НХМУ. Портрет доволі ліричний за характером. Художник ніби про щось 
замислився, цілком поринувши у роздуми, певно, про майбутній твір. 
Голова його трохи припіднята та повернута в бік, волосся зачесане на-
зад, погляд спрямований удалечінь.

Значний інтерес становлять роботи митця, створені у 1950-і рр., се-
ред них портрети відомого художника С. Подерв’янського, півфігура 
М. Заньковецької, образ якої так вдало розкрив майстер. Він зобразив 
артистку, яка сидить за столом із замисленим поглядом, ледь взявшись 
рукою за підборіддя. Вона, читаючи, тримає перед собою в руці текст 
ролі. Здається, вона вже поринула у світ персонажа, в якого поступово 
має перевтілитись. Або портрет «Люся» (НХМУ), що вирізняється лірич-
ністю та спокоєм, характерними для творчості майстра.

20 Гельман М. [Автобіографічний лист].

М. Гельман завжди уважно ставився до своїх моделей. Він віддавав 
перевагу ретельному вивченню характеру портретованого та правди-
вому відображенню зовнішніх неповторних рис. У цей період скульп-
тор все більше уваги звертає на розкриття внутрішнього світу героя, 
його переживання, прагне показувати людину правдиво, невимуше-
но, такою, якою вона є. З роками прямолінійність, характерна для ран-
ніх творів, поступово перетворюється на глибше розкриття та пере-
дачу духовного світу портретованих. Це якнайкраще демонструють 
роботи вже 60-х — 70-х рр., в яких Гельман у своїй манері ліплення 
стає більш експресивним, однак попри це, залишається вірним своє-
му «спокою», статиці у передачі форми. Такими є портрети художни-
ків Ф. Ніроди та В. Забашти, поетеси Л. Скирди, поета В. Гнєвова та ба-
гатьох інших. Серед них і портрет ще молодого інженера О. Штільмана 

Макс Гельман | Портрет 
художника І. Плещинського
1945. Гіпс. 57 × 29 × 24 см

Макс Гельман | 
Жіночий портрет. Люся
1957. Гіпс тонований. 47 × 26 × 25,5 см

Макс Гельман | 
Портрет О. І. Штільмана
1970. Гіпс. 43 × 18 × 25 см
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(НХМУ). В портретованого тонкі загострені риси обличчя, фігура — ста-
тична, однак у його погляді, спрямованому перед собою, відчувається 
жвавий характер.

Починаючи з 1951 року, Гельман керує аспірантами в інституті Мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології, але не припиняє творчої 
праці. Його останні роботи кінця 60-х — початку 70-х рр. вирізняються 
певною декоративністю, за манерою виконання нагадують твори з ша-
моту або кераміки, як, зокрема, портрети Л. Корольової чи І. Жиленко.

Перша персональна виставка Гельмана відбулася в 1972 р., у тоді 
ще кількох виставкових залах (нині лише один) Спілки художників 
України по вул. Червоноармійській (нині В. Васильківська). Її відвіда-
ло багато шанувальників мистецтва. Макс Ісайович мав нагоду показа-
ти свої роботи, створені впродовж багатьох років, також експонувалися 
фото робіт, які за списком скульптора були втрачені, або з якихось при-
чин не могли бути транспортовані. Серед них портрети Матері, письмен-
ника Г. Шкурупія, поета М. Терещенка, інженера М. Кираковського та ін. 
Виставку відкрили відомі художники, представники Спілки: В. Бородай, 
Л. Чичкан, О. Скобліков, які щиро вітали майстра. Ювіляр підписував 
та роздавав щойно надруковані про нього каталоги із вступною статтею 
Л. Сак. Все його життя було суцільною монотонною боротьбою. Навіть 
у поважному віці проблеми та негаразди не давали йому спокою: посла-
блений зір, важко хвора дружина, проблеми з документами. Відсутність 
лише однієї печатки в трудовій книжці, яку не поставили перед евакуа-
цією художнього інституту, викреслила вагому частку його педагогічного 
стажу. З листів Макса Ісайовича до друзів дізнаємося, що через цю по-
милку він не міг отримувати свою чесно зароблену пенсію. «Про пенсию. 
Я внимательно читал твое краткое сообщение о твоих личных делах, 
и меня возмутили 2 момента. Во-первых: Грубое беспрецедентное напо-
минание, чтобы ты ушел на пенсию (…). Во 2-х: Издевательскую волоки-
ту в Собесе с назначением тебе пенсии»21.

Та попри все це, Гельман завжди працював у своїй майстерні, на-
віть коли хворів. Дора Хайкін згадувала: «…идя по улице Ленина мимо 

21 [Листування М. Гельмана].

скульптурной мастерской Макса Исаевича (мастерская находится 
в том же доме, где он живет), я остановилась и заглянула в окно мас-
терской. Сделала это я потому, что всегда рада видеть Макса Исаевича, 
а главное, зная его доброе отношение к людям, его радушие, его госте-
приимство. Макс Исаевич в это время смотрел на улицу, очевидно, ожи-
дая кого-то. Меня он не сразу увидел, но когда заметил, сразу же пригла-
сил зайти. Я только появилась на пороге, он мне сказал:

– Ко мне должен сейчас прийти рабочий завода “Арсенал”. Мастер 
“Золотые руки”, депутат горсовета — Виктор Петрович Щербина. Я ра-
ботаю над его скульптурным портретом.

Когда Макс Исаевич закашлялся, я, полна тревоги, за него сказала:
– Вы ведь простужены, было бы хорошо Вам несколько дней побыть 

дома. Надо беречься!
Он улыбнулся:
– Работая, я становлюсь здоровым…»22.

Такий вислів можна назвати життєвим девізом Макса Гельмана.
У постійній роботі проходило його життя, повне творчості, на згадку 

про майстра залишились його скульптурні твори. «В украинской столи-
це ты провел полвека, тебя там знают, любят и ценят», — написав йому 
друг А. Нюренберг23.

Варто зазначити, що унікальними з погляду осягнення та всебічного 
вивчення його біографії і творчості є спогади, статті, вірші його знайомих, 
друзів, що відкривають завісу його приватного життя, дають змогу від-
чути цілісність його натури, знайомлять з колом його спілкування, по-
казують тепле ставлення інших людей до нього.

22 Хайкіна Д. Спогад про відкриття виставки М. Гельмана.
23 [Листування М. Гельмана].
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ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ 
СКУЛЬПТОРА 
БОРИСА ДОВГАНЯ
у колекції НХМУ

Юлія Захарчук
науковий співробітник відділу ХХ–ХХІ ст. НХМУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА

портрет,

гідність,

шістдесятники,

формотворення,

образ,

скульптура,

реалізм

30 квітня 2019 р. видатний український скульптор Борис 
Довгань (1928–2019) відійшов у вічність. Його роль та міс-
це в історії української скульптури важко переоцінити, він 
був автором пам’ятників (найвідоміші серед яких — ме-

моріал художникам-жертвам репресій «Скорботна Муза» біля Академії 
мистецтв у Києві, папі Іоанну Павлу ІІ, Василю Стусу, Олександру Вер-
тинському); мармурових рельєфів «Моління про чашу»; портретної гале-
реї діячів української культури та науки; численних меморіальних до-
щок та надгробків.

У колекції НХМУ зберігаються сім портретних творів скульптора: пор-
трет Василя Стуса (1969, чавун), Флоріана Юр’єва (1968, бронза), «Музика» 
(1969, бронза), портрет Анатолія Лимарєва (1976, бронза), «Миргород» 
(1980, бронза), портрети матері (1982, бронза) та Стефанії Довгань (2018, 
бронза), які є предметом розгляду цієї статті. Лише портрети В. Стуса 
та А. Лимарєва були передані музею з Дирекції художніх виставок, реш-
та — подаровані автором. У червні 2019 року, вже після смерті майстра, 
НХМУ отримав у подарунок від його доньки, Катерини Довгань, «Портрет 
матері» та «Портрет Стефанії Довгань».

До портретного жанру Борис Довгань звертався упродовж довгого 
творчого життя. Дослідниця української скульптури Людмила Лисенко 
зазна чає: «Творчій манері майстра притаманні ідеалізація, узагальнен-
ня скульптурної форми, строгий відбір деталей, тектонічність компози-
ції. Концепція творчості формувалася на противагу емоційному, роман-
тичному баченню життя в скульптурах М. Г. Лисенка і спиралася на тра-
диції античної скульптурної класики» [1]. Поділяючи загалом цю думку, 
я хотіла б уточнити, на який саме період в антич ній культурі орієнту-
вався скульптор. Аналізуючи портрети із збірки НХМУ та знаючи особи-
сто більшість портретованих, я дійшла висновку, що Б. Довгань спирався 

«Справжні велети духу спроможні бути 

вільними і в невільній державі»

Л. Гузар

ІСТОРІЯ 
МИСТЕЦТВА
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на давньоримський скульптурний портрет, який вважається одним з най-
реалістичніших зразків жанру за всю історію мистецтва. Джерелом реа-
лізму зокрема стало те, що римський портрет розвинувся з посмертних 
масок, які виготовляли з воску, називали images та зберігали біля домаш-
нього вівтаря. Борис Довгань був відомим майстром посмертної маски, 
що, безумовно, вплинуло на його творчий метод. З відомих та опубліко-
ваних масок особливе значення мають маски з облич оперного диригента 
Сте фана Турчака та письменника Бориса Антоненка-Давидовича, яких 
майстер знав особисто [2]. Для більшості портретованих Довгань також 
обирав лаконічну форму погруддя, що зумовлює чіткість авторської по-
зиції та мови; виділяв найсуттєвіше, відокремлюючи тривке від швидко-
плинного та гостро передавав індивідуальність кожної моделі. В інтерв’ю 
та приватних бесідах він часто цитував вдалий вислів свого улюбленого 
вчителя Івана Макогона: «портрет — це не тільки голова людини, добре 
взята в об’ємі, а й скульптурний твір, який дає образ певної особи» [3].

Другим джерелом реалізму була постійна робота з натурою, портрету-
вання людей, які його надихали. У роки навчання у Київському худож-
ньому інституті (1950–1956), у майстерні професора Михайла Лисенка, 
Борис Довгань активно ліпив своїх товаришів. Серед надзвичайно вда-
лих портретів 1950-х років вважається портрет його друга, живописця 
та графіка Олекси Захарчука (1954 р.) Твір тривалий час існував у гіпсі, 
а 2013 р. був відлитий автором у бронзі [4].

Особливого розквіту портретна творчість Довганя досягає у 1960-х рр., 
у період хрущовської відлиги. Він багато працював попри непросту си-
туацію, що склалась: у 1968 році він разом з іншими представниками 
української інтелігенції підписав відомого «Листа 139» до Генсека ЦК 
КПСС Л. Брежнєва на захист прав людини та політв’язнів у СРСР, за що 
зазнав утисків і тривалий час не мав можливості виставлятись, брати 
участь у конкурсах на меморіали тощо. Позбавлений державних за-
мовлень та закупівель, Довгань виконував надгробки, а, так би мови-
ти, «для себе» творив галерею портретів своїх сучасників, найкращими 
з яких є портрети літературознавця Івана Світличного, хіміка та пра-
возахисника Генріха Дворка, перекладача Григорія Кочура, компози-
тора-авангардиста Леоніда Грабовського, поета Миколи Холодного. 

Так масштабно передати образи яскравих особистостей міг лише ми-
тець, який сам перебував у тому ж культурному просторі та системі 
координат, що і його моделі. Ціле покоління, яке ми зараз називаємо 
«шістдесятниками», майстер зафіксував для нащадків. «Цей внутрішній 
стрижень та шляхетність почуттів ніби успадкувала й переважна біль-
шість шістдесятників — людей, які стали живим уособленням поняття 
“екзистенційної” людини, — пише Марина Стрельцова у статті до май-
бутньої монографії майстра, — людини, якій дуже важливо, щоб щастя, 
як і нещастя було результатом її власних дій, а не покори іншим» [5]. 
Увічнення національно свідомої української інтелігенції стало високою 
місією Б. Довганя.

У 1968–69 рр. Борис Довгань створив один із найкращих портретів 
в українській скульптурі ІІ пол. ХХ ст. — погруддя Василя Стуса у чаву-
ні. У своєму останньому інтерв’ю зі мною наприкінці 2018 р. він згаду-
вав: «Я мав тоді у підвалі майстерню на вулиці Володимирській 12, був 
у дружніх стосунках з Григорієм Кочуром, який вже пройшов тоталітарні 

Борис Довгань | Портрет Василя Стуса
1969 
Чавун. 63 × 37 × 47 см
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концтабори. З ним до майстерні щоразу 
заходила валка молодих літераторів, які 
заповнювали всю майстерню. Працюю 
і слухаю цей мудрий літературний на-
род. Запам’яталося: Кочур на своєму по-
зувальному троні, опершися на знамени-
тий портфель, навпроти, на старенькій ка-
напці у вільній позі — Василь Стус. На моє 
прохання позувати Василь погодився, спи-
тавши лише, чи можна читати та палити. 
Він працював тоді у редакції газети “Друг 
читача” разом з моєю дружиною Ритою. 
Портрет Стуса я робив одразу у велико-
му розмірі. Ліпив його з глини по дві з по-
ловиною години п’ять разів, коли у нього 
була обідня перерва у редакції, яка розта-
шована поблизу мене. Там я виконав та-
кож портрети з натури Л. Грабовського, 
М. Холодного, І. Світличного. Ліну Костенко 
запросити не наважився» [6].

Скульптор зумів побачити страдницьку долю поета. Риси обличчя по-
дані крупно й трактовані максимально узагальнено. Масштаб особисто-
сті відчувається у погляді, націленому вглиб себе, щільно стиснутих гу-
бах, зведених біля перенісся бровах, над якими напружені м’язи. «Ніхто 
тебе в недолі не врятує, ніхто не зіб’є з власної тропи» [7], — поетові рядки 
зі збірки «Па лімпсести» ніби характеризують доміну ючу рису цього пор-
трета. Відчувається вплив на скульптора естетики «суворого стилю».

До образу Василя Стуса Б. Довгань звертався ще кілька разів: створив 
його портрет у мармурі для громадської організації «Меморіал», пам’ят-
ник-бюст на батьківщині поета у селі Рахнівці на Вінничині [6].

Зауважимо, що у 1960-ті роки скульптор був добре знайомий з мо-
дерністськими течіями у світовій скульптурі, найбільше цінував твори 
А. Майоля, А. Бурделя, Г. Мура, що «проросло» у його «дрібній» плас-
тиці та рельєфах на будівлі Інституту інформаційних технологій. Проте 

Борис Довгань |  
Портрет Флоріана Юр’єва
1968. Бронза. 53 × 40 × 30 см

Борис Довгань | Музика. 
Портрет Флоріана Юр’єва
1969. Бронза. 56 × 28 × 12 см

Борис Довгань | Портрет матері
1982 
Бронза. 46 × 33 × 31 см
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ці впливи не відобразилися у портретах, 
бо тут він був вірним натурі та реаліс-
тичному підходу. Фахівчиня з української 
скульптури Марина Протас, аналізую-
чи станкову скульптуру 1960-х рр. заува-
жує: «З причин “розмитості” визначення 
меж компромісного дозволу використову-
вати у творчому доробку митців тих чи ін-
ших авангардно-модерністських досягнень 
мистецтва першої третини ХХ ст., не по-
кидали стін майстерні й численні твори 
Б. Довганя, що вважалися дисидентськи-
ми, бо надто сміливо втілювали новації, 
розширюючи шкалу набутків скульпту-
ри “відлиги” (“Розмова”, 1963; “Ожеледь”, 
1965; “Портрет В. Стуса”, 1969; “Портрет 
живописця А. Лимарєва”, 1976; “Зустріч”, 
1975)» [7].

У портреті живописця та друга Анатолія 
Лимарєва, який також належать до поко-
ління «шістдесятників», образ «екзистен-

ційної» людини набув свого концентрованого втілення. Моделюючи 
об’єм голови, акцентуючи світлотіньові контрасти, скульптор концентру-
вав енергію натхнення, що притаманна портретованому «українському 
Ван Гогу», як часто називали Лимарєва. Через конкретні елементи зов-
нішності, передусім через погляд, Борис Довгань зумів передати актив-
ний контакт художника зі світом, наповненість Духом.

Не лише тривала дружба, а й постійна співпраця поєднувала Бориса 
Довганя з архітектором Флоріаном Юр’євим. У співавторстві вони ство-
рили в 1966–68 рр. герб міста Києва, вищезгадані рельєфи до Інституту 
інформаційних технологій (так звана «літаюча тарілка») й низку пам’ят-
ників, меморіальних дощок, архітектурну частину яких розробляв Юр’єв. 
Саме тоді, наприкінці 1960-х, у часи найбільш тісних контактів, був виліп-
лений його портрет, який вражає досконалістю, майже «архітектурною» 

вивіреністю пропорцій. Коли портре-
тований неординарна особистість, 
при створенні образу посилюєть-
ся взаємозбагачення автора й моде-
лі. Індивідуальні риси: високе опук-
ле чоло з залисинами та зачесаним 
назад волоссям, вольове підборіддя 
з ямкою, скули, що видаються, пря-
мий з горбинкою ніс підпорядкова-
ні внутрішній меті та складають-
ся у переконливий образ. Як кредо 
звучать слова Б. Довганя: «Для мене 
формотворчість не прийнятна, я спо-
відую формотворення, тобто творен-
ня форми, щоб глядач бачив, заради 
чого вона. Скульптор у побудові дра-
матургії образу має йти не попереду 
моделі, виділяючи лише те, що його 
цікавить, а слідом за нею, намагаю-
чись дослідити об’єктивну сутність 
портретованого» [8].

Окрім творчої співпраці, Борис Довгань завжди захоплювався не-
пересічною особистістю Флоріана, його ренесансною вдачею, адже 
Юр’єв — також автор теорії кольору, живописець, композитор, поет, 
знавець і творець струнних музичних інструментів надзвичайної яко-
сті. Він — був президентом Всеукраїнської асоціації майстрів-худож-
ників смичкових інструментів. У композиції «Музика» Юр’єв зображе-
ний на повний зріст із скрипкою власної роботи у руках. За словами 
Довганя, унікальність цієї скрипки полягає в тому, що в ній уперше 
застосовано спеціальне удосконалення, яке досягається завдяки більш 
пружній «арці».

Особливо вдалими були портрети людей, за якими Довгань міг спосте-
рігати роками: найближчих друзів та родичів. У погрудді матері (1982 р.) 
домінує почуття власної гідності цієї вже немолодої жінки. Мати Бориса 

Борис Довгань | Портрет художника 
Анатолія Лимарєва
1976. Бронза. 52 × 50 × 30 см

Борис Довгань | Портрет онуки 
Стефанії Довгань
2018. Бронза. 50 × 43 × 28 см
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Степановича, Олександра Федорівна Довгань 
(1902–1986) народилась у Києві, на Куренівці, 
в родині купця, який виготовляв і торгував взут-
тям. Сама вона шила модельне взуття за взірця-
ми із західних каталогів. Батьки Довганя були 
незалежними ремісниками, тому зазнавали ути-
сків радянського режиму, тікаючи від переслі-
дувань, мусили багато переїжджати. Через кон-
кретні риси обличчя Олександри Федорівни про-
ступає влучна психологічна характеристика, 
постає наповнений життям образ.

Портрет онуки Стефанії Довгань (нар. 1979 р.) 
створено у 2018 р., коли вона вже була зна-
ною у світі оперною співачкою, яка опанувала 
як класичний, так і сучасний репертуар. Вона 
успішно працює на європейських та американ-
ських сценах, проте не забуває Україну, нама-
гається давати 1–2 концерти у Києві чи Львові. 
Стефанія зображена у концертній сукні з ого-
леними плечима, натхненною та піднесеною. 

Борис Довгань | 
Миргород (Гоголь)
1980
Бронза. 51 × 35 × 50 см
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У родині Довганів завжди заохочували любов до музики та поезії, від-
бувалось культурне спілкування молоді (так звані «Парнаські зустрічі»), 
звучала переважно класика, світова (передусім Гайдн, Моцарт) й укра-
їнська (А. Ведель, Б. Лятошинський, К. Леонтович, співи Бориса Гмирі); 
завжди звучали українські народні пісні, які полюбляла співати вся 
родина. Отже, такий вибір онуки не був випадковим. На думку митця, 
«скульп тура аналогічна музичному твору, але на відміну від музики, 
у пластичному творі глядач на власний розсуд може визначати трива-
лість, середину і кінець сприйняття. В цьому варіанті розвиток пластич-
них форм має бути музично виразним — мелодійним та гармонійним — 
в усіх напрямках» [8].

Особливе місце у творчому доробку Бориса Довганя посідає образ 
Гоголя, до якого майстер повертався упродовж життя. В колекції НХМУ 
зберігається невелика бронзова модель пам’ятника молодому Гоголю 
(1980). Це образ-портрет автора «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» 
та «Миргорода». Гоголь був улюбленим письменником скульптора. В ос-
нові задуму було бажання показати саме молодого, натхненного, спов-
неного творчої енергії й нових задумів Гоголя. Таке трактування його об-
разу є цілком новим, бо існує в російській та радянській гоголіані тради-
ція зображати Гоголя або у зрілому віці, або в останньому періоді, коли 
він згас. Модель згодом перетворилась на справжній пам’ятник Гоголю, 
який був відлитий у бронзі у 2010-х рр., встановлений на Андріївському 
узвозі, 20А у березні 2021 р.

У цій розвідці розглянуто лише невелику частину портретного до-
робку Б. Довганя — його музейну портретну галерею. В Україні це ре-
презентативніша колекція станкових творів митця, і музей справді 
може нею пишатися. Якщо про Георгія Нарбута говорять, що він нас, 
так би мовити, графічно українізував, то про Бориса Довганя мож-
на сказати, що його скульптурні портрети діячів української культу-
ри викликають почуття гордості за свою країну. Його образи «мають 
в серці те, що не вмирає» — українську національну ідею та загаль-
нолюдські чесноти. Спираючись на вагомість внеску майстра у роз-
виток української скульптури та його роль в історії українського мис-
тецтва, Бориса Довганя можна сміливо назвати класиком української 

пластики. Про це також свідчить і той факт, що Б. Довгань мав звання 
Почесного академіка Академії мистецтв України та звання Заслуженого 
діяча мистецтв України. Його біографія включена до довідника «Життя 
славетних» та видань Американського біографічного інституту на знак 
визнання його внеску в прогрес ХХ ст.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА
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ікона «Страсті Христові»,

клеймо,

провенанс,

реституція,

церква

Ікона «Страсті Христові» з села Білі Ослави (Галичина) має драматич-
ний і не до кінця з’ясований провенанс.

Ікону придбав Данило Щербаківський у липні 1916 р. під час пе-
ребування на фронті в роки Першої світової війни і подарував музею. 
Пам’ятку записано до інвентарної книги історичного відділу у 1920 р. 
Проте, вже в 1917 р. у путівнику «Київ» Костянтин Шероцький згадує 
цю ікону серед представлених в експозиції [2, с. 246].

Очевидно, що на початку 1940-х рр., під час Другої світової війни, 
пам’ятку вивезли до Німеччини. Ікона складається з трьох вертикаль-
них дощок: на центральній та правій збереглися написані синім олівцем 
номери «14089» та «14315», за якими у базі даних «Central Collecting Point 
München», що надає Німецький історичний музей, знайдено картки з фо-
тографіями, які відповідають кожній з цих двох дощок і засвідчують їх пе-
ребування в Німеччині. На лівій дошці тим самим синім олівцем зберігся 
напис німецькою «Kiew», серед Мюнхенської картотеки дошку виявити 
не вдалось, однак припускаємо, що ця частина ікони здолала приблизно 
той самий шлях [1, с. 229].

Під час реституції у 1948 р. ліва частина потрапила до Національного 
заповідника «Києво-Печерська лавра» (Фонди НКПІКЗ, Книга вступу 
експонатів «Ж-3» за 1948 р., № КПЛ-1906) й повернута в НХМУ з НЗКПЛ 
у 1976 р.

Центральна та права частини ікони потрапили у 1952 р. до Державного 
історичного музею УРСР (книга вступу історичного музею, 28.01.1952, 
де обидві дошки були записані під одним номером — М1342). У 1971 р. їх 
також передали в НХМУ.

Під час роботи над іконою нам вдалося прочитати значну частину збе-
режених написів і, відповідно, уточнити назви клейм, в деяких випадках 
знайти цитати з євангельських текстів.

Нині ікона є унікальною пам’яткою в колекції НХМУ й представлена 
в постійній експозиції. А для церкви Успіння Богородиці села Білі Ослави, 
звідки походить пам’ятка, за сприяння місцевої громади, було надруко-
вано копію в оригінальному розмірі.

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПАМ’ЯТОК. 
АТРИБУЦІЇ. 
ЕКСПЕРТИЗИ
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Опис:

Ікона складається з трьох дощок, зображення на яких утворює ціліс-
ну композицію. Композицію поділено на шість регістрів, кожен з яких 
містить по чотири сцени. По периметру вся ікона обрамлена черво-
но-вохристою смугою. По горизонталі регістри розділені чорною лінією. 
Сюжети клейм зображені хронологічно і читаються згори донизу, по го-
ризонталі зліва направо. Кожне клеймо — це багатофігурна композиція 
з елементами інтер’єру, архітектури чи ландшафту, з жовто-вохристим 
тлом та здебільшого зеленим поземом. Елементи архітектури зображені 
зі своєрідним орнаментом, виконаним білою або чорною фарбою. На кож-
ному клеймі вгорі на тлі є дипінті червоною фарбою.

1. Таємна вечеря (Мт. 26:20-25, Мк. 14:18-25, Лк 22:14-23, Ів. 13:12-17)

Напис: ВЄЧЕРЯ ТАЇНАЯ Г[ОСПОД]А Б[О]ГА ИСП[А]СА НАШЕГ[О] ІС ХА.

На тлі сіро-синьої стіни з білим контурним орнаментом, за овальним 
столом, засланим білою скатертиною, сидять Христос та апостоли і ве-
дуть розмову, жестикулюючи. Біля кожного лежить хліб і перевернута 
ложка, в центрі столу стоїть великий червоний потир з чорним конту-
ром, праворуч від нього менший, світлішого відтінку. Композиція майже 
симетрична, ліва та права групи апостолів зображені дзеркально. З про-
тилежного краю столу у центрі сидить, звернений ліворуч до Іоанна, 
Христос, одягнений в синій хітон і коричнево-вохристий гіматій, з нім-
бом. Іоанн у зеленому хітоні й червоному гіматії схилився до Христа. 
Праворуч, через одну фігуру від Христа, зображений Іуда у коричнево-
му гіматії та білому хітоні. Лише над ним зазначене ім’я — білою фар-
бою «іюда» — та він єдиний простягає руку до середини столу (ілюстра-
ція слів Євангелія від Луки «І ось рука того, що зраджує Мене, зі Мною 
за столом»).

Страсті Христові
Кін. XVI — поч. XVII ст.
Дошка, левкас, темпера. 
204,5 × 156 см
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2. Христос навчає апостолів таїнства причастя (Мт. 26:27-29, Мр. 14:22-25, 

Лк. 22:19-20)

Напис: ПИЇТЕ WТНЄЇЯВОСИ [СЄИЄСТЬ] КРОВ МОЯНОВАГО // ЗАВЕТА 
ЯЖЕЗАВАСИЗЛВАЕМА

Ліворуч на тлі рожевої стіни та зеленої вежі з червоною покрівлею зо-
бражений Христос у блакитному хітоні та червоному гіматії, він простя-
гає чашу апостолам на чолі з Петром, що стоять в ¾ ліворуч у бік Христа. 
Поруч з Петром на першому плані два апостоли, інші зображені фрагмен-
тарно (між першими трьома фігурами проглядають їхні обличчя).

3. Обмивання ніг (Ів. 13:4-11)

Напис: УМЫВЄНЇЄ НОЗЕ УЧЄНИКО[В].

Зображено дві архітектурні форми з червоними дахами обабіч тем-
но-синьої стіни. На цьому тлі Христос, стоячи на коліні, у рожевій чаші 
обмиває ногу апостола Петра. Інші апостоли сидять компактною групою 
за Петром праворуч на червоній лаві.

4. Ісус веде учнів на гору Єлеонську (Оливну) (Мт. 26:30, Мр. 14:26, Лк. 22:39)

Напис: ПO[ве]ЧЄРІ ПОЕм ІС[ус] УЧЄНИК…ВОНЗАЮТ[…]

Сцена відбувається за межами міста (?), біля Єлеонської гори, розмі-
щеної в правому нижньому куті клейма. У центрі композиції, на тлі світ-
ло-жовтої стіни, зображено Христа, який прямує до групи з трьох чоловіків 

(мешканців Єрусалима? іудеїв-священиків?), благословляючи їх. Вони сто-
ять біля блакитної будівлі (міської брами? Єрусалимського храму?) за горою 
з лещадками, яка частково закриває їхні постаті. Зліва від Христа за ним 
прямують три учні; постаті двох із них зображені повністю — апостола 
Петра (?) у коричневому гіматії і блакитному хітоні й апостола у блакитно-
му гіматії і червоному хітоні, постать третього — частково, між ними.

5. Іуда отримує тридцять срібників (Мт. 26:14-16, Мр. 14:10-11, Лк. 22:3-6)

Напис: ЇЮДА ПРОДАЕТ[ХРИСТА] ЖИДОМ НА Л[30]Сребни[…]

На тлі рожевої міської стіни з двома світлими будівлями під червоними 
дахами, зображена ліворуч фігура Іуди в коричневому гіматії та блакит-
ному хітоні, звернена в ¾ вправо, що стоїть біля червоного столу, на бі-
лій поверхні якого в три ряди розкладені тридцять срібників. Праворуч 
з його головою напис на чорному тлі «Іюда». Навпроти нього біля столу 
сидить сивобородий первосвященик у блакитному хітоні та червоному 
плащі, на його голові коричневий плат. З протилежного краю стола пів-
фігури трьох священиків (?) у червоних, білих та блакитних одежах.

6. Христос навчає учнів молитві
Напис: ІС[УС] НАУЧАЕТ СВОИхУЧЕНИКОв[АБВас] МОЛИЛИ

На тлі синьої стіни з орнаментом, ліворуч над якою розташована вежа, 
а праворуч — білий портал башти, зображений Христос у профіль впра-
во, який, піднявши праву руку і вказівний палець, звертається до уч-
нів. Група апостолів зображена праворуч перед ним у ¾-му повороті 
до Христа, передні три фігури цієї групи однаковим жестом простягають 
до нього зігнуті в ліктях ліві руки з розкритими долонями.
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7. Молитва в Гетсиманському саду (Мт. 26:36-46, Мр. 14:32-42, Лк. 22:39-46)

Напис: ІС[ус]МОЛИтСЯБоГУ И WтЦУ В ГОРОДЦИ

У цій сцені на тлі рожевої стіни Христа зображено двічі, у звороті в про-
філь вправо до невисокої гори з лещадками, розміщеної в правому ниж-
ньому куті клейма. Ліворуч він стоїть навколішки з молитовно піднятими 
долонями, поруч справа стоїть у повний зріст, звертаючись до апостолів. 
Постаті апостолів частково закриті знизу горою, двоє з них зображе-
ні сплячими із закритими очима, сивобородий апостол Петро звернений 
до Христа. Під написом залишився намічений художником контур чаші.

8. Іуда приводить воїнів у Гетсиманський сад. Поцілунок Іуди (Мт. 

26:47-50, Мр. 14:43-45, Лк. 22:47-48, Ів. 18:3)

Напис ЖИДОВ [ИДУ ИМАТИХА]СВоИ // ІЮДА […].

У правій частині композиції у відгородженому синьою стіною саду 
зображено Іуду, який обіймає Христа, вони дивляться один одному у вічі. 
Через портал рожевої башти в стіні входить воїн зі списом і факелом. 
Зліва від саду зображено воїнів в обладунках зі списами, що йдуть впра-
во до башти, перший воїн теж тримає факел.

9. Петро відрубує вухо Малху (Мт. 26:51, Мр. 14:47, Лк. 22:50, Ів. 18:10). 
Приведення Христа на судилище (В написі сцена названа «Ісуса 
впіймали в саду»).
Напис: ПЕТРЬ УТАл УХО МАЛО[ху] // ІС ПОИМАША У ГоРодЦИ
У лівій частині композиції на тлі блакитного порталу зображено апостола 

Петра з піднятим в правій руці мечем над Малхом, невелику схилену постать 
якого з потоками крові з вуха апостол тримає лівою рукою. У правій частині 

композиції на тлі синьої стіни зображено вусатого стражника в короткому 
червоному одязі й капелюсі, який веде за собою вправо закутого в ланцю-
ги Христа. Зліва, між Христом і сценою з Малхом, за ними йде група воїнів 
в обладунках зі списами та священик (?) у біло-блакитному одязі.

10. Христос перед Кайяфою (Мт. 26:57, Мр. 14:53, Лк. 22:54)

Напис: ПРИВЕдШАЕгоДОКАИАФИАРЬХИЕРеWВИ.

На тлі жовтої стіни ліворуч зображено Кайяфу в червоному гіматії й зе-
леному хітоні, який сидить на троні біля червоного стола. Над його фі-
гурою на високій спинці трону напис червоною фарбою: Каиафа. За про-
тилежним краєм стола — півфігури трьох іудеїв-священиків (?) у блакит-
ному та білому одязі, праворуч перед ними стоїть Христос з ланцюгом 
на шиї, якого тримає вусатий стражник у короткому зеленому вбранні 
й крислатому головному уборі.

11. Петро зрікається Христа перед служницею та воїнами (Перше та дру-
ге зречення Петра) (Мт. 26:69-72, Мр. 14:66-70, Лк. 22:55-58, Ів. 18:25)

Напис: ПЄТРА WБЛИЧИ СЛУ[же]Бник / ВОІНИ ГРЕЮТЬ
Праворуч від попередньої сцени на тлі біло-голубого порталу стоять, 

спіл куючись, у ¾-му повороті один до одного, апостол Петро та служниця. 
Пра воруч від них на тлі рожевої стіни на першому плані зображено вогни-
ще у вигляді трьох рядів червоного полум’я. Ліворуч від нього стоїть навко-
лішки в профіль вправо до вогню сивобородий апостол Петро з піднятими 
перед грудьми розкритими долонями. За протилежним краєм вогнища си-
дять під стіною зі складеними по-турецьки ногами п’ятеро воїнів в обладун-
ках; один з них, крайній зліва, найближчий до апостола, вказує на нього.
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12. Христос перед Анною (?) (Ів. 18:13-23). Третє зречення Петра (Мт. 26:73-

74, Мр. 14:68-72, Лк. 22:60, Ів. 18:27)

Напис не читається.
У центрі композиції на тлі сіро-блакитної стіни — Христос з ланцюгом 

на шиї, кінець якого тримає звернутий до нього стражник у червоному 
одязі, піднятою рукою вказуючи на Христа. Вони стоять перед первосвя-
щеником у синьому хітоні й червоному гіматії, який сидить праворуч, 
на тлі рожевого порталу. Ліворуч від Христа стоять воїни зі списами, 
за ними — апостол Петро. На стіні зверху зображено червоного півня, лі-
віше на стіні збереглось ескізне зображення іншого півня.

13. Петро плаче (Мт. 26:75, Мр. 14:72, Лк. 22:62). Побиття Христа на зворот-
ному шляху до Кайяфи (Лк. 22:63-65)

Напис: ЗНОВУWтВЕШАЕ[го] ДОКАИФИ ИБИШАЕ[го]ВО[НИ].

Ліворуч зображено білу печеру, в чорному отворі якої сидить апостол 
Петро в синьому хітоні й коричневому гіматії. Над його головою напис: 
Петръ плач. Праворуч зображено сцену побиття Христа: Христос, заку-
тий у ланцюг, стоїть у ¾ праворуч, зліва від нього воїн в обладунках за-
махнувся сокирою, а справа стражник у червоному вбранні — палицею. 
Сцену зображено на тлі рожевої стіни й світло-сірого порталу з рожеви-
ми фронтоном і дверима.

14. Христос і три свідки неправедні перед Кайяфою (Мт. 26:59-66, Мр. 

14:53-65)

Напис: ТРИ СВЕдКИ СТАША ПРедАРИЕРеЕм НА ІСАФАлШИВИИ
Христос зі стражником, що зображені зліва, стоять перед Кайяфою 

у зеленому хітоні й червоному гіматії, який сидить праворуч біля біло-
го стола на тлі білої споруди з червоним перекриттям. За протилежним 
краєм стола півфігури двох бородатих свідків у білому та синьому одя-
зі, голову третього в зеленому платі зображено між ними. Найближчий 

до архієрея чоловік тримає над собою розгорнутий сувій з написом: «с[и]
номъ Б[о]жїимъ[…]/мин[т]ибити[…] / […]».

15. Христос і священики (?) перед Пілатом (Мт. 27:11-20, Мр. 15:1-15, Лк. 23:1-

6, Ів. 18:28-40)

Напис: СТА ІС ПРедПИЛАТомСУДИмНЄПРАВедН[О]

Ліворуч зображений закований Христос, праворуч — двоє чоловіків, 
між якими фрагментарно зображений стражник в обладунках зі списом. 
Правий чоловік лівою рукою торкається чорного капелюха; вся група 
повернена в ¾ праворуч. Перед ними у звороті на ¾ вліво сидить Пілат 
у білому вбранні та червоній шапці з хутром, з піднятими в бік групи зі-
гнутими в ліктях руками.

16. Пілат розпитує Христа (Мр. 15:2-5, Лк. 23:3, Ів. 18:33-38). Іудеї вимага-
ють смерті Христа (Мт. 27:22-23, Мр. 15:13-15, Лк. 23:18-23, Ів. 19:6-16)

Напис: ПИЛАТПИТАЕт ІСАЦИ С[И]НЪ БЖЇИ/ РАСПНИ РА[c]ПНИ Е[г]О

На тлі жовтої стіни зліва стоять Христос і Пілат у ¾ зворотах один 
до одного, Пілат у довгому червоному одязі й білій шапці з хутром про-
стягає до Христа зігнуті в ліктях руки. Справа Пілат сидить біля столу 
на троні з візерунчастою спинкою, за протилежним краєм стола стоять 
троє чоловіків у різнокольорових шатах.

17. Знущання над засудженим Христом (В написі сцена названа 
«Накладання тернового вінця») (Мт. 27:27-30, Мр. 15:16-19, Ів. 19:1-3). 
Застереження Пілату від дружини (Мт. 27:19)

Напис: ВОзЛОЖИША НА [него]ТЕрНОвВЕНЄц ЖЕНА ПИЛАТОВА ПРіСЛАЛА
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У лівій частині композиції зображений Христос у терновому вінку, 
він сидить на троні зі схрещеними на грудях руками, одягнений у білу 
пов’язку на стегнах та багряницю з білим кантом; його тіло вкрите кра-
плями крові. Ліворуч перед ним — три стражники зі списами, повернені 
до Христа у ¾. У правій частині композиції сидить біля столу Пілат, який 
жестом правої руки звертається до двох постатей, що стоять за столом — 
молодого чоловіка у червоному одязі й жінки у синьому мафорії (дружи-
на Пілата зі слугою?).

18. Пілат умиває руки (Мт. 27:24)

Напис: УМБ… Е РЕЧБ[…] ЕСМЬ WтКРоВЕПРАВЕдНАг

У правій частині композиції за білим столом сидить Пілат з широкою 
жовтою мискою на колінах, над якою молодий служник, що стоїть за сто-
лом зліва, ллє йому на руки воду з глека. Стражник у синьому крислато-
му капелюсі підводить зліва до Пілата закутого і закривавленого Христа 
у білій пов’язці на стегнах та червоній багряниці. За ним зліва стоять 
троє іудеїв.

19. Побиття Христа (Мт. 27:26, Мр. 15:15, Ів. 19:1)

Напис: ТУТ НЄМИЛОСТИвНО УСІ ИСПА ІСА БИТО[ШИпШИНОЮ]

На тлі темно-синьої стіни з білими башточками по краях у центрі ком-
позиції фронтально зображений Христос, що стоїть прив’язаний до стовпа 
зі схрещеними за спиною руками. Його тіло з білою пов’язкою на стегнах 
вкрите краплями крові, голова в оточенні німба схилена. Обабіч зобра-
жено двох стражників у синхронному русі — в їхніх піднятих правих ру-
ках колючі хворостини, а ліві зігнуті в ліктях руки впираються в стегна.

20. Іуда повертає тридцять срібників. Іуда повісився (Мт. 27:3-5)

[ІЮДа]ПОВИ… І[…]ЖЕС[…]/ ЖИДОм ПРОКЛЯТАМЪ.

Композиція містить два різночасові епізоди: у правій частині зобра-
жений первосвященик, що сидить біля столу, на якому розкладені срібні 
монети, за столом — півфігури трьох чоловіків (священиків?), один з яких 
вказує на Іуду. Зліва від столу постать Іуди у зеленому хітоні й жовтому 
гіматії, він крокує вліво з розведеними руками. Ця сцена зображена на тлі 
рожевої стіни і блакитної башти справа. У лівій частині зображена гора 
з білими лещадками, біля лівого краю — дерево, на якому висить тіло Іуди.

21. Зустріч Христа з групою жінок на шляху на Голгофу
Напис: о еросолимеросолимизбы и пророки / се оставлясядом ваш пу-

стъ (Мт. 23:37-38, Лк. 13:34-35) о дочери еросолимския не плач/ …(м)ене 
але плач…/ и детей ваши иже вашему (Лк. 23:28)/…зяли …/ на себеи чада 
свои шестои/ богодини (Ів. 19:14) на лобнемъ/ распинают Ісса там же 
с нимъина / два разбойника (Мт. 27:38, Мр. 15:22,27, Лк. 23:32-33, Ів. 19:18)

У центрі майже фронтально зображений закривавлений Христос у чер-
воній багряниці й терновому вінку, вправо Христа веде на ланцюгу вуса-
тий стражник у зеленому одязі й червоному крислатому капелюсі, з під-
нятою палицею в лівій руці, який повернув голову до Христа (перед ним 
на відрізаному фрагменті дошки була фігура воїна зі списом, від якої за-
лишилась верхня частина шолому). Зліва за Христом йде Богородиця (?) 
в синьому мафорії та білому хітоні з групою жінок, до неї звернуте облич-
чя Христа. Фігури жінок зображено на тлі синього муру, за яким видно 
різнокольорові дахи, праворуч тлом слугує рожева стіна.
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22. Розп’яття (Мт. 27:32-50, Мр. 15:21-37, Лк. 23:33-43, Ів. 19:17-30)

Напис, верхній рядок: … РАЗБО(й)НИ(к) НАД НИКА НА КРЕ(с)ТЕ 
ВИСЯЩЄ […] ШЕАЇЩЄНЄБ В […] ПА / СЯ ЇЖЕ СЬ НАМИ РА(с)/ПНИ НЄ/БЬі 
СОЛНЦЕ ЛУЧА СВОЯГО ТАИЛО НА ЗЄМЛЕ ТРЕ…

Напис ліворуч нижче: [си]монкиринеискийwтць а[лексан]древ и ру[фа] 
[нерозб.]. (Мр. 15:21)

Напис над лівим розп’яттям: Б[о]горазумный ра[б] — над лівим раме-
ном, і над правим раменом напис не читається.

Напис над центральним розп’яттям: ноижеза восъхътерпля / помяни-
мя спасе егдаприде…[нерозб.]

Напис під лівим раменом центрального хреста, над Лонгином: лонги(н) 
сотник прободе…[нижній рядок втрачений] (Ів. 19:34)

Напис під правим раменом центрального хреста, над зображеннями 
Марії та Іщанна: ΜΡ ΘΥІwань

Напис над правим розп’яттям: треокаянн[…]
Композиція, що розгорнута на жовтому тлі, має різночасові зобра-

ження. У лівій частині зображений Симон Киринейський в білих одежах, 
який несе хрест до округлої зеленої гори, розміщеної посередині клейма 
(Мт. 27:32, Мр. 15:21, Лк. 23:26). На ній у центрі зображений Христос з бі-
лою пов’язкою на стегнах, розп’ятий на оранжево-коричневому хресті 
з написом білою фарбою ІНЦІ та ІС ХС. Над хрестом зображення сонця і мі-
сяця у вигляді червоного та синього кругів. Ліворуч від хреста стоїть сот-
ник Лонгин у латах та світло-жовтих одежах, який встромлює спис у тіло 
Христа, поруч зліва ще один воїн у латах та червоній одежі. Праворуч 
біля Ісуса стоїть, приклавши руку до щоки, Богородиця у білому мафорії 
та блакитній туніці, поруч справа апостол Іоанн у червоному гіматії й бла-
китному хітоні. Обабіч Христа зображено розп’яття двох розбійників у бі-
лих сорочках, їхні хрести менших розмірів, передпліччя їхніх рук, прив’я-
заних біля ліктів до хрестів, звисають, одна з ніг у кожного зігнута в коліні 
і прив’язана. Кожен хрест стоїть на рожевій гірці з лещадками, під цен-
тральним хрестом — зображення черепа Адама. Біля правого розбійни-
ка праворуч профільне зображення стражника в червоному одязі та бла-
китній шапці, з мечем у правій піднятій руці та списом у лівій. На цьому 
фрагменті зображення збереглися ескізні замальовки іконописця.

23. Оплакування Христа
Напис: СІНЯТЇЕ СО КРЕСТА // И ПОЛОЖЕНЇЕ ВО ГРОБЪ

У центрі композиції зображено мертвого Ісуса, який лежить головою 
вправо у мармуровій труні на білій плащаниці з чорними смужками. 
Його руки схрещені на грудях, на руках і ногах червоними крапками 
позначені сліди від цвяхів. Зліва до Христа припадає Богородиця в чер-
воному мафорії та блакитній туніці, вона сидить біля узголів’я, ногами 
стоїть на білому підніжжі. За Богородицею стоїть, схилившись, Йосиф 
Аримафейський у жовтому гіматії та зеленому хітоні. За труною півпо-
статі Марії Магдалини у червоному мафорії й синій туніці з піднятими ру-
ками та Никодима у білому вбранні, справа від нього — постать апостола 
Іоанна в червоному гіматії. Між ним та Никодимом — обличчя жінки у зе-
леному мафорії. Посередині композиції, за Марією Магдалиною, зображе-
ний той самий хрест з написами білою фарбою ІНЦІ та ІС ХС, що і в сцені 
22 «Розп’яття» (на стояні хреста нижче перекладини додано напис НІКА. 
Вся сцена розгортається на тлі темно-сірої стіни.

Внизу номери білим: у нижньому правому куті — 414(7?); посереди-
ні центральної дошки М 1342, в правому куті центральної дошки — 4146.

Джерела, де згадується ікона «Страсті Христові» (1919–2021):

1. Александрович В. Шедеври українського іконопису ХІІ–ХІХ ст. [рецензія]. 

Київська церква. 2001. № 1 (12). С. 157.

2. Гординський С. Українська ікона. Дух України. 500-ліття малярства = Spirit 

of Ukraine. 500 years of painting. Збірка вибраних картин із фондів Державного му-

зею українського образотворчого мистецтва у Києві. Winnipeg, 1991. C. 89.

3. Державний музей українського образотворчого мистецтва УРСР. Путівник / 

під заг. ред. В. Ф. Яценка. Київ : Мистецтво, 1981. С. 14.
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КЛЮЧОВІ СЛОВА

атрибуція,

зміни до атрибуції,

уточнення атрибуції,

колекція НХМУ,

колекція П. Потоцького,

Юзеф Водинський,

Елігіуш Невядомський,

Фотій Красицький,

Всеволод Максимович,

Олександр Орлов,

Василь Перебийніс,

Софія Станкевич,

Глауко Камбон

Упродовж 2018–2020 рр. зроблено низку атрибуцій та уточ-
нень до атрибуцій живописних і графічних творів з колекції 
Національного художнього музею України. Варто зауважити, 
що у цій статті подаємо лише атрибуції, затверджені на нау-

ково-методичних радах музею. Акцентуємо на візуальних мистецтво-
знавчих, іконографічних, стилістичних та документально-архівних дослі-
дженнях. До кожного твору додано повну інформацію про його місцезна-
ходження в НХМУ, а у деяких випадках — і в колекціях інших музеїв.

Оскільки про деякі атрибуції йшлося у доповідях на конференціях 
та опублікованих текстах у різних виданнях, ми не зупинятимемося 
на них докладно, а зазначимо лише основні факти.

ЗЖ–13 Попередня атрибуція

Невідомий художник | Портрет Василя Іоановича Шуйського
ХVI–XVII ст. Полотно, олія. 83 × 63 см

На портреті справді зображено Василя Іоановича Шуйського (при всту-
пі на престол Василь ІV) (1552–12.09.1612) — московського царя з 1606 
по 1610 рр.

Під час дослідження було виявлено такі аспекти. Портрет, вірогід-
но, написаний з гравюри Іоганна Штенгліна (1710/1715, Аугсбург — 1776, 
Санкт-Петербург) — художника й гравера, який працював у чорній мане-
рі (меццо-тинто) — «Портрет Василя Шуйського» із сюїти царських пор-
третів1. Відомо шість видань цієї колекції, кожне з яких має свої нюан-
си [15, стб. 781–782]. Після порівняння обох зображень досліджуваний пор-
трет, з великою ймовірністю, можна віднести до перших двох видань. 

Гіпотезу про написання портрета з гравюри підтверджує й напис 
у картуші в нижній частині портрета: «Василій Иаонновичъ Шуйской 
… й Самодержецъ всероссіискои». Однак на картуші гравюри напис 
зроблено двома мовами. Звісно, що сам Штенглін, створюючи гравю-
ри, брав за зразок портрет невідомого автора. Оскільки достовірних 

1 Із сюїти царських портретів. 1-е та 2-е видання (1742–1745 рр.). Меццо-тинто. 37,3 × 28 см; 
35 × 26 см. ДМОМ ім. О. С. Пушкіна, Москва

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПАМ’ЯТОК. 
АТРИБУЦІЇ. 
ЕКСПЕРТИЗИ
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портретів Шуйського не збереглося (всі відомі — скопійовані з гравюри 
Штенгліна) [2, стб. 422–423], можна встановити приблизне датування — піс-
ля 1742–1745 рр.

Увагу привернули також інвентарні номери та напис на звороті по-
лотна, що дають змогу простежити місцезнаходження картини до над-
ходження в музей. Напис церковнослов’янською мовою, виконаний на-
місником Курського Знаменського монастиря Ієромонахом Мавравієм 
(?), свідчить про те, що портрет перебував у зазначеному монастирі 
як «древность по распоряжению Его Преосвященства, Преосвященнешего 
Иустина(?) Епископа Курского й Белоградского […] 2». Також у тексті зазначе-
но, що портрет «Пожертвован в Киевский Церковно-Археологический Музей 
при Духовной Академии. 14 марта 1890 года». Це підтверджує й залише-
ний Інв. № 4766 та згадка у книзі «Указатель Церковно-археологическаго 
музея при Кіевской Духовной Академіи» [16, с. 164]. Інв. № С. М. 1885 вказує 
на те, що портрет зберігався у «Всеукраїнському Музейному містечку» 
Києво-Печерської Лаври (існувало упродовж 1926–1934 рр.). По тому цей 
твір, імовірно, потрапляє до Київського державного музею українського 
мистецтва. Однак документ надходження поки не знайдено. Отже, ма-
ємо не лише зміни у датуванні твору, а й майже повну історію побуту-
вання цього портрета. 

Зміни до атрибуції

Невідомий художник | Портрет Василя Іоанновича Шуйського 
(Василя ІV Іоанновича)
Після 1742–1745 рр. Полотно, олія. 82,5 × 65 см

2 У списках архієреїв Курської єпархії є інформація про Іустина (1823–1907), який з 28 бе-
резня 1887 р. до вересня 1893 р. був єпископом Курським і Білгородським. Тобто цей пор-
трет міг потрапити до Курського Знаменського монастиря лише після 1887 р.
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ЗЖ–18 Попередня атрибуція

Невідомий художник | Смерть Понятовського (??)
1813. Полотно, олія. 65 × 86 см

Рік 1813 вказано як дату написання твору, однак вона стосується по-
дії, зображеної на картині. Про це свідчить напис у нижній частині тво-
ру, що частково зберігся. В ньому йдеться про Юзефа Понятовського, 
який загинув у 1813 р. Твір написано з відомої картини ХІХ ст. — «Смерть 
Юзефа Понятовського у водах Ельстера 19 жовтня 1813 року» Ораса Верне 
(1820), що неодноразово й у різних варіаціях копіювалася маловідомими, 
а подекуди й непрофесійними художниками. До цього сюжету звертався 
і Я. Суходольський, наслідуючи Ораса Верне.

Варто зазначити, що на звороті полотна збереглася моногра-
ма — дві латинські літери Р навхрест, свідчення того, що полотно з колекції 
П. Потоцького [1, с. 186], а також номер 11, написані графітовим олівцем. Однак 
у списку живопису зі збірки П. Потоцького, складеному до каталогу «Музей 
України» Григорієм Полюшко, під № 11 зазначено картину невідомого авто-
ра «Князь Голіцин під Хотином (18/ІХ — 1769 р.)3» [13, с. 342], що зберігається 
в НХМУ. Ймовірно, номер 11 потрапив на досліджувану картину помилково.

Зміни до атрибуції

Невідомий художник | Смерть Понятов ського у водах річки Ельстер 
в 1813 р. Вільна копія з картини Ораса Верне.
Середина — ІІ половина ХІХ ст. (після 1820). Полотно, олія. 65 × 86 см

З колекції П. Потоцького

3 На другому боці підпис: «Потоцкий» Розмір: Без р. 61 × 45.
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ЗЖ–27 Попередня атрибуція

Віді(и)мський, Ян | Дніпро біля Києва
1918. Картон, олія. 27,5 × 32 см

Напис графітовим олівцем на інвентарній картці: «Из собрания Антоновича».

Спочатку дата надходження твору була невідома. Інвентарна карт-
ка складена 23.06.1958 р., цим самим роком датується також запис в ін-
вентарній книзі. В інвентарі експонатів обмінного фонду читаємо: «Ян 
Видимский. Днепр у Киева. 1918. Картон, масло. 27,5 × 32 см. Из собрания 
Антоновича […]: […]idynsky. Kijow 1918». [27, с. 10зв–11]. Однак завдяки зали-
шеним на звороті старим інвентарним номерам (М1278) вдалося відшука-
ти запис у ранній інвентарній книзі: «…dynki (перші літери нерозбірливо). 
Краєвид. На першому плані гори, за ними річка. На другому плані остров, 
а за ним вдалині степ. […] підпис внизу: “…”. Пол. ол. 28 × 32» [22, с. 93].

Прочитавши підпис польською мовою J. Wodyński / Kijów 1918, 
ми знайшли інформацію про двох художників з прізвищем Водинський — 
Юзефа та Яна (обидва імені починаються на J) у польських джерелах. 
Зіставлення біографічних відомостей підтвердило, що йдеться саме 
про Юзефа Водинського4, який перебував у Києві в 1918 році [3, с. 18–19].

Назва твору на перший погляд не викликала сумнівів. Напис «Г. Кв. 179» 
на звороті літерами, якими позначалася колекція Григорія Квятковського 
(1858–1932) — відомого науковця, доктора медицина та колекціоне-
ра. У списку творів колекціонера [33] вдалося виявити твір під назвою 
«Разлив Днепра. Остров Труханов. Этюд». Розміри та техніка збіглися, 
тому не було сумніву, що це наш етюд5. 

Також вдалося уточнити рік надходження твору — 1933, адже 
у Щоденнику Федора Ерн ста читаємо: «9 січня 1933 року. З 10-ої до 5-ої 
перевозив збірку Г. І. Квятковського)» [9, с. 206].

4 Водинський Юзеф (Józef Maciej Wodyński, 24.01.1884 — 02.01.1947). Польський худож-
ник, сценограф. Закінчив гімназію в Жешуві, навчався в Академії образотворчих мис-
тецтв у Кракові в майстерні Яна Станіславського, згодом у Юліана Фалата та Юзефа 
Мехоффера. Продовжив навчання в Мюнхені та Парижі. В 1914 дебютував у Народному 
театрі в Кракові. В 1915 приїхав до Києва, де працював у Польському театрі під керів-
ництвом Станіслави Висоцької та Казимира Маркевича. 1918 — їде до Львова.

5 Цікаво, що за списком Квятковського зазначено ще один етюд Водинського — «В бере-
зовой роще».

Нова атрибуція

Водинський, Юзеф (Józef Maciej Wodyński, 24.01.1884 — 
02.01.1947) | Розлив Дніпра. Острів Труханів
1918. Картон, олія. 27,5 × 32 см. З колекції Г. Квятковського
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ЗЖ–21 Попередня атрибуція

Невідомський | Натурниця
1894. Полотно, олія. 83 × 168 см

Досліджуваний твір тривалий час було записано до музейного ін-
вентаря як «Невідімський» і «Невідомський» (Елігюс — дописано пізніше 
в інвентарній картці). Більш прискіпливе вивчення підпису дало змогу 
уточнити написання прізвища художника (E. Newiadomski) та встановити 
правильне датування — 1893 р. Також вдалося спростувати інформацію, 
що твір походить з колекції Антоновича.

Еліґіуш Невядомський (1869–1923)6 написав «Натурницю» у 1893 р. 
під час навчання у Петербурзькій Академії мистецтв, яку закінчив 1894 р. 
Завдяки актам надходження, що збереглися в Архіві фондової докумен-
тації Національного художнього музею України (далі — АФД НХМУ), вда-
лося з’ясувати, що ця картина походить з колекції Антона Собкевича 
(1883–1945) — відомого лікаря-інфекціоніста, доктора медицини, професо-
ра Київського медичного інституту. У 1945 р. його вдова, Ніна Собкевич-
Насальська, передала Державному музею українського мистецтва (нині — 
НХМУ) значну частину колекції.

На час попередньої публікації про цей твір [6, с. 33–34] не вдалося вста-
новити, як цей музейний предмет потрапив до Собкевича. Після опра-
цювання документів з приватної колекції родини виявити інформацію 
про надходженні не вдалося. В інвентарних картках колекціонера маємо 
записи — «Лежащая обнаженная женщина»/ 800 руб. / 1936» та на зворо-
ті — «Нулле» (?). На жаль, немає жодних ініціалів чи будь-якої додаткової 
інформації. Найцікавішим результатом останніх досліджень є виявлені дві 
світлини з родини Собкевича, завдяки яким зрозуміло, що «Натурниця» 
спочатку «висіла» у їдальні над дверима, а згодом — у спальні Антона 
Івановича (біля ліжка). У першому випадку така «розвіска» дивувала всіх 
гостей, які приходили на обіди до родини7.

6 Польський художник, викладач і художній критик, борець за незалежність Польщі 
та вбивця першого президента Польщі Габріеля Нарутовича. Невядомський був засу-
джений до смертної кари і розстріляний 31 січня 1923 р. у Варшавській цитаделі.

7 За спогадами І. Г. Халявки — онуки А. І. Собкевича

Нова атрибуція

Невядомський, Еліґіуш | Натурниця
1893. Полотно, олія. 83 × 168 см

Антон Собкевич з родиною
Фото. Колекція родини Собкевичів

Інтер’єр квартири Антона 
Собкевича
Фото. Колекція родини Собкевичів
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Ж–964 Попередня атрибуція

Красицький, Фотій Степанович | Портрет М. Грушевського
1916. Київ. Полотно, олія. 65 × 52 см

В інвентарній картці 1950-х рр. зазначено, що портрет передано 
з Музею російського мистецтва (Акт від 09.04.1945 р.). Вдалося розшука-
ти зазначений акт, що зберігся у справі № 7/148 [23, с. 78], який дійсно під-
тверджує дані про надходження. Проте під час подальших досліджень 
було виявлено низку фактів, що дало змогу внести зміни до атрибуції.

Завдяки старим музейним номерам на звороті картини8 ми визначи-
ли, що портрет був у колекції нашого музею під іншою назвою ще у пер-
шій третині ХХ ст. У старій інвентарній книзі художнього відділу чи-
таємо: «№ 1516. М.556. Автор невідомий. Портрет чоловіка в окулярах. 
[…] Вгорі направо підпис: “[монограма з двох переплетених літер]. 1916 р. 
Київ”. Ол. фарба, полотно. 65 × 52.» [19, с. 286–287]. Коли саме він надійшов, 
не відомо, адже сам запис в інвентарній книзі зроблено пізніше — взимку 
1927 р. Про це пише Федір Ернст у своєму щоденнику [9, с. 130]. Однак Федір 
Людвігович зазначив у згаданій інвентарній книзі 1918 р.

Характерна зовнішність, авторська монограма, рік і місце написання 
портрета, а також символічне зображення жовто-блакитного прапору 
ліворуч від підпису наштовхнули на думку, що на портреті зображений 
Іван Левинський9, який саме в 1916–1918 рр. жив у Києві. 

Цікаво, що в колекції НХМУ є ще один портрет Івана Левинського 
Фотія Красицького, вперше опублікований у книзі львівського дослідни-
ка Ігоря Жука «Львів Левинського: місто і будівничий» [7, с. 47]. Ці два пор-
трети ніколи не фігурували поряд, адже тоді атрибуція була б очевид-
ною. Отже, маємо другий портрет із такими інвентарними даними: Ж-598 
Красицький Ф. Портрет І. Левинського. 1916. 67 × 54 см, який до 1941 р. був 
записаний як портрет невідомого із вказаним автором. Більш пізній за-
пис уточнює: «Подарок Красицького Ф. Портрет І. І. Левинського, професор 

8 1516 Х. В.; У-742; М556; 521; Ж-428/КМУИ.
9 Левинський Іван Іванович (1851–1919) — український архітектор, педагог, підприємець, 

громадський діяч, професор Львівської політехніки.
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Львівської політехніки (зі слів автора — травня 1941 р.)» [22, арк. 66]. 1941 р. 
в музеї відкрилася персональна виставка Фотія Красицького. Ймовірно, 
саме тоді художник надав інформацію про портретованого.

Тож у колекції НХМУ зберігаються два портрети Івана Левинського 
Фотія Красицького, яких об’єднує рік написання та однакові атрибути.

Внесені зміни до атрибуції

Красицький, Фотій Степанович | Портрет Івана Івановича Левинського
Полотно, олія. 65 × 52 см

Фотій Красицький |  
Портрет Івана Івановича 
Левинського
Полотно, олія. 67 × 54 см
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Ж–281 Попередня атрибуція

Красицький, Фотій Степанович | Чоловічий портрет
1916. Полотно на дикті, олія. 54,4 × 42 см

На звороті напис: «20.VII.1916 р. Мал. Ф. Красицький. Чернігів»

Саме напис на звороті навів на думку, що на портреті зображено ві-
домого чернігівського діяча. Після низки пошуків вдалося встановити, 
що це — Ілля Людвигович Шраг (1847–1919) — український громадський 
і політичний діяч, чернігівський адвокат10.

Точна дата надходження твору не відома. Можна припустити, що це 
було до 1944 р. Адже як у першій книзі вступу, що ведеться саме з 1944 р., 
так і в наступних, даних про надходження твору немає.

Перший запис про твір знаходимо лише в Інвентарній книзі «Живопись 
I категории отдела живописи, графики и скульптуры» [24, арк. 22 зв]. 
Читаємо: «№ 422. Красицкий Фотий Степан. 1873–1944). Мужской пор-
трет. Погрудный En face. Голова, лишенная волос. Взгляд прямой, седые 
усы. Коричневый пиджак. Белая рубашка, синий галстук. Слева подпись: 
30/ VII 1916 К… На обороте: № 82, 206 (в трикутнику) 30/VII 1916 г. мал. 
Ф. Красицкий. Чернигов 279, 39/758. Фанера, масло. 40 × 55 см. Состояние 
хорошее».

На ювілейній виставці у нашому музеї в 1941 р. досліджуваний пор-
трет не експонувався. Проте за 1916 р. серед 10 творів зазначено «Стара 
могила М. Ко цюбинського в Чернігові. Олія Картон. 11 × 16 [12, с. 18]», на-
писаний явно з натури. Це ще одне підтвердження перебування Фотія 
Красицького у Чернігові.

Нова атрибуція

Красицький, Фотій Степанович | Портрет Іллі Людвиговича Шрага
1916. Чернігів. Полотно на дикті, олія. 54,5 × 42 см

10 Член Української Центральної Ради від УПСФ. З 9 березня 1918 р. — почесний мировий 
суддя Чернігівського судового округу. За часів Української Держави — один з кандидатів 
на посаду прем’єр-міністра. Чимало зусиль доклав для відкриття у Чернігові на основі 
колекції Василя Тарновського Музею українських старожитностей.



114 115МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1 МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1

Марина Дроботюк | Внесення змін до атрибуцій художніх творів з колекції НХМУМистецтво | Дослідження пам’яток. Атрибуції. Експертизи

Ж–0162 Попередня атрибуція

Максимович, Всеволод Миколайович | Портрет чоловіка з собакою
Полотно, олія. 107 × 74 см

У правому верхньому куті підпис і дата: «В. Максимович 1912. Ав. 30»

Як бачимо з підпису, портрет написаний молодим художником 30 серп-
ня 1912 р. у віці 18 років. За офіційними документами, він, разом з інши-
ми живописними та графічними творами художника, надійшов до музею 
навесні 1930 р. з московського «Хранилища современного искусства» (Акт 
№ 363 від 05.04.1930 р.).

Однак повернімося до назви твору, що, як з’ясувалося, потребує де-
яких уточнень.

Завдяки старим інвентарним номерам на звороті дуже швидко відна-
йшлася перша інформація про цей твір, що є важливою для уточнення 
назви. В інвентарній книзі читаємо: «М923 Портрет батька художника 
Н. М. Максимовича. Сидить у фотелі з білим собачкою на колінах. Вгорі пра-
воруч підпис: “В. Макс. 1912 Ав. 30”. Пол., олія. 106 × 71. № 1823» [22, арк. 57 зв].

Чому ж так сталося, що портрет «втратив» свою оригінальну назву? 
Як відомо, майже всі твори Всеволода Максимовича потрапили до спецфон-
ду та науково-допоміжного фонду й були забуті на багато років. У книзі 
спецфонду 1940-х (?) маємо вже інший запис: «Портрет невідомого з со-
бакою. П., о. 107 × 74. “Изображение мужчины в темном костюме, на коле-
нях — белая собачка. Фон — орнаментальная ткань. На обороте: М923”» [26, 

арк. 80 зв]. Саме з такими даними цей портрет зберігається в НХМУ.
На жаль, візуальними та іншими документальними свідченнями під-

твердити початкову назву ми не можемо (хоча дослідження щодо цього 
тривають). Тому було запропоновано до сучасної назви «Портрет чолові-
ка з собакою» додати в дужках «Портрет батька художника».

Пропоновані зміни до атрибуції

Максимович, Всеволод Миколайович | Портрет чоловіка з собакою 
(Портрет батька художника М. М. Максимовича)
1912. Полотно, олія. 107 × 74 см
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НДФ–5927 Попередня атрибуція

Орлов Л. | Портрет чоловіка в окулярах
Полотно, олія. 55 × 44 см

Зі збірки В. Перебийноса

У науково-допоміжному фонді НХМУ зберігається низка творів не-
відомих та маловідомих художників, що потребують окремого вивчен-
ня. Цей портрет — один із них. Після «ретельного» прочитання підпи-
су «А. Орлов 29», зіставлення певних біографічних фактів тощо можна 
припустити, що йдеться про Олександра Костянтиновича Орлова (1899–
1979)11. Художник певний час жив у Празі, де, ймовірно, познайомив-
ся з Василем Перебийносом12, з колекції якого й походить цей портрет. 
На жаль, за браком певних документальних свідчень, поки не вдалося 
встановити, хто саме зображений на портреті, але дослідження тривають.

Зміни до атрибуції

Орлов, Олександр Костянтинович | Портрет чоловіка в окулярах
1929. Полотно, олія. 55 × 44 см

НДФ–5936 Попередня атрибуція

Перебийніс, Василь | Жінка в українському вбранні
Полотно, олія. 92 × 65 см

Підпис художника у правому нижньому куті: V. Perebyinis.

11 Орлов Олександр Костянтинович (27 січня 1899, Радом, Варшавська губернія / за іншими 
даними — Петербург/ — 3 квітня 1979, Кормей-ан-Парізі, поблизу Парижа) — французь-
кий художник російського походження. З 1924 р. жив у Празі, навчався в Українській 
студії пластичних мистецтв у Сергія Олександровича Мако (до 1928 р.). В 1930–1933 рр. 
працював ілюстратором у «Прагер-Прес» — орган друку Міністерства іноземних справ. 
В 1933 р. жив у Франції.

12 Перебийніс (1 січня 1896, с. Малі Пузирки, Заславський повіт, Волинська губернія — 13 ли-
стопада 1966, Лондон) — український маляр, книжковий графік, театральний декоратор.

Хоча автор досліджуваного твору відомий, його назва не відповідала 
авторській. Це вдалося встановити завдяки монографії художника13 [11]. 
Як пише митець, ця книга — «документально історичний та художній 
альманах про життя й творчість українського артиста-маляра». У моно-
графії опубліковано низку творів В. Перебийноса, підписи до яких робив 
сам художник. Завдяки цій інформації було запропоновано внести уточ-
нення до назви цього портрету.

13 Художнє оформлення обкладинки і герба Волині артиста графіка проф. Р. Лісовського, 
фотографічна репродукція картин — Г. Кашка.
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Уточнення до атрибуції

Перебийніс, Василь | Тетяна Перебийніс у народному строї
Полотно, олія. 92 × 65 см

P.S.: Варто зауважити, що про надходження останніх двох творів з колек-
ції В. Перебийноса відомо таке. В НХМУ зберігся акт № 19 від 20.07.1970 р., 
в якому записано: «Під час передачі фондів виявлено, що цілий ряд архі-
вів не занесено в книгу вступу. Зважаючи на їх цінність, комісія у складі 
тт. Д. Горбачова та Н. Присталенко вносить ці архіви в книгу вступу…» [30, 

арк. 42]. Серед них і так званий Фонд № 16 — Перебийноса. Згодом знайдено 
інформацію про те, що архів Перебийноса надійшов із ВОКСу — Всесоюзного 
товариства культурних зв’язків із закордоном14 [29, арк. 81 зв].

ГР–1408 Попередня атрибуція

Анунціо | Портрет невідомого
Папір, коричнева сангіна. 20,3 × 13,8 см

У нижній частині твору добре зберігся підпис, який вдалося розшиф-
рувати та перекласти. «Alla Signora / Valeria(?) Cabalgar / G. Cambon», 
українською «Синьйорі Валерії Кабальгар. Г. Камбон». Нижче подано ци-
тату Габріеле д’Аннунціо15 «Onniveggente e immoto» («Всевидючий і не-
рухомий»), а також місто і дата: «Trieste, 26, 4, 904». Завдяки залишено-
му напису вдалося встановити автора твору. Йдеться про відомого іта-
лійського художника Глауко Камбона16, прихильника творчості Габріеля 
д’Аннунціо. До того ж, сестра художника — Нелла Доріа Камбон — відома 
поетеса з Трієста, контактувала з д’Аннунціо [17]. 

14 Радянська громадська організація, заснована в 1925 р. У 1958 р. Всесоюзне товариство 
культурного зв’язку із закордоном було перетворено на Союз радянських товариств 
дружби і культурного зв’язку із зарубіжними країнами.

15 Габріеле д’Аннунціо (1863–1938) — італійський драматург, поет.
16 Глауко Камбон/Glauco Cambon (Тріест, 13.08.1975 — Бієлла, 07.03.1930) — відомий італій-

ський живописець.
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Під час подальших досліджень біографії та творчості Глауко Камбона 
вдалося виявити, що на портреті, ймовірно, зображений батько худож-
ника — Луїджі Камбон (21.06.1838–14.04.1904) — відомий адвокат та депу-
тат парламенту Відня. Цю схожість можна побачити на інших портретах 
Луїджі, якого не раз писав Глауко Камбон. Стосовно досліджуваного пор-
трета, то напис на ньому зроблений вже після смерті батька. Ймовірно, 
й сам портрет створений у той час або ж перед смертю батька.

За старими інвентарями виявилося, що вперше згадка про твір є в кни-
зі Обмінного фонду художнього відділу: «№ 17 A. Camboni (?) 1909. Голова 
старого чоловіка в шляпі. ¾, поворот наліво; довге волосся, борода й вуса. 
Дарунок Валерії Кабальгар (?) від Габр. Д’Аннунціо. Пастель (червона), па-
пір. 20 × 14. Зі збір. Мазевського. В паспарт.» [20, арк. 62]

Згодом твір було повторно обліковано до інвентарної книги графі-
ки І категорії. У запису від 08.12.1947 р. читаємо: «№ 1867. Неизвестный. 
Портрет старика. Погрудный портрет пожилого мужчины. Поворот го-
ловы ¾ влево, в шляпе, длинные, седые волосы, усы и борода, взгляд отве-
денный. Справа и слева внизу надписи на иностранном языке (неразбор-
чиво). На обороте: 779 (в прямокутнику) “«Мазевский» Лютеранская 19”. 
Материалы и техника: бум. сангина. 20 × 14. Сохранность хорошая» [25, 

арк. 47 зв]. Відтоді автор твору значився як невідомий. Проте тут має-
мо цікаву деталь — адресу Мазевського, записану на звороті паспарту, 
що не збереглася. На жаль, поки не вдалося встановити, про якого саме 
Мазевського йдеться, але дослідження тривають.

У 1959 р. (від 07.05.1959 р.) твір переобліковано як «Анунцио. Портрет 
неизвестного» […] «справа снизу надпись чернилом: Alla Signora Valerio 
Caba..ar: — g.Cambo… / другим почерком Trieste 26 × 904 i immoto» [27, 

арк. 121зв–122]. Зважаючи на ці дані, можна стверджувати, що найбільш 
близькою до точної була перша атрибуція твору.

Отже, було встановлено автора, назву, уточнено рік та техніку ство-
рення портрета. Нова атрибуція

Камбон, Глауко | Портрет літнього чоловіка в капелюсі 
(портрет батька художника (?))
1904. Папір, сангіна. 20 × 14 см

Глауко Камбон | 
Портрет Луїджі 
Камбона [17]
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НДФ–7928 Попередня атрибуція

Невідомий художник | Пейзаж з хатами
Папір, офорт. 48,5 × 64,5 см

Олівцем дописано (ймовірно, пізніше): Zofia Sh…

Офорт надійшов разом з іншими естампами (понад 800 одиниць), знай-
деними в бібліотеці музею у 1995 р. Однак до бібліотеки ці графічні твори 
могли потрапити й на початку ХХ ст.

Після прочитання підпису «Zofia Stankiewicz», зробленого графі-
товим олівцем під правим нижнім кутом, вдалося відшукати важли-
ву інформацію, що, як з’ясувалося, аналогічний відбиток зберігається 
у Національному музеї Варшави за назвою «Збіжжя». У варшавському ва-
ріанті графітовим олівцем рукою Домініка Вітке-Єжевського внизу папе-
ру по лівій стороні зроблено напис: «Премійована робота на Графічному 
Конкурсі в 1913 р.» [18].

Отже, встановлено нову атрибуцію та приблизне датування. Також 
знайдено інформацію, що в колекції НХМУ зберігалося принаймні ще два 
твори Софії Станкевич17: акватинта «Подільське село» та пастель «Кура». 
Останній обміняли на інший твір 30.01.1925 р. [21, арк. 31 зв].

Внесені зміни до атрибуції

Станкевич, Софія | Збіжжя
До 1914 р. Папір, офорт. 48,5 × 64,5 см

17 Софія Станкевич (14.09.1962, Рижів, Волинська губ. — 04.10.1955, Варшава) — художни-
ця, графік та громадська активістка українського походження, більшу частину свого 
життя жила й працювала у Варшаві. У 1878 р. разом із сестрою Вікторією навчалася 
в одній з варшавських шкіл — в Класі Рисунка Войцеха Ґерсона. Саме тут знайомиться 
з Анною Білінською (1857, Златопіль — 1893, Варшава), яка у щоденнику згадує, що їхати 
до Парижу її запросила пані Станкевич (ймовірно, мати Софії). І вони втрьох відправ-
ляються у подорож до столиці Франції.

Додатково подаємо інформацію про твір з колекції іншого музею.

Попередня атрибуція

Рєпін, Ілля Єфимович | Портрет професора Іванова
1882. Полотно, олія. 58,5 × 48,5 см

Музей Атенеум, Гельсінкі (Фінляндія)

У фінському Музеї Атенеум зберігається понад 150 живописних та гра-
фічних творів Іллі Рєпіна. Серед них — портрет, який до 2018 р. було за-
писано як «Портрет професора Іванова (невідомий)». Потім внесли зміни 
до атрибуції та у 2019 р. музей Атенеум офіційно перейменував цей твір. 
Саме з новою назвою портрет експонувався на ретроспективній вистав-
ці Іллі Рєпіна, що проходила у Третьяковській галереї (березень — сер-
пень 2019 р.).
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Після дослідницької та організаційної роботи науково-методична рада 
НХМУ затвердила рішення про необхідність внести зміни до атрибуції 
зазначеного портрета. Наступним кроком стало написання офіційного 
листа до музею Атенеум з візуальними та документальними доказами 
нової атрибуції.

Повертаючись до досліджуваного портрета, були такі вихідні дані: 
Рєпін І. Є. Портрет професора Іванова. 1882. Полотно, олія. 58,5 × 48,5 см. 
Музей Атенеум (Гельсінкі). У лівому верхньому куті стоїть підпис худож-
ника та дата 1882 р.

«Огляд» фоторепродукції портрета виявив схожість з відомим укра-
їнським митцем Миколою Мурашком. Постало питання про доцільність 
назви «Портрет професора Іванова». За словами кураторки фінського му-
зею Anu Utriainen, на звороті рами картини є напис латиницею від руки: 
«Professor Ivanov»; однак хто це написав, коли та про якого саме профе-
сора Іванова йдеться, невідомо. Можемо припустити, що це — абстракт-
ний образ. Важливим є також провенанс твору. Відомо, що він надій-
шов до Атенеума з приватної колекції в Стокгольмі, а до цього перебував 
у Посольстві Швеції в Москві.

Візуальні порівняння та документальні свідчення дали підстави ствер-
джувати, що на портреті зображений відомий український художник, 
викладач та засновник Київської рисувальної школи — Микола Іванович 
Мурашко.

У документально-архівному фонді НХМУ (далі — ДАФ) збереглися світ-
лини М. Мурашка, що дають уявлення, який саме вигляд він мав з 1870-х 
до початку 1900-х рр. [31, с. 75]. Світлини дають змогу з точністю атрибу-
тувати портрет з фінської колекції. Однак варто звернути увагу також 
на документальні свідчення.

Ознайомившись із більшістю книг з музейної бібліотеки про творчість 
І. Рєпіна та М. Мурашка, можна дійти висновку — цей портрет у жодній 
прочитаній монографії чи дослідженні не фігурував (окрім закордонних, 
де він публікувався під старою назвою). Навіть в опублікованих листах 
та спогадах художників немає чіткої інформації про портрет, а є лише 
опосередковані факти, що можуть наштовхнути на думку, де саме він 
був написаний.

У «Щоденнику» Миколи Мурашка з архі-
ву НХМУ знайдено такий запис: «1882 В Москве 
на выставке и в Боярке, у пристава» [31, с. 302]. 
Можна припустити, що цей портрет написано 
саме під час тієї поїздки до Москви.

Також у листі до Іллі Рєпіна (Київ, середи-
на 1908 р.) Микола Мурашко пише: «Праздную, 
брат, я сорок лет своего пребывания в Киеве. 
Ты, милый человек, отказался от всяких юби-
леев, предоставив это маленьким труженикам, 
работникам. Устраивают выставку: бывшие 
ученики и так вообще дружески расположенные 
ко мне люди; выставка в нашем роскошном музее 
и все это, так сказать, в честь моего славного 

Експозиція виставки 
до 40-ліття художньо-
педагогічної діяльності 
Миколи Мурашка

1908 р. [32]
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сорокалетия пребывания в Киеве. Я что-то прочту, наверное, нагоро-
жу порядочную долю глупости, но это ничего, лишь бы честно. Пришли 
и ты что-нибудь, хоть маленькое, пересылка туда и обратно будет опла-
чена, а може й продамо. Во всяком случае, будем страсть как тронуты. 
Опоздаешь — это будет случай к лишнему анонсу» [14, с. 33].

Йдеться про виставку картин, організовану з нагоди сорокалітнього 
ювілею художньо-педагогічної діяльності М. Мурашка та відкриту в ли-
стопаді 1908 р. в приміщенні Київського міського музею (нині приміщен-
ня НХМУ).

Завдяки каталогу виставки [8], що зберігся у бібліотеці НХМУ, дізна-
ємося, що у ній брало участь 36 художників, а під № 252 експонувався 
портрет ювіляра пензля І. Рєпіна. Раніше на цей факт особливо не зверта-
ли уваги, адже вважалося, що йдеться про відомий портрет 1877 р. з ко-
лекції НХМУ. Проте завдяки світлині з документально-архівного фонду 
НХМУ [32], вдалося виявити, що на фото зображено частину експозиції 
виставки 1908 р., де з лівого боку чітко видно портрет, що стоїть на моль-
берті, — це і є портрет з колекції Атенеум.

Отже, серед понад 150 творів Рєпіна, що зберігаються у музеї Атенеум 
(Гельсінкі), «виявлено» портрет його друга та колеги Миколи Івановича 
Мурашка, який до цього фігурував як «Портрет професора Іванова». Тепер 
поряд з давно відомим портретом 1877 р. з колекції НХМУ можна сміливо 
ставити портрет 1882 р. з колекції Атенеум.

Зміни до атрибуції

Рєпін, Ілля Юхимович | Портрет Миколи Мурашка
1882. Полотно, олія. 58,5 × 48,5 см

Музей Атенеум, Гельсінкі
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Творчість Петра Холодного належить до кола тих майстрів, які на по-
чатку ХХ ст. не лише визначали виміри української версії стилю модерн, 
а й формували його головні риси. Генерація художників, серед яких 
Опанас Сластіон, Іван Їжакевич, Василь Кричевський, Михайло Жук, 
Охрім Судомора, Олена Кульчицька, Іван Труш, Георгій Нарбут, вийшла 
на культурну арену разом із новою епохою, яка на українському кален-
дарі позначилася національно-романтичним піднесенням. Насамперед 
це проявилося у зацікавленості національною культурною спадщиною: 
давнім зодчеством, традиційним ужитковим мистецтвом, пісенним і ус-
ним фольклором України.

Рушіями у створенні концепції національного мистецького сти-
лю у перші роки нового століття виступили Опанас Сластіон і Василь 
Кричевський. Їхні ідеї та передбачення майбутнього українського мис-
тецтва втілились насамперед у будівлях земських шкіл та у найвідо-
мішій пам’ятці українського модерну — будинку губернського зем-
ства у Полтаві. Їх поява засвідчила про народження нового культур-
ного і мистецького явища, яке несло ознаки національно-стильового 
характеру.

Народжуючись, український модерн наполегливо утверджував влас-
ну національну образотворчу іконографію та осучаснював її елемен-
ти. Важливим кроком на шляху українізації модерну стало відкрит-
тя 1911 р. у Києві загальноукраїнської Першої української артистич-
ної виставки [9], невтомним організатором якої був Петро Холодний. 
Декларування позиції художників відобразилося вже в самій назві ви-
ставки — української.

У колекції НХМУ зберігається картина Петра Холодного «Казка 
про дівчину і паву», що стала етапною для майстра. Художник вперше 
у своїй творчості звернувся до техніки темперного живопису за ста-
ровинними технологіями, які він опанував, вивчаючи зразки давніх 
українських ікон [8, с. 5–6]. Саме під час створення цієї роботи Холодний 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПАМ’ЯТОК. 
АТРИБУЦІЇ. 
ЕКСПЕРТИЗИ
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виробив технологічні прийоми у накладанні фарб, використовуван-
ня кольорових підкладів та нейтральних тонів, розробив рецептуру 
ґрунту, які надалі він використовуватиме у своїх станкових і мону-
ментальних творах. Стилістика модерну знаходить віддзеркалення 
не лише у символіко-алегоричній композиції за фольклорними моти-
вами, а й у самому зверненні до техніки темперного живопису як до 
оновлення можливостей живописної пластики, в експериментуванні 
з фактурою картинної площини та додатковому застосуванні золочен-
ня окремих фрагментів твору.

Вивчення побутування картини дало змогу виявити втрату її істо-
ричної назви, що змінило закладений художником сенс. Вперше карти-
на зазначається у каталозі виставки, влаштованої Київським художнім 
училищем у лютому 1917 р., де вона експонувалася під назвою «Колядка 
про дівчину та паву», під № 203 за каталогом [6, с. 8]. Ймовірно, до участі 
у виставці Холодного запросив директор Київського художнього училища 
Федір Кричевський, з яким вони разом експонували свої твори на першій 
і другій виставках українських митців (1911 та 1913 рр. відповідно). Вдруге 
картину представлено на виставці діячів Українського пластичного мис-
тецтва, яка відкрилася під час роботи Всеукраїнського з’їзду діячів плас-
тичного мистецтва, що проходив у м. Києві впродовж 9–16 червня 1918 р. 
На цій виставці Холодний представив 33 твори, серед яких була «Колядка 
про дівчину та паву» [5, с. 3], у каталозі за № 82а.

Важливо для нашого дослідження згадати, хоча й побіжно, що в 1917–
1919 рр. життя і творчість Петра Холодного були невід’ємною частиною 
процесу державотворення України: так, у 1917 р. він був одним з органі-
заторів Товариства шкільної освіти і Всеукраїнської учительської спілки, 
очолював Першу Київську гімназію, з червня 1917 р. став заступником 
генерального секретаря освіти (згодом міністра) УЦР. Згодом виконував 
обов’язки міністра народної освіти в урядах гетьмана П. Ско ро падського 
і Директорії Української Народної Республіки (грудень 1918). Отже, від лю-
того 1917 до лютого 1919 р., коли у складі уряду УНР Петро Холодний 
від’їздив з Києва, він подавав на ці виставки свої роботи, ймовірно, осо-
бисто, і, швидше за все, назва, під якою експонувалася картина на цих 
двох виставках, була авторською.

У найбільш ранньому обліковому документі 
НХМУ «Инвентарная книга по учету експонатов 
художественного отдела за 1902–1926 гг.» зазна-
чається, що твір потрапив до музею у 1919 р. і був 
записаний під назвою «Пава» [12, с. 1].

А втім, помилка у назві картини з’яви-
лася одразу ж після її експонування на ви-
ставці Діячів пластичного мистецтва у червні 
1918 р. — у рецензії Костя Широцького (під псев-
донімом: К. Сущанський), де він згадує цю робо-
ту як «Казка про дівчинку і паву». Підсумовуючи 
свої враження від живописних творів Холодного, 

Петро Холодний | 
Колядка про дівчину 
та паву
1916. Дерево, темпера, 
золото, 85 × 144 см
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критик зазначив, що «в такім синтезі форм виявляють український ха-
рактер, що це є вже цілою школою, правдивою школою, котру май-
стер десь з глибині свого почуття виявляє в творах», проте ці висновки 
стосувалися не всіх творів: «І тільки за вийнятком, красивої картини 
“Казка про дівчинку і паву” кожний твір підтверджує нашу думку» [7, 

с. 2]. Зауважимо, що живописна досконалість та довершена гармонія 
як формальних елементів, так і внутрішньої емоційної складової карти-
ни пройшли повз увагу критика, якого більше вразили інші твори з цієї 
виставки: «Вітер», «Переяслав», «Літо».

За Широцьким, помилку в назві повторює і львівський мистецтвозна-
вець Микола Голубець, який уважно стежив за мистецьким життям цен-
тральної України. У своїй статті «Мистецтво Наддніпрян ської України», 
опублікованій 1919 р. у львівському збірнику «Серед бурі», він згадує 
цю роботу Петра Холодного як «Казка про дівчинку і паву» [3, с. 152]. 
Інформацію для свого нарису Голубець використовував саме зі згада-
ної статті Широцького. Згодом у невеличкому монографічному нарисі 
про Холодного, який вийшов у Львові 1926 р., Микола Голубець наводить 
цю рецензію у своєму виданні. У монографії назву картини Холод ного 
автор тексту ще раз довільно змінює і знову подає під помилковою наз-
вою: «В 1916 році почав Холодний малювати старим іконописним спосо-
бом першу з картин того циклю на мотив колядки про “Дівчину і паву”. 
За нею пішли вже відомі нам з львівських виставок картини й компо-
зиції» [4, с. 24].

Про цю картину є згадки як у самого П. Холодного, так і в його близь-
ких родичів. Донька художника Марія Холодна у своїх спогадах наводить 
слова пісні, яку наспівував батько, малюючи цю картину: «У ліску, ліску, 
на жовтім піску, там пава ходе, пір’ячко роне», і пов’язувала їх з кар-
тиною батька [1, с. 14]. Сам Петро Холодний у 1930 р. у статті «Відповіді 
на запит 25-ліття Національного музею у Львові», описуючи свої пошуки 
щодо опанування давніх живописних технологій, зокрема письма тем-
перою, зазначав про цю картину: «Через рік — півтора я мав вже напи-
саний темперою образ про дівчину і паву … “А в ліску, ліску — на жов-
тім піску пава ходила, піря ронила, дівчинка Марійка піря збирала, піря 
збирала, в рукав складала”» [8, с. 6].

Пошуки відповідної пісенної форми показали, що у фундаменталь-
ному 9-томному виданні «Трудів етнографічно-статистичної експедиції» 
(1872–1878), упорядником якого був Павло Чубинський, у третьому томі 
(«Hаpодный дневник», 1872), у розділі колядки (зауважимо, що щедрів-
ки ідуть в окремому розділі) на сторінках 300–302 уміщено колядку «Ой 
в ліску, ліску, да на жовтім піску» (колядка дівчині) у кількох варіантах 
за регіонами України за № 37 [11, с. 300–302].

Слова колядки, записаної Чубинським у Новгород-сіверському повіті, 
можна навести як наочну ілюстрацію картині Петра Холодного.

Ой в ліску, в ліску, да на жовтім піску,
Пава ходила, пірьє губила.
За нею иде красна панна,
Красна панна, панна Катречка.
Пірьєчко бере, на столець кладе,
А з стольця бере да в віночок вьє;
Звила віночок, пошла в таночок.
Де узялися буйні вітри,
Да й скинули вінок з голови,
Да й укинули у тихий Дунай.
Ой пойду ж бо я лужком, бережком,
Дай зустріну я три рибалочки:
«Ви рибалочки, ви молодиі,
Да й закиньте ж ви шовковий невод,
Да й вловіть мені перловий вінок,
Я ж вам, рибалочки, дорого заплачу:
Одному рибалочці — золотий перстень,
Другому рибалочці — перловий вінок,
Третëму рибалочці — сама молода,
Сама молода, да й зарученая.

(С. Юриновка, Новгородсиверский уезд)» [11, с. 300].

Стосовно назви картини насамперед було встановлено, що в україн-
ському казковому фольклорі не існувало подібного сюжету, проте сюжет 
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про дівчину і паву у численних текстових варіаціях був поширений у різ-
них регіонах Україні як у ХІХ ст., так і побутує донині або як народна 
пісня, або як щедрівка.

На підставі дослідження й аналізу зібраних джерел встановлено ав-
торську назву твору — «Колядка про дівчину та паву».

Під час дослідження картини було уточнено, що крім темпери у живо-
писному шарі картини присутнє золочення, яке художник додав у зобра-
женні окремих фрагментів пір’я хвоста павича.

Атрибуція оприлюднена і схвалена на НМР НХМУ від 30.07.2020

Холодний, Петро Іванович | Колядка про дівчину та паву
1916. Дерево, темпера, золото, 85 × 144 см
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АТРИБУЦІЯ ТВОРУ 
КРІСТІАНА КРОНА
«Церква Казанської Богородиці 
Флорівського монастиря».
З серії «Київські пейзажі». [1909–1911]

Олена Кашуба-Вольвач
завідувач науково-дослідного відділу мистецтва 
ХІХ — поч. ХХ ст. НХМУ
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КЛЮЧОВІ СЛОВА

атрибуція,

творчість К. Крона,

Флорівський монастир,

модернізм

ЖС-2494 Попередня атрибуція

Крон, Крістіан Корнеліус | Міський пейзаж
[Б. д.]. Полотно, олія, 71 × 51 см

Картина зберігалася у фонді живопису, у радянському відділі не му-
зейної, так званої нульової категорії, в якій її записали під шифром 
«ЖС–0399». Запис у книзі обліку «Инвентарь живописи V категории 
не музейного значения (советский отдел)» за 1956–1958 рр. містить ін-
формацію з коротким описом твору та станом його збереженості: «0399. 
Неизвестный. Городской пейзаж. На первом плане церковные постройки. 
В левом нижнем углу: Xon Krohn. Холст, масло. 71 × 51. Без подрамника, 
кромки оборваны» [8, арк. 115, зв.]. Схожі відомості занотовані й у попередній 
обліковій книзі «Инвентарная книга 1. Живопись — експонати ІІІ кате-
гории. Отдел живописи и графики» за 1948–1949 рр. В описі додатково 
зазначалися написи на звороті полотна: «Слева внизу подпись: на оборо-
те: 696 [цифра вписана в трикутник — О. К-В.], М.273, ф. 296» [7, арк. 62, зв.]. 
Наразі не вдалося з’ясувати відповідність усіх зазначених номерів інвен-
тарним книгам НХМУ. Найбільш інформативним для дослідження твору 
виявився запис у документі «Інвентарна книга № 11, бувш. Художнього 
відділу» за 1923–1924 роки: «№ 448 (609). Крон, Кристиан. “Видок на групу 
церков”. Ліворуч велика церква з фронтоном в вигляді кокошника й одною 
банею; праворуч дві білих дзвіниці з зеленими круглими дахами; в глиби-
ні — дзвіниця й церква з золотими банями. На горизонті — синя полоса 
(море?). Наліво внизу підпис: “Xon Krohn”. На обороті підрамку олівцем 
напис “Оdеssа”» [6, арк. 30]. Як бачимо, окрім досить ретельного опису тво-
ру, були зазначені важливі деталі для атрибуції: вказано автора твору — 
Крістіана Крона та інформація, що картина була на підрамнику і на ньо-
му був напис «Оdеssа».

Запис про автора твору в інвентарній книзі за 1923–1924 рр. і перене-
сений згодом до наукової картки відповідає авторському підпису в ниж-
ній лівій частині картини, що належить норвезькому художнику, модер-
ністу, активному учаснику авангардного руху України і Росії Крістіану 
Корнеліусу Крону (1882–1959), який приїхав до Києва у 1908 р. й брав ак-
тивну участь у мистецькому житті до кінця 1911 р. Підпис прочитується 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПАМ’ЯТОК. 
АТРИБУЦІЇ. 
ЕКСПЕРТИЗИ
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як «Ксан Крон» і відповідає авторському на-
писанню на інших творах цього художника [2]. 
Авторський підпис зроблено такою самою бла-
китною густою фарбою (перша літера імені по-
верх блакитного потім прописана коричне-
вою фарбою), яка присутня у живописі твору. 
Просвічування підпису в ультрафіолетових про-
менях звичайне і не викликає сумнівів у тому, 
що він був нанесений невдовзі після завершення 
роботи, по сухому живописному шару.

На полотні зображена церква Казанської іко-
ни Пресвятої Богородиці Флорівського монасти-
ря, розташованого біля підніжжя Замкової гори 
на київському Подолі. Виразний архітектурний 
образ упізнається за характерними елементами 
декору будівлі церкви — масивними фронтона-
ми-аттиками у формі кокошників, розташованих 
на всіх її фасадах. Флорівський — один із дав-
ніх київських міських монастирів, що формував 
силует подільської частини міста, і його вишу-
кані будівлі не раз приваблювали художника. 

Крістіан Крон | Церква 
Казанської Богородиці 
Флорівського 
монастиря
З серії «Київські пейзажі»
1909–1911
Полотно, олія, 71 × 51 см

Свято-Вознесенський Флорівський монастир
Фото поч. ХХ ст.

Церква Казанської ікони Пресвятої 
Богородиці Флорівського монастиря
Фото 2007 р.
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Ймовірно, «Міський пейзаж» з колекції НХМУ — це один із творів, який 
художник виконав під час пошуку найвиразнішого образотворчого моти-
ву цього архітектурного ансамблю на натурних етюдах. Схоже рішення 
у побудові дальнього плану (зображення ніжної блакиті світлого неба, 
контрастної до нього яскраво-синьої води Дніпра та вохристих м’яких 
тонів берегів) ми бачимо і на картині Крона із зображенням іншої церкви 
Флорівського монастиря — Воскресенської.

Місцезнаходження останньої картини не встановлено, а в 1910-х рр. 
було випущено друковану кольорову листівку з її зображенням. Окремі 
гілки дерев, що де-не-де проглядають поміж будівлями на обох творах 
без листя, що може свідчити лише про виконання в один період.

Картина «Міський пейзаж» написана «a la prima»: швидкими та ве-
ликими пастозними нарізно прокладеними мазками, які лише окреслю-
ють або ледь заповнюють фарбою форму, зроблену одним рухом пензля. 
Задзначимо особливість тогочасної кронівської живописної манери у пле-
нерних роботах — художник залишає між мазками великі частини не про-
мальованого чистого ґрунтованого полотна, яке у цьому випадку висту-
пає важливим чинником у створенні живописної фактури, посилюючи 
декоративний ефект кольорових плям та ліній, якими окреслено форму. 

Такий прийом у створенні живописної поверхні трапляється в інших тво-
рах Крона із зображеннями київських церков і свідчить про високу плас-
тичну культуру та витончену технічну майстерність митця.

Для визначення часу написання цієї картини важливим є зафіксова-
ний напис на старому підрамку «Оdеssа», який може свідчити про експо-
нування в Одесі на «VIII выставке картин журнала “В мире искусств”» 
у 1909 р. Організатор виставки О. Філіпов, показав публіці 40 творів 
Крістіана Крона [2, с. 19–21]. Додамо, що тоді ж в Одессі відкрилася ви-
ставка «Салони» В. Іздебського, на якій також експонувалося три ро-
боти художника [3; за кат.: №№ 260, 261, 262]. У 1911 р. у Києві за спри-
яння директора музею Миколи Біляшівського відбулася велика вистав-
ка творів Крістіана Крона і його дружини Юлії Хольмберг. Серед творів 
цієї великої виставки разом із норвезькими та паризькими пейзажними 
сюжетами були і київські краєвиди. У залах Київського міського музею 
митець експонував кілька пейзажів, присвячених київським церквам [1; 
за каталогом №№ 38, 42].

Після останньої виставки Крон разом з дружиною активно по-
дорожує і тривалий час перебуває у Норвегії та Франції. Його участь 
у мистецькому житті Києва стає епізодичною. Велику кількість творів, 

Крістіан Крон | Воскресенська церква 
Флорівського монастиря
Листівка. Поч. 1910-х рр.

Крістіан Крон та Юлія 
Хольмберг у майстерні
Київ. Фото, 1911
Відтворено за ресурсом: 
Г. Коваленко. Киевский 
Пер Гюнт (Кристиан Крон)
http://lostart.org.ua/ua/
research/755.html
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що зберігалися у Києві, поступово впродовж 1910–1911 рр. перевозять 
до Норвегії, про що свідчать кілька записів у книзі «Акты поступления 
экспонатов в бывший исторический музей». Перший містить інформа-
цію, про те, що різні речі К. Крона і Ю. Хольмберг зберігалися тимчасо-
во у Київському міському музеї упродовж кількох років: «№ 5 Х. Кронъ. 
С 1 мая 1909. Разная домашняя мебель и картины. Смотри список вещей». 
Окремим аркушем додано безпосередньо і сам список: «Список вещей 
Х. Крона

1. большая корзинка (выдан 18/ІХ. 1910 [запис олівцем])
2. большой ящик с картинами (выдан [запис олівцем])
3. маленькая корзинка
4. большой сундук
5. пакет с картинами в рамах
6. подрамки
7. узкий длинный ящик с картинами
8. пустая папка»
Поверх тексту міститься напис «По доверию получить Николаю [під-

пис нерозбірливо] 13//ІХ. 1911 г.» [5, арк. 90 зв., арк. 92].

Наступний запис у цьому інвентарі на вклеєній до нього паризькій візи-
тівці Крона, у якому він просить передати частину цих речей для відправ-
ки їм до Норвегії: [Візитівка Х. Крона «Christian Krohn 6 Rue Vercingetorix 
Paris», текст на звороті]: «Многоуважаемый Ефим Родионович будьте так 
любезны разрешите подательнице сего взять со склада корзину и ящик 
для отправки нам в Норвегию. Простите за беспокойство. Шлем Вам сер-
дечный привет. Уважением [не розбірливо]. [Подпись] Крон. Христиания 
1сент 1910» [5, арк. 91].

Ці записи засвідчують, що впродовж 1909–1911 рр. значна частина тво-
рів Крона перебувала на тимчасовому зберіганні в Київському міському 
музеї. Зважаючи на згадки про твір у найбільш ранньому обліковому до-
кументі «Инвентарная книга по учету экспонатов художественного отде-
ла за 1902–1926 гг.» [4] та його постійні фіксації у наступних за хроноло-
гією інвентарних документах [5, 6, 7, 8] робимо висновок про його побуту-
вання в музейній колекції і, що потрапити до збірки він міг безпосередньо 
з особистої колекції К. Крона.

За підсумками зібраної інформації, дотичної до створення картини, 
встановлено часові межі створення картини та уточнено місце й будівля, 
які зобразив художник.

Атрибуція оприлюднена і схвалена на НМР НХМУ від 19.10.2019

Крон, Крістіан Корнеліус | Церква Казанської Богородиці Флорівського 
монастиря. З серії «Київські пейзажі»
[1909–1911]. Полотно, олія, 71 × 51 см.
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ДВІ АТРИБУЦІЇ ТВОРІВ
зі збірки Національного художнього 
музею України

Леся Толстова
заступник генерального директора НХМУ 
з наукової роботи

КЛЮЧОВІ СЛОВА

Володимир Андрєєв,

церква Воскресіння 

Христового на Форосі,

Сергій Світославський,

атрибуція пам’ятки 

архітектури,

мечеть Хазрат-Хизр 

в Самарканді

В 2018–2020 рр. авторка статті запропонувала на розгляд Науково-
методичної ради НХМУ декілька атрибуцій, які дали змо-
гу внести низку уточнень до інвентарної документації музею. 
Принаймні дві з них можуть становити інтерес для істориків 

та шанувальників українського образотворчого мистецтва.

Володимир Андрєєв. Форос. Церква Воскресіння Христового
14 липня 1893 року

У Науково-допоміжному фонді музею за інвентарним № НДФ-2697 збе-
рігається олівцевий рисунок, який донедавна мав таку назву: Невідомий 
учень М. Мурашка. Церква на кручі.

Легка, без натисків, манера рисунка, загальний сріблястий тон тво-
ру, виконаного твердим графітним олівцем, одразу викликають у пам’яті 
аркуші із зарисовками з альбому Володимира Андрєєва (1872–?), одного 
з улюблених учнів М. Мурашка (НХМУ, Гр-2254). Перегукується зі згада-
ними зарисовками, здебільшого кримських краєвидів, і сюжет цієї робо-
ти — очевидно, що зображена художником «церква на кручі» є церквою 
Воскресіння Христового на мисі Форос, неповторне розташування і ви-
разний силует якої складно з чимось сплутати. Цей здогад підтверджує 
і авторський напис «Байдары» в правому верхньому куті аркуша.

Для порівняння авторського стилю цієї роботи з достовірно відомими 
творами В. Андрєєва особливо показовим є аркуш 22 зі згаданого альбо-
му, на якому вміщено зображення побаченого з високої точки зору сели-
ща, розкиданого в гірській долині — Бахчисараю. В обох рисунках впа-
дає в око притаманна авторові своєрідна манера світлотіньового моделю-
вання: форми намічаються за допомогою невеличких плям тіні й легкого 
штрихування у напівтіні, тоді як світлові частини не проробляються, 
«розчиняючись» у загальному середовищі, позначеному білим тлом ар-
куша. Така манера посилює в рисункові краєвиду враження повітряної 
просторовості, насиченої м’яким, розсіяним світлом, та викликає відчуття 
легкої імли, характерної для приморських і гірських ландшафтів.

Додатковий аргумент на користь авторства В. Андрєєва дає порівнян-
ня почерку написів на обох творах, особливо показовою є характерна 
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велика літера Б, що скидається формою на цифру «8»: у першому випад-
ку вона присутня в написі «Байдары», у другому — «Бахчисарай».

Альбом кримських зарисовок В. Андрєєва датований 1894 р., саме тоді 
молодий художник здійснив велику мандрівку Кримом разом зі своїм 
давнім товаришем по Київській рисувальній школі Г. Дядченком. Проте 
із записника М. Мурашка, датованого 1892–1895 рр. [4], відомо, що обидва 
юнаки побували в Криму і в 1893 р.

Володимир 
Андрєєв | 
Форос. Церква 
Воскресіння 
Христового
14 липня 1893 р.
Папір, графітний 
олівець. 
23,9 × 14,6 см

Володимир Андрєєв | 
Бахчисарай
20 серпня 1894 р.
Аркуш з альбому. Папір, 
графітний олівець. 15,5 × 23 см
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Повний напис на рисункові з Науково-допоміжного фонду читаєть-
ся так: «Байдары 14го іюл[…]». З хронологією пересування художни-
ків по Криму в 1894 р. ця дата не збігається: по-перше, більшість ри-
сунків В. Андрєєва із згаданого альбому виконано пізніше, в період між 
18 серпня і 3 вересня, в околицях Бахчисараю; по-друге, в щоденникові 
М. Мурашка [4] за 1894 р. є запис про те, що 13 липня В. Андрєєв відвідав 
його на дачі під Києвом, а отже, 14-го ніяк не міг опинитися на Форосі. 
А от під датою 15 липня 1893 р. М. Мурашко, який тоді саме перебував 
з родиною в Алупці, нотує: «Володя, прошлявшись 3 дня в Байдарах, яви-
лся» [4]. Саме цей запис дає підставу точно датувати цей твір В. Андрєєва 
14 липня 1893 року.

Сергій Світославський. Мечеть Хазрат-Хизр у Самарканді
До 1899

У фонді живопису ХІХ — початку ХХ ст. зберігається невеличкий етюд 
Сергія Світославського, який донедавна мав назву «В Середній Азії. Руїни» 
(полотно на картоні, олія, 30 × 38,5 см). Атрибуція зображеної в етюді 
пам’ятки була зроблена випадково, коли авторка готувалася до лекції 
«Достеменне і фантастичне. Український історичний живопис ХІХ — по-
чатку ХХ століття».

С. Світославський захоплювався Середньою Азією, яка відкрила йому 
яскраві кольори півдня і стриману гаму випаленої сонцем пустелі. Іноді 
до його азіатських краєвидів потрапляють пам’ятки архітектури, в бу-
денному оточенні базарів або караванних вервечок.

Зображена в етюді мечеть на перший погляд справляє враження на-
півзруйнованої, загубленої серед пустелі древньої споруди, яку немож-
ливо ідентифікувати — що цілком пояснює стару назву етюду. Здається 
навіть, що анонімність пам’ятки є необхідною умовою конструкції пое-
тичного художнього образу, в якому метафорою всепоглинаючого часу 
виступають всепоглинаючі піски. Однак вдумлива оцінка можливо-
стей та інтересів художника змусила скептично поставитися до ідеї, 
ніби С. Світославський міг потрапити у якісь незнані куточки пустелі. 
Більш вірогідним видавалось припущення, що пам’ятку слід шукати 

на околицях тих давніх міст, про які достеменно 
було відомо, що митець їх відвідав.

Пошуки розпочалися із Самарканду й одразу 
принесли успіх. Як з’ясувалось, в етюді зображе-
на мечеть Хазрат-Хизр. Розташована вона на пів-
денній околиці Афрасіаба — на краю пустель-
них жовтуватих лесових пагорбів, що прилягають 
до Самарканда з півночі і являють собою давнє 
городище, що є, можливо, рештками согдійської 
Мараканди. Реалістично передане оточення й по-
роджує те хибне відчуття загубленості пам’ятки 
серед пустелі, яке виникає при спогляданні етю-
ду С. Світославського.

Сергій Світославський | 
Мечеть Хазрат-Хизр 
у Самарканді
Не пізніше 1899 р.
Полотно на картоні, олія. 
30 × 38,5 см
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Мечеть Хазрат-Хизр, побудовано в ХІ ст., вона була першою в Самар-
канді. Упродовж віків вона неодноразово руйнувалась і перебудовува-
лась. Нинішня споруда датується 1854 р., але й вона вже декілька ра-
зів зазнавала капітальних змін; її сучасний вигляд дуже відрізняється 
від того, який зафіксував київський майстер. На щастя, існують фото-
графії кінця ХІХ ст., на яких мечеть виглядає точнісінько так, як в етюді.

Зазначена робота, як і більшість творів С. Світославського, не була да-
тована автором. Та оскільки вона має виразний характер етюду, мож-
на стверджувати, що написана вона з натури під час однієї з мандрівок 
художника. Відомо, що С. Світославський побував у Середній Азії три-
чі: наприкінці 1890-х, в 1900 та в 1910–1911 рр. Роботу було опубліковано 
в каталожній частині альбому «Сергій Світославський» 2004 р. [2]. Автор-
упорядник О. Жбанкова за стилістичними ознаками датувала її 1910–
1911 рр., тобто часом останньої подорожі художника на схід. Проте істо-
рія перебудов встановленої архітектурної пам’ятки дає змогу уточнити 
дату твору С. Світославського.

З 1880-х по 1919 рр. тривали роботи в рамках чергової реставрації ме-
четі. Найсуттєвішими для зовнішнього вигляду споруди стали перебудо-
ва айвану, після якої доти рівна лінія перекриття отримала виступ посе-
редині, а також зведення обіч мечеті дарвазахани. Матеріали, здебіль-
шого краєзнавчого спрямування — інтернет-газети, проспекти та пости, 
які вдалося переглянути про цю мечеть, дуже по-різному описують хід 
і хронологію будівництва, та все ж у більшості сходяться на тому, що ай-
ван уже був перебудований у 1899 р. У розрахунках можна спиратись 
також на фотографічні знімки пам’ятки. На двох знімках 1890 р. робо-
ти П. Надара (Г. Ф. Турнашона) та Г. Панкратьєва [1] мечеть має такий са-
мий вигляд як в етюді С. Світославського. На третьому, 1911 р., роботи 
С. Прокудіна-Горського1 [3], бачимо вже перебудований айван і початок 
будівництва дарвазахани. Етюд С. Світославського написаний ще до пе-
ребудови айвану, отже, найвірогідніше — під час першої подорожі митця, 
в другій половині 1890-х рр.

Список використаних джерел:

[1] Альбом исторических памятников г. Самарканда / сост. худож.-любитель 

Г. А. Панкратьев. Б. м., [1890?]. 54 с.

[2] Жбанкова О. Сергій Світославський : альбом. Київ : Артанія Нова, 2004. 128 с. : 

іл.

[3] Procudin-Gorski Collection. Malaia mechet Shach-Zinde. Samarkand. Library 

of Congress. Prints & Photographs Online Catalog. URL: https://www.loc.gov/pictures/

collection/prok/item/2018680107/.

[4] Отдел рукописей Государственной Третьяковской галереи, г. Москва (Отдел 

рукописей ГТГ). Ф. 55. Ед. хр. 9. Мурашко М. І. Записна книжка із зарисовками, 

1892–1895.

1 Зберігається в Бібліотеці Конгресу США під назвою «Мала мечеть Шах-Зінде».

Сергій Прокудін-
Горський | Мечеть 
Хазрат-Хизр 
в Самарканді
1911
Фото із сайту Бібліотеки 
Конгресу США
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ІКОНА СПАС 
ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ
останньої чверті XVII ст. 
з с. Білий Камінь:
Уточнення атрибуції

Катерина Гавриленко
старший науковий співробітник НХМУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА

атрибуція,

українська ікона,

орнаментальні схеми,

мотиви,

східні впливи,

орнаментика тла,

західноукраїнський іконопис

Ікона Спас Вседержитель останньої чверті XVII ст. прикрашає екс-
позицію Національного художнього музею України і є неабиякою 
цінністю, з огляду на невелику кількість ікон XVII ст. в колекції му-
зею, особливо з територій Галичини. За музейною документацією, 

пам’ятку закуплено Міністерством культури України у М. Г. Тарнавського 
в 1995 р. та, за твердженням власника, походить із села Білий Камінь 
(нині Золочівський р-н Львівської обл.). За відомостями, поданими в ін-
вентарній картці, ікона створена у XVII ст. та приписується І. Рутковичу 
під питанням. Ікону написано темперою на іконному щиті з двох дощок 
розміром 102 × 59 × 3 см, закріплених двома врізними пізніми шпугами. 
До сьогодні твір зберігся у задовільному стані, має реставраційні тону-
вання на лику, Євангелії та одязі Христа.

Пам’ятка привертала увагу багатьох дослідників, усно висловлювали-
ся різні припущення щодо її походження та авторства. Перед її придбан-
ням державна експертна комісія Міністерства культури України видала 
висновок, в якому йшлося, що твір можна віднести до жовківсько-львів-
ської школи, час створення 70–80 роки XVII ст. [1]. Повне досліджен-
ня було проведене, коли пам’ятка увійшла до каталогу галицьких ікон, 
над яким наразі працює науково-дослідний відділ стародавнього мис-
тецтва. З огляду на останні дослідження, проведені авторкою цієї статті, 
виникла потреба у висвітленні нових відомостей, пов’язаних з уточнен-
ням атрибуції ікони.

Ікона Спас Вседержитель має всі характерні ознаки галицького іконо-
пису. Монументальний образ Ісуса Христа, який у лівій руці тримає роз-
горнуте Євангеліє, а правицею благословляє. Контрастне поєднання ко-
льорів червоного хітону та синього гіматію, що прикриває плечі й огор-
тає нижню частину фігури. Класичний лик з великими карими очима, 
прямим носом та маленькими червоними вустами, який обрамляє тем-
но-коричневе, майже чорне волосся, що спадає на плечі. Навколо голови 
хрещатий німб з літерами «Ѡ», «О», «н» та різьблений золочений декор 
на тлі ікони. Саме цей характерний орнамент, що прикрашає багато га-
лицьких ікон, несе інформацію про художній осередок та час створення 
пам’ятки. Дослідження орнаменту, як важливого елементу в атрибуції 
творів сакрального мистецтва, стало поштовхом для подальшої роботи.
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Вільне від живописного зображення золочене рельєфне тло ікони Спас 
Вседержитель повністю вкрите рослинними елементами, побудованими 
на основі ромбовидної сітки. Структура орнаментальної схеми читається 
нечітко, численні переплетення флоральних мотивів утворюють склад-
ний декор, який, мов килим, вкриває тло ікони. Ця композиційна будо-
ва орнаменту з’явилася в українських іконах наприкінці XVI–XVII ст. 
внаслідок впливу мистецтва мусульманського Сходу. Орнаментика схід-
ного походження була творчо переосмислена українськими митцями. 
Зазнавши певних трансформацій, вона поєднала досягнення мистецтва 
Сходу і Заходу та стала окрасою українського іконопису. Джерелами ін-
спірацій східного декору могли бути тканини, посуд, зброя та інші предме-
ти декоративно-ужиткового мистецтва, що завозилися в Україну [2, с. 203].

Стилістичні зміни, що відбулися у другій половині XVII ст., позначи-
лися потужними впливами стилю бароко та відобразилися в орнамен-
тах галицьких ікон, зокрема жовківського художнього осередку. На той 
час провідним мистецьким центром стає м. Жовква — резиденція короля 
Яна III Собеського. Високопрофесійні пам’ятки, створені майстрами осе-
редку, стали перлинами колекції українського стародавнього мистецтва. 
Саме у Жовкві розкрився талант одного з провідних малярів центру — 
Івана Рутковича. Зразки орнаментального мистецтва, що прикрашали 
його ікони, стали найбільш розповсюдженими в другій половині XVII ст. 
на цих територіях. Орнаменти ікон Рутковича поширювалися як у колі 
жовківських малярів, так і були взірцем для художників інших осеред-
ків іконописання. Використання схожих орнаментів іконного тла різними 
малярами, які працювали віддалено один від одного, належали до різ-
них іконописних шкіл, ймовірно, можна пояснити існуванням збірників 
орнаментальних зразків, що були популярними в той час. Схеми та мо-
тиви відомих малярів та професійних майстерень копіювалися та відтво-
рювалися народними майстрами у більш спрощеному та узагальненому 
вигляді, зазначає дослідниця Д. Янковська [3, с. 71].

Різьблений декор, що оздоблює тло ікони Спас Вседержитель, є на ба-
гатьох іконах, починаючи з середини XVII ст. Однак найраніші зразки схо-
жих орнаментів можемо побачити на іконах Федора Сеньковича Св. Іоанн 
Златоуст та Св. Василій Великий з Успенської церкви м. Львова вже 

у 1620-х рр. Подібна орнаментика тла прикрашає ікони намісного ряду 
іконостасу церкви Святого Духа в Рогатині (1650 р.) і це засвідчує, що твор-
чість майстрів рогатинського іконостасу розвивалася у тісних взаємо-
зв’язках зі Львовом і Жовквою, як зазначає В. Мельник [4, с. 59]. Спільні 
риси в орнаментації іконного тла спостерігаємо і в окремих пам’ятках — 
«Різдво Христове» середини XVII ст. з церкви Собору Пресвятої Богородиці 
с. Скварява-Нова Львівської області та «Богородиці з немовлям» другої поло-
вини XVII ст. з Розваної (інформація надана М. Гелитовете) з Національного 
музею у Львові ім. Андрея Шептицького, «Христос» XVII ст. з Рівненського 
краєзнавчого музею та інших. Аналогічний комплекс орнаментальних 

Майстер ікон з Білого Каменю. 
Жовківський художній осередок | 
Спас Вседержитель
Остання чверть XVII ст.
Публікується вперше

Схема орнаменту тла празникових ікон 
І. Рутковича з церкви Різдва Христового 
м. Жовква
1697–1699
Публікується вперше
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зразків мають ікони Івана Рутковича з апостольського ряду іконостасу хра-
му архангела Михаїла Волі Висоцької (1680–1689) та празникові ікони цер-
кви Різдва Христового м. Жовква (1697–1699). До них можна додати вівтар 
Богородиці Одигітрії 1689 р. майстра з Білого Каменю, що експонується 
у музеї-заповіднику «Олеський замок».

Орнамент тла досліджуваної ікони Спас Все держитель, який стиліс-
тично відповідає декору останньої чверті XVII ст., виявився надзвичай-
но схожим з орнаментацією центрального зображення вівтаря — іконою 
Богородиці Одигітрії. Майже ідентичні мотиви іконного тла утворені рос-
линними елементами, вписаними у схему з ромбовидних фігур. Репертуар 
флоральних мотивів дуже різноманітний та представлений листками, 

Майстер ікон 
з Білого Каменю | Вівтар 
Богородиці Одигітрії
1689
Музей-заповідник 
«Олеський замок»

Трійця
Ікона намісного 
ряду іконостасу 
церкви Святого 
Духа в Рогатині
1650
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завитками, пагонами аканту, квітами та стилізо-
ваними плодами гранату, що характерні для на-
сиченого барокового декору, позначеного впли-
вами мусульманського Сходу. Вишукане вбран-
ня персонажів на обох іконах привертає увагу 
подібністю написання динамічних, графічно зо-
бражених складок та орнаментальною золотою 
тасьмою з коштовним камінням, яка має подібні 
мотиви. Зазначимо, що написання рук та ликів 
Спасителя і Богородиці має багато спільного — 
це моделювання м’якими мазками з тонкими пе-
реходами світлотіні на обличчях, схожий рису-
нок тонких брів, прямого носа, стиснутих невели-
ких вуст та особливо мигдалевидних карих очей 
з підкресленими верхніми і нижніми повіками. 

Проведений порівняльний аналіз дає змогу при-
пустити, що ці дві ікони, ймовірно, написані од-
ним маляром, який працював у іконописній май-
стерні в с. Білий Камінь.

Відомостей про іконописну майстерню 
у Білому Камені небагато. Про білокам’ян-
ських майстрів пише Т. Сабодаш у своєму пу-
тівнику по Олеському замку, в колекції яко-
го є кілька творів цієї майстерні [5, с. 97]. Серед 
численних іконописних осередків, що існу-
вали на теренах Галичини у другій половині 
XVII ст., Білий Камінь згадує у своїй праці «За-
хідноукраїнське барокове малярство» В. Ов сій-
чук [6, с. 578]. Більше можна дізнатися у статті 
В. Олександровича «Майстри “малих” осередків 
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українського малярства історичного пере-
мишльсько-львівського регіону першої по-
ловини XVII ст.», в якій науковець зазначає 
несподівано ранній для відповідних теренів 
осередок у Білому Камені — маєтку князів 
Вишневецьких, що розташовувався непода-
лік Львова. Тут близько 1615 р. фіксується ма-
ляр Семен, а через п’ять років — Миколай. 
Є згадка 1654 р. про також маляра Івана у не-
далекому Золочеві [7, с. 25]. Видатний іконо-
писець Іван Руткович у мистецтвознавчій 

літературі також зазначається як білокам’янський маляр, однак більше 
відомостей про це немає. З огляду на ці свідчення, можна припустити, 
що в Білому Камені існувала іконописна майстерня, яка орієнтувалася 
на майстрів провідного жовківського малярського осередку.

Дослідження різьблених орнаментів тла ікони Спас Вседержитель та ви-
вчення творів жовківського художнього осередку з аналогічною орнамен-
тацією, зокрема датованих, дає змогу припустити, що ікону було створено 
майстром ікон з Білого Каменю в останній чверті XVII ст. Підсумовуючи, 
пропонуємо ввести її до наукового обігу з уточненою атрибуцією.
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У Національному художньому музеї України дуже скром-
на колекція ікон XIV–XVI ст., тому такі шедеври, як ікона 
«Волинської Богородиці», яку я датую серединою XIV ст., на-
бувають ще більшої ваги1. Все, що про неї відомо, має бути за-

фіксовано в анналах музею. Першим, хто серед українських мистецтво-
знавців помітив цю ікону, був Г. Н. Логвин. Попри те, що вона була майже 
схована під шатою і дуже почорніла з часом, він одразу оцінив її історич-
ну та художню цінність. Дивна річ, що її не помітив П. М. Жолтовський, 
який занотував багато цінних пам’яток на Волині. Згідно з його вказів-
ками, ці знакові твори вилучав Рівненський обласний краєзнавчий му-
зей. Серед них, до речі, і «Дорогобузька Богородиця» ХІІІ–XIV ст., яку 
П. М. Жолтовський розгледів крізь шату ХІХ ст., що повністю її закривала.

У 1961 р. Г. Н. Логвин на замовлення московського видавництва 
«Искусство» для популярної серії готував книгу «Украинское искусство 
Х–XVІІІ вв.»2. У ній, на противагу деяким російським дослідникам, вче-
ний відкрито заявив читачеві, що українське мистецтво починається 
саме з Х ст., і спростував їхні твердження, що вся домонгольська спад-
щина належить саме Росії. Тому для Г. Н. Логвина вкрай важливим було 
продемонструвати не лише домонгольські святині, а й шедеври XIV ст., 
що успадкували культуру тих часів. У цій книзі він опублікував фрагмент 
ікони «Волинської Богородиці» до її розкриття. 

У цьому ж часі ми з Г. Н. Логвином виїхали до Луцька, але офіційні 
переговори щодо вилучення ікони з церкви вела я, як представник му-
зею. Оглянувши ікону, що знаходилася в кіоті вертикального формату, 
я побачила незадовільний стан пам’ятки і одразу пішла до єпископа. 
Владика зі мною погодився, сказав, що не заперечує, але все залежить 

1 Докладно літературу про ікону див. Бєлікова Г., Бурлака О. Ікони Волині в колекції 
Національного художнього музею України. Каталог // Волинська ікона: досліджен-
ня та реставрація: наук. збірник. Матеріали XХІ Міжнародної наукової конференції 
(16–17 жовтня 2014 р., м. Луцьк). Луцьк. 2014. Вип. 21. С. 337–341. Проте у цій роботі до-
пущено помилку у назві мого альбому, який вийшов англійською, німецькою та фран-
цузькою мовами: Milayeva L. The Ukrainian Icon 11th–18th centuries. From Bizantine Sources 
to the Baroque. S.-Petersburg, Bournemonth, 1996. 239 p.; іт. мовою: Le icone XII — all 
XVIII secolo. Dalle fonti Byzantine al Baroco. — Rimini: Gulliver libri, 1997. — 240 s. : ill.

2 Логвин Г. Украинское искусство Х–ХVІІІ вв. Москва: Искусство, 1963. 291 с.
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від старости церкви, який відповідає за неї. Я познайомилася зі старостою 
п. Миколою Лазорком. У розмові він одразу похвалився, що до революції 
служив у гренадерському полку російської армії (і дійсно він мав дуже 
великий зріст), але категорично відмовився віддавати ікону. Чотири рази 
я ходила до нього і намагалася переконати, і так йому набридла, що він 
нарешті сказав: «Нехай все вирішить голова міськвиконкому».

У Луцькому міськвиконкомі я записалася у чергу до керівника і поки 
очікувала в коридорі, побачила, що всі перед його кабінетом витирають 
ноги об складений в декілька разів килим XVІІІ ст. Заходячи до кабінету, 
той килим я вже несла під пахвою. Голова міськвиконкому, вислухавши 
моє прохання, сказав: «Забирайте разом з церквою» (саме тоді за наказом 
М. Хрущова закривали або палили церкви). У врятований килим, який 
пізніше поповнив збірку Національного музею українського декоратив-
но-прикладного мистецтва, я загорнула ікону і привезла до Києва в му-
зей, де провели перше дослідження ікони. Пам’ятка мала срібну з позо-
лотою шату, що закривала ікону тільки по контуру фігур. В межах тла 
вона була обтягнута червоним оксамитом, поверх якого були прибиті по-
золочені гіпсові зірки. Коли зняли оксамит і зірки, на тлі ікони від тов-
стих цвяхів залишилися глибокі дірки, які розташовувались навколо фі-
гур. Окрім того, основа твору зверху мала відпиляні обидва кути, че-
рез що залишилось лише 29 см верхнього поля трапецієподібної форми. 
Пізніше з’ясувалося, що у XVІІІ ст. ікона знаходилася у бароковому кіоті 
(або іконостасі) і тоді ж була зроблена барокова шата. Для того, щоб вста-
вити святиню у вже існуючий кіот з прямокутним отвором, тесаком чи со-
кирою були відтяті з обох сторін поля і їх додано вгорі відповідно до но-
вого формату. Є всі підстави вважати, що всі ці ремонтні процедури іко-
на пережила заради того кіоту. Цей кіот був виготовлений з червоного 
дерева в стилі класицизму, з двома маленькими колонками, покритими 
бронзою. Він радше нагадував туалетне дзеркало (зараз в церкві не зна-
ють куди він подівся, може служить за своїм справжнім призначенням).

У музеї ми вирішили домовитися з художником-реставратором 
Державного Російського музею (м. Ленінград нині Санкт-Петербург) 
М. В. Перцевим про те, що він візьме на реставрацію ікону. Таке рі-
шення опиралось на наш досвід співпраці, оскільки раніше він уже 

провів реставрацію твору нашого музею, а саме ікони «Покрова» ХІІ–
ХІІІ ст., що походила зі східної Галичини (церква св. Параскеви П’ятниці 
у с. Малнів). Як уважно і дбайливо він вивчив твір можна переконатись, 
прочитавши протокол реставрації, що додається3.

3 Перцев Н. В. Каталог реставрационных работ. Санкт-Петербург, 1992. 103 с.
С. 53: «1962 “Богородиця Одигітрія Волинська”. Друга половина ХІV ст. д. (липова), 

л., т. 85 × 48. № И-414. Надійшла до ДМУОМ (ГМУИИ) в 1962 р. Походить з Покровської 
церкви міста Луцька Волинської області. Реставрація: попереднє закріплення левкасу 
було проведено в Київському музеї Українського мистецтва.

Дошка ікони зрізана з боків із втратою полів та у двох верхніх кутах, які пізніше були 
надставлені. Торцеві шпуги втрачені (сліди нагелів). Поставлені нові накладні шпуги. 
Дві частини дошки пізніше були скріплені шістьма металевими скобами (з дротяних 
цвяхів). На верхній шпузі льотні отвори жука-деревогриза.

При надходженні пам’ятки до київського музею на іконі був оклад з оксамиту і сріб-
на шата — оклад з пам’ятки був знятий.

З лиця на пам’ятці є сліди від цвяхів та втрати живопису з випадами левкасу. 
Левкасний ґрунт з паволокою зазнавав сильного процесу руйнування із здуттями, 
з більшими і меншими рядами лущень. Руйнування левкасу з відставанням його від ос-
нови відбувалося протягом усього часу перебування пам’ятки в реставраційній майстер-
ні ДРМ (ГРМ), що призводило до повторних ретельних робіт із закріплення.

У пізніший час ікона піддавалася грубому поновленню. Поновлення (перемалювання) 
торкнулися переважно одягу та фонових частин. При поновленні на багатьох ділянках 
поверх фарбового шару була нанесена крейдяна шпаклівка, пізніше грубо пофарбова-
на (олійними фарбами).

Первісний живопис мав шар потемнілої оліфи. Втрати і потертості фарбового шару. 
Найбільш значні втрати на стику частин дошки (на руці Богородиці, на одягу), у ниж-
ньому куті ковчега (біля ніг Дитини), на тлі, на нижньому полі. Обличчя Богородиці 
та Дитини збереглися добре. На них є лише невеликі втрати на піднятих краях 
кракелюру.

Зроблено багатократне закріплення фарбового шару, левкасу і паволоки ікони (4 рази 
на великих площах та 3 рази на невеликих). Закріплення проводилося розчином риб’я-
чого клею з пентахлорфенолятом натрію (антисептик) з припарками. Повторне закрі-
плення було викликане тривалим і поновлюваним процесом руйнування ґрунту.

Розчистка первісного живопису від перемалювань, шпаклівки та потемнілої оліфи 
відбувалося за допомогою монометилцеллозольва, сонячної олії та шляхом механічно-
го видалення нашарувань скальпелем.

Після закінчення розчищення живописна поверхня була покрита мастичним лаком. 
Втрати живопису тоновані акварельними фарбами, з так званою, “старою оліфою”. В де-
яких місцях втрати живопису замастиковані крейдовою мастикою.

В роботі приймали участь І. В. Яригіна і І. П. Ярославцев.
Література: Г. Н. Логвин. Украинское искусство X–XVIII вв. М., 1963, с. 90, 97; 

Л. С. Миляева, Г. Н. Логвин. Українське мистецтво XIV — пepшoї половини XVI ст. Київ, 
1963, с. 17; Г. Логвин, Л. Миляева, В. Свенцицка. Вк. тв. с. 9, табл. XVII».
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Ікона «Волинської Богородиці» — це тип Богородиці Одигітрії. Фігуру 
Богородиці зображено до колін. Її голова ледь нахилена до лівого пле-
ча, але одночасно мафорій залишився нерухомим. У Марії тонкий, тро-
хи графічно нарисований ніс та маленькі червоні уста, але дуже великі 
очі, повіки яких окреслені червоними лініями (анахронізм ХІ ст.). Великі 
очі та нахилена голова надають образу Марії настрій суму. Ісус Христос, 
який сидить на її лівому коліні, правою рукою благословляє, в лівій руці 
тримає згорнутий сувій. Він виглядає не як дитина, а швидше як підліток. 
Христос одягнений у світлий хітон, що виглядає наче декорована дріб-
ним орнаментом сорочечка. Хітон щільно оперізує блакитний пояс, дов-
гий кінець якого перекинутий через плечі і заправлений спереду на талії. 
Гіматій овиває фігуру нижче пояса і падає червоними бганками до низу, 
майже закриваючи ніжки Дитини. Німб у Ісуса хрещатий. Мафорій при-
крашений чотирма зірками замість трьох або навіть двох. Риса не уні-
кальна, проте більше не зустрічається в українських Богородичних іко-
нах типу Одигітрії.

Колір ікони, особливо лику Марії — оливковий. По оливковому санки-
ру дуже делікатно змодельоване вохрення, а зверху все покрите тонким 
шаром так званого покривного санкиру. На лику Марії, на її лівій щоці, 
світло зображене одним мазком, наче промінь, а поряд з тінню цей «про-
мінь» ще й підкреслено червоним контуром. Округлі, так само червоні лі-
нії, моделюють шию Богородиці. Мафорій має тональні градації: з одного 
боку — червоний, а з другого боку — трохи вохристий і це підкреслено 
зверху сірим кольором.

Колись ікона, як вже зазначалось, мала інший формат і була компози-
ційно монументальною. Для того, щоб підкреслити кольорову гаму твору, 
маляр оздобив поля двома смугами світло-рожевого та темно-рожевого 
кольору. Таким чином він наче «зібрав» ікону.

Без сумніву, в іконі прочитується певна богословська програма. 
Невипадково Христос одягнений, як архієрей («Христос-Архієрей по чину 
Мелхіседека»), його хрещатий німб перегукується з чотирма зірками 
на мафорії — це хресне знамення. Нерухомий мафорій означає, що він 
не просто плат на голові Марії, а це містичний ПОКРОВ. Подібного бо-
гословського задуму більше не зустрічається в українських Одигітріях.

Що означає той свідомо під-
креслений «промінь» на лівій щоці 
Марії? Чи він повинен акцентувати 
на тому, що Марія світиться фавор-
ським світлом; чи це містична течія, 
яку візантійський містик-ісихаст 
Григорій Палама (1296–1359) відро-
див у XІV ст., а як відомо ісихазм — 
це культ пустельництва. В ті часи 
кожний художник шукав свої ху-
дожні засоби, щоб виразити та-
ємниче фаворське світло. Феофан 
Грек геніально це втілив в обра-
зах стовпників у фресках Спасо-
Преображенської церкви (1378) 
в Новгороді. Культ пустельництва 
мав місце у Києво-Печерському 
монастирі, де в печерах не тіль-
ки ховали ченців, в ньому існу-
вали ще окремі камери, де жили 
пустельники. До речі, печерний 
монастир існує до нашого часу 
поблизу м. Володимир в с. Зимно 
на Волині. Таким чином, ми схиль-
ні вважати, що «промінь» на щоці 
Божої Матері не є випадковим.

Коли створено ікону? Л. Г. Членова, завдяки своїм приятельським 
зв’язкам з київськими фізиками-експериментаторами, запалила їх іде-
єю (передусім Миколу Ковалюха) перевірити методом радіовуглецевого 
аналізу дошки старих ікон НХМУ. При цьому вони провели аналіз дуже 
прискіпливо: завдяки контактам з іноземними колегами (м. Грьонінген, 
Нідерланди), було виконано аналіз одночасно в двох незалежних 

Волинська Богородиця
Середина XIV ст., копія
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одна від одної лабораторіях4. Всі вчені дійшли одного висновку — до-
шка XІV ст., а це означало, що відпало датування ХІІІ ст. Е. Смирнової5. 
Враховуючи те, що вона має техніку покривного санкиру і зауважені 
М. В. Перцевим залишки від торцевих шпуг на нижньому торці ікони, 
які пізніше в Україні не зустрічаються, ми схильні датувати її середи-
ною XІV ст. Але слушною є думка Е. Смирнової про існування художніх 
майстерень не тільки при єпископіях, а й при княжих дворах. Її гіпоте-
за про таку майстерню при дворі князя Данила Галицького відпадає, 
бо він помер у 1264 р., але така майстерня могла існувати у іншого князя, 
Володимира Васильковича — племінника Данила Галицького.

Історики вірно вважають, що похвала князеві в Іпатіївському літописі 
(ХІІІ ст.) є пізнішою і тому вона до деякої міри нагадує жанр житія. Втім, 
у похвалі є ряд конкретних фактів, які не можуть бути вигадкою — це назви 
конкретних рукописів, які переписав власноручно князь у своєму скрип-
торії. В похвалі вказано, що він дбав про те, щоб у церкві ошатно виглядав 
інтер’єр і були ікони. Це є підставою вважати, що при дворі князя існу-
вала майстерня. Можливо, вона якимсь чином була пов’язана з Києво-
Печерським монастирем, бо на похоронах Володимира Васильковича 
в Успенському соборі м. Володимир, що на Волині, був присутній насто-
ятель Києво-Печерського монастиря Агапіт. Князь помер у 1288 р. Також 
відомо, що в якійсь майстерні, можливо, в княжій, навчався малювати 
Петро Ратенський, який набув славу іконописця ще до того часу, коли 
став митрополитом «Київським і Всея Русі». Створена ним легендарна 
чудотворна ікона «Петрівської Богородиці» не зберіглася, найбільш ран-
ня її репліка створена за ініціативи митрополита Кипріяна в кінці XІV ст. 
(знаходиться у збірці московського Кремля), а пізня — на початку XV ст. 

4 Членова Л. Использование радиоуглеродного метода для датирования произведений 
украинской живописи XIII–XIV вв. из коллекции НХМУ // Пам’ятки сакрального мис-
тецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. 
Матеріали VІ міжнародної наукової конференції з волинського іконопису (1–3 грудня 
1999 р., м. Луцьк). Луцьк, 1999. С. 93.

5 Смирнова Э. Некоторые наблюдения над иконописью Галицко-Волынского княже-
ства XIII–XIV веков // Волинська ікона: дослідження та реставрація: наук. збірник. 
Матеріали ХVІІІ Міжнародної наукової конференції (27–28 жовтня 2011 р., м. Луцьк). 
Луцьк, 2011. Вип. 18. С. 14–21.

(в колекції Третьяковської галереї). Ця «Петрівська Богородиця» має ба-
гато спільних рис з тогочасними українськими іконами. Безумовно, май-
стерня продовжувала існувати в XІV ст.

Про існування майстерні свідчить ікона з приватної колекції родини 
Гринівих. Її походження О. Сидор пов’язує з досить аморфним визначен-
ням: «Волинське полісся»6. Ця ікона більшого розміру (99,5 × 74,5 × 2,5 см), 
але навіть неозброєним оком видно, що риси лику Марії в обох іконах 
є схожими. Співпадає також й одяг Христа-підлітка, який не є традицій-
ним для ікон Одигітрії. Проте на цьому риси подібності майже вичерпані. 
На іконі з колекції Гринівих немає нерухомого мафорія, немає на ньому 
і чотирьох зірок. Натомість присутня інша досить унікальна типологія: 
Христос замість того, щоб благословляти правою рукою, торкається нею 
лівої щоки Богородиці. Цим до ікони внесений настрій дещо подібний 
до «Милування», все ж за іконографією він не відповідає типу Єлеуси. 
За цими рисами в іконі не простежується та глибока богословська програ-
ма, яку закладено в іконі «Волинської Богородиці» з НХМУ. Зовсім непо-
дібною є кольорова гама ікони. Шкода, що зруйновано левкас і фарбовий 
шар на полях ікони. На нашу думку, поки що зарано робити висновки. 
Ікона потребує прискіпливого наукового технологічного дослідження: по-
чинаючи з дошки, левкасу, пігментів, з’ясування, чи є на дошці паволо-
ка. Лише виконавши їх, можна зробити певні висновки.

Луцька ікона «Волинської Богородиці» несе глибоку традицію в техно-
логії малярства. Ікона свідчить про високий ремісничий рівень майстерні. 
Продумана і втілена богословська програма для українських ікон XІV ст. 
є рідкістю. Це можна пояснити тим, що її автором був священик-маляр 
або чернець. Наші припущення щодо датування ікони серединою XІV ст. 
вважаємо слушними: саме техніка малярства, з так званим покривним 
санкиром і залишки від торцевих шпуг є тому підтвердженням.

Ікона НХМУ потребує професійного дослідження пігментів фарб.

6 Давня українська ікона із приватних збірок. Вступ. ст. О. Сидор. Київ: Родовід, 2003. 
С. 15–16, 26–29, 320.
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ЗБЕРІГАННЯ. 
НОВІ 
НАДХОДЖЕННЯ

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Олеся Денисюк
завідувач науково-дослідного відділу фондів НХМУ

Анна Миронова | 
Прозоре
2015
Папір, олівець, рисунок.
100 × 100 см

У 2020 р. 

збірка Національного 

художнього музею України 

поповнилася 

951 одиницею зберігання.

Більшу частину надходжень 

становлять дарунки 

приватних осіб.

1 Твори Євгена Світличного та Володимира Шапошникова (серед них 
велика композиція «Причастя») подаровані після виставкового про-

єкту «Світличний/Шапошников. Це коло ти залишиш», який відбувся 
в залах музею (дар авторів)

2 Аркуші з серії «Між штрихами» та композиція «Прозоре» відомої майс-

трині графіки Анни Миронової (дар авторки)

3 Малярський етюд представника відомої династії митців Сергія Пус-
товойта «Прогулянка з собакою» 1970-х рр. (дар Лариси Федорової)

4 Твори Петра Кодьєва 1940-х — 1950-х рр., один з яких зображує Уфу — 
місто, куди були евакуйовані твори Музею українського мистецтва 
під час ІІ Світової війни (дар доньки художника Олени Кодьєвої)

2
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Сліпченко М. Ф. | Крим. У Бахчисараї
1940. Папір, акварель, білило, графітовий 
олівець. 15,5 × 22 см

Юзефович В. Г. | У горах
1960. Папір, кольоровий лінорит. 
20 × 25,3; 23 × 28,6 см

5 Твір відомого львівського художника Миколи Шимчука «Поліптих» 
із серії «Стіл і навколо… Вічна тема» 2021 р., що експонувався на пер-

сональній виставці «МИКОЛА ШИМЧУК/Фігуратив» (дар автора)

6 Рисунки українського художника-плакатиста та ілюстратора Федора 
Глущука. Серед них альбомні рисунки та пейзажі 1960-х — 1970-х рр. 
(дар мистецтвознавиці Олени Кашшай)

7 Графіка полтавського митця Олексія Собо левського, керамістки 
з Опішні — Світлани Пасічної, а також твори відомого майстра ліно-

риту 1960-х рр. Володимира Юзефовича (дар полтавського мецената 
Олексія Петренка)

8 Твори художника Миколи Сліпченка — відомого графіка, одного із за-

сновників Спілки художників України. Це пейзажі 1930-х та 1940-х рр. 
та пастелі пізнього періоду (дар Володимира Сліпченка, сина художника)

9 Твори, виконані в техніці пастелі, самобутнього полтавського худож-

ника і поета Едуарда Трирога (дар автора)

7

8
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Юхим Михайлів 
за мольбертом 
(у вишиванці).
Фото В. Магденка. 
Полтава. 1928

Полтавські художники біля творів А. Федоренка
Стоять П. Горобець, В. Магденко, М. Бокий молод. 
Сидять А. Федоренко, Г. Цисс, Д. Ангельський
Фото. 1928

10 Унікальний лінорит 1963 р. авторства Єли завети Кремницької — закар-

патської художниці, яскравої представниці мистецтва нонконформізму 
(дар київського кінодраматурга та письменника Андрія Топачевського)

11 До документально-архівного фонду від доньки українського літе-

ратурознавця, мистецтвознавця, бібліографа Георгія Пʼядика надій-

шов Фонд Пʼядика-Соб кевича, який складається з 423 одиниць ма-

теріалів та фотографій Геор гія Пʼядика до монографії про художника, 

поета, громадського діяча Юхима Михайліва, листів, різноманітних 
матеріалів, списків та статтей про художників та об’єднання, зібраних 
Г. П’ядиком (дар Ірини Пʼядик-Халяв ки, доньки Г. Пʼядика)

11

11
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АРХІВ КОСТЯНТИНА 
КОЗЛОВСЬКОГО
у збірці НХМУ

Данило Нікітін
завідувач науково-дослідного відділу фонду графіки НХМУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА

українська графіка,

Костянтин Степанович 

Козловський,

дереворит

У 2019 р. до музейної збірки надійшов так званий «архів Коз-
ловського» — близько 1500 одиниць естампів, рисунків, доку-

ментів, а також 80 книжок до музейної бібліотеки. Нащадки 
київського графіка Костянтина Козловського передали його 

мистецький доробок, зібрану ним колекцію графіки української та ро-

сійської школи, листування з родиною та колегами, мистецьку літера-

туру й багато інших унікальних матеріалів. З огляду на це хотілося б 
згадати Костянтина Степановича Козловського як цікаву мистецьку фі-
гуру в контексті свого місця та часу, підсумувати відомості про митця, 
схарактеризувати особливості його мистецтва, а також дати загальний 
огляд матеріалів, що уфондовані відтепер у зібранні НХМУ.

«Біографія художника проста», — написав Семен Івенський у пе-

редмові до каталогу виставки Козловського у Вологодській картинній 
галереї [1]. Цей тонкий іронічний натяк є чи не найкращим епіграфом 
до характеристики творчості митця. Як і в більшості культурних діячів 
радянської імперії, творчий шлях Козловського не міг бути простим — 
він формувався й неодмінно викривлювався стосунками з державною 
системою та її впливовими чинниками: ідеологічними наративами, по-

літичними курсами, змінами «вождів». У цих стосунках народжува-

лися явища соціально-мистецького характеру, такі, як, зокрема, «соц-

реалізм» та «мистецький андеграунд». Вони могли бути протилежними 
у своєму ставленні до режиму, але міцно з’єднані його системою коор-

динат. Натомість загал мистецького процесу тяжів до середини й уни-

кав крайнощів: певною мірою прилаштовував себе до умов тотального 
контролю й водночас шукав можливості для щирого мистецького ви-

словлення: у певних галузях, жанрах, формах… 
У цьому сенсі мистецький шлях Костянтина Козловського є дово-

лі показовим. Отже, розглянемо у кількох ракурсах творчу біографію 
митця.

Козловський отримав ґрунтовну мистецьку освіту від самої шкільної 
лави. Серед його вчителів — видатні (а також і малознані) українські 

ЗБЕРІГАННЯ. 
НОВІ 
НАДХОДЖЕННЯ
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майстри 1920-х: Клюквін1 та П. Жалко-Титаренко (малювання у почат-

ковій залізничній школі), М. Козик, Ю. Михайлів, К. Єлева (відділення 
живопису Київського художньо-індустріального технікуму, 1922–1924), 
С. Налепинська-Бойчук, І. Плещинський, В. Юнг, О. Усачов, В. Касіян 
(поліграфічний факультет Київського художнього інституту, 1925–1930). 

Як відомо, у мистецькій освіті 1920-х рр. превалювали раціоналіс-

тичні ідеї, зокрема, графіка, як вид мистецтва, асоціювалася з полігра-

фією. Відповідними були й напрями навчання, добре описані у спога-

дах однієї з перших студенток поліграфічного факультету В. Бурої [2]: 
вивчення історії книгодрукування, опанування різних технік та полі-
графічних процесів, макетування книжок, створення афіш та реклам-

них плакатів, розробка орнаментів тощо. Випускники факультету ро-

зумілися на мистецьких особливостях графічної форми відповідно до її 
ужиткового призначення. Завдяки увазі до технології в київському осе-

редку започатковуються школи літографії та ксилографії, що згодом 
виросли до рівня справжніх явищ в українському мистецтві. Меншою 
мірою, але все ж відчутно (через творчість Софії Налепинської-Бойчук) 
у цьому середовищі культивувалися ідеї бойчукізму, явища, яке стало 
жертвою режиму в 1930-і рр. Ім’я Козловського згадується у виданнях, 
присвячених школі Михайла Бойчука [3], однак його причетність до цієї 
школи є доволі умовною. 

Ранній самостійний період творчості (1930–1941) позначений не лише 
художніми пошуками, а й специфічними ознаками формування мит-

ця «нового типу»: інтелектуально та фізично розвиненого транслятора 
ідеології.

1 У біографічних довідках першим вчителем малювання у К. Козловського згадується 
Клюквін (рос.: А. Клюквин), випускник Петербурзької академії мистецтв та учень Іллі 
Рєпіна. Серед випускників Імператорської Академії мистецтв (Юбилейный справочник 
Императорской академии художеств. В. 2 ч. Ч. 2. Санкт-Петербург, [1915]. С. 92) наведено 
інформацію про Михайла Олександровича Клюквіна, 1870 р. н., який навчався у 1889–
1894 рр. та отримав звання класного художника 3 ступеня. Ім’я Клюквіна, як експо-

нента київської виставки 1908 р., згадується у статті критика Бурданова (Бурданов Г. 
Выставка [пятая] картин киевских художников. Искусство: живопись, графика, худо-
жественная печать. 1912. № 11/12. С. 411). Так само випускником майстерні Рєпіна був 
Порфирій Дмитрович Жалко-Титаренко.

За відомостями з більшості статей, Коз-
ловський походив з родини робітника київсько-

го заводу Арсенал2, а від того мав добре під-

ґрунтя для самореалізації у 1920-і — 1930-і рр. 
До того ж молодий фахівець-поліграфіст був до-

брим спортсменом — з юнацьких років займав-

ся боротьбою класичного стилю й був призером 
змагань. За різними джерелами, після закін-

чення Художнього інституту Козловський пра-

цював на поліграфічних підприємствах Києва, 

2 За іншими свідченнями (спогади Володимира Сліпченка), 
батько митця працював у залізничному депо.

Костянтин Козловський | 
Київ. Дніпрові схили
1936
Папір, дереворит. 10,5 × 19,5 см
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проходив службу в лавах Червоної армії, з середини 1930-х почав актив-

ну творчу діяльність, переважно як графік, у техніках рисунку графіто-

вим олівцем, акварелі, літографії та деревориту. У виставковому довід-

нику ім’я експонента Козловського згадується 15 разів [4]! Твори молодого 
графіка можна було побачити на найбільш представницьких виставках 
України, СРСР та навіть за кордоном, поруч із відомими представниками 
старшої та молодшої генерацій українського мистецтва (І. Плещинським, 
В. Касіяном, О. Пащенком, М. Дерегусом, З. Толкачовим, Г. Пустовійтом), 
а також і відомими російськими майстрами3. У 1939 р. в Києві відбулася 
персональна виставка Козловського, а згодом — у Харкові. 

За участю у виставках Спілки художників України можна припусти-

ти, що членом спілки Козловський став з часів її заснування, у 1938–
1939 рр. [4]. Очевидно, що саме в цей період він знайомиться та роз-

починає спілкування зі знаними російськими майстрами, збирачами 
та знавцями графіки: Д. Митрохіним, П. Корніловим, О. Сидоровим4. 
У 1939 р. Козловський виступає у ролі мистецького критика, публі-
кує в часописі «Живопис і скульптура» огляд-рецензію виставки ле-

нінградських графіків, що проходила в Державному українському му-

зеї [5]. У своїй оцінці автор доволі вдумливо та професійно характеризує 
твори, експоновані на виставці, сміливо критикує певні аспекти твор-

чого підходу, уникає запопадливості перед «столичними» майстрами. 
Попри вияв ідеологічної «писемності», Козловський демонструє щи-

рість у захопленні або несприйнятті тих чи інших експонатів та манер. 

3 Ось найважливіші з виставок, у яких брав участь К. С. Козловський до початку на-

цистсько-радянської війни: Виставка Українського народного мистецтва (відкрита 1936 
у Київському державному музеї Українського мистецтва, створеному 1935 на осно-

ві Художнього відділу ВІМ, згодом експонувалася в Москві та Ленінграді); «Квітуча 
соціалістична Україна» (відкрита 1937 там само, до 20-ї річниці Жовтневої револю-

ції, потім експонувалася в Москві та Одесі); Виставка радянської графіки в Лондоні 
(1938); Ювілейна Шевченківська виставка (1939, до 125-ї річниці від дня народження 
Т. Г. Шевченка); Виставка української гравюри та літографії у Вірменії (1939, Єреван, 
Державний музей образотворчого мистецтва); Виставка групи українських графіків 
(1940, Москва, Центральний будинок працівників мистецтва); Виставка творів худож-

ників УРСР (1940, Львів).
4 Серед тодішніх друзів К. Козловського слід згадати вінницького митця Василя Івановича 

Сільвестрова.

Публікація про цю виставку має особливу цін-

ність, оскільки деякі з експонованих творів за-

лишилися у колекції музею5. 
У 1939 р. в часописі «Образотворче мистецтво» 

виходить матеріал, присвячений творчості само-

го Козловського — рецензія на його першу персо-

5 Серед них — репродукована на обкладинці номеру ав-

толітографія Петра Новікова «С. М. Кіров у Хібінах 
у 1930-му році» (Інв. № грс-10298), прикметна викорис-

танням прийому ієрархічної перспективи, запозиченому 
в стародавньому мистецтві та характерному для естетики 
часів Великого терору.

Костянтин Козловський | 
Особняк на Печерську. 
Із серії «Соціалістичний 
Київ»
1937–1938
Папір, дереворит.
11,8 × 17,8 см
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нальну виставку [6]. Текст містить важливі біогра-

фічні моменти, що згодом потраплять у довідки 
каталогів персональних виставок митця. Зі стат-

ті дізнаємося про тематичні серії ксилогравюр, 
які розробляв Козловський у той період: «РСЧА»6 
(1937–1938), «Соціалістичний Київ» (1937–1938), 
«Шевченківські місця» (1938–1939). Докладно ана-

лізується його рисунок, цикли ілюстрацій до лі-
тературних творів. На думку критика, манера 
гравірування на дереві свідчить про вплив пред-

ставника російської школи О. Кравченка, а школа 
Юнга й Усачова (ім’я Нале пинської-Бойчук на-

6 РСЧА: робочо-селянська червона армія.

віть не згадується) кваліфікується шкідливою — форма лістичною. Якщо 
умовно зняти ідеологічну піну з тексту рецензії, віднайдемо й цілком 
адекватну критику: слабким боком творчості Козловського є невмін-

ня зображати людську фігуру, портретувати, а от «в галузі пейзажу 
К. Козловський постає перед нами вже зрілим художником».

І справді, творчість раннього самостійного періоду демонструє, у пев-

ному сенсі, перевагу кількості над якістю. Козловський не завжди ста-

ранно викінчував форму в дереворитах — штрихування подекуди було 
строкатим та неузгодженим. Автор немов поспішав схопити загальне 

Костянтин Козловський | 
Вдалечині — Північний 
Урал
1953
Папір, акварель. 8,8 × 21,2 см

Костянтин Козловський | 
Надходить зима. Варіант
1950-і
Папір, акварель. 20,2 × 13,8 см
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враження від мотиву, а дрібним деталям на-

давав подекуди «лубкових» рис, що справед-

ливо відзначено у рецензії. Серед усіх мотивів, 
що фігурували в графічних серіях, найвдалі-
шими були суто пейзажні плани. У них густо-

та лісової зелені або силуети дерев понад рікою 
отримували романтичне та ліричне звучання. 
Так само в пейзажному рисунку або близькій 
за манерою літографії Козловський моделював 
світлотіньові контрасти, користуючись розту-

шовкою, поєднував її з динамічним штрихуван-

ням, добре схоплював настрій мотиву, умів зма-

лювати атмосферу пейзажу.

Костянтин Козловський | 
Захід сонця на півночі
1950-і
Папір, акварель.
39,2 × 35,9 см

Костянтин Козловський | 
Зима на Ротку
1956
Папір, графітовий олівець.
28,7 × 40,7 см
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У серії «Соціалістичний Київ» Козловський практикував жанр міського 
пейзажу, але натхнення черпав знову ж таки в образах київських пар-

ків або старої міської забудови7. Помітний також потяг до мініатюрного 
формату, розміром у книжкову заставку або кінцівку. Зумовлений цим 
лаконізм засобів давав напрочуд сильну виразність, більший внутрішній 
просторовий ефект, аніж перенасичені деталями гравюри більшого фор-

мату. Слід зазначити, що основні тенденції творчості митця впродовж 
1930-х рр. збережуться в подальшому. 

Події Другої світової значно вплинули на життєвий та творчий шлях 
К. Козловського. За спогадами сина митця М. Ф. Сліпченка8, війну 
Костянтин Козловський зустрів мобілізованим у званні командира взводу 
в м. Рава Руська, на кордоні з Польщею. У перші ж дні наступу нацистів 
він потрапив у полон. До 1945 перебував у таборах полонених у Європі, 
а тоді повернувся в Україну9, щоправда, не до Києва — до Білої Церкви, 
де мешкала дружина з дітьми ще з часів окупації. У 1949 за наклепом 
Козловського репресували — присудили 25 років таборів «за співпрацю 
з окупантами»10. Після повернення 1955 (1956) із заслання, Козловський 

7 У згаданій рецензії на персональну виставку Козловського: «…хоч пейзажна частина 
цієї серії в цілому цікава, вона, на жаль, подекуди занадто домінує над показом наших 
індустріальних об’єктів. Так, наприклад, у гравюрі з зображенням заводу ім. Лепсе 
переважає парк на першому плані; завод маячить десь у далечині…». Серед «невда-

лих» рішень, за думкою автора рецензії, також гравюри із зображенням псевдоготич-

них корпусів Політехнічного інституту, необарокові будівлі Сільськогосподарського 
інституту.

8 У 1920-і — 1930-і рр. серед друзів Козловського відомі дві постаті: вінницький художник 
Василь Іванович Сільвестров та Микола Федорович Сліпченко. Наведені факти біогра-

фії К. С. Козловського ґрунтуються на спогадах сина митця, Володимира Миколайовича 
Сліпченка.

9 Найбільш ранні рисунки митця після повернення датовані 1946 р., тому можна припу-

стити, що він повернувся у 1945–1946 рр.
10 У родині Сліпченків збереглася копія довідки, виданої Козловському 25 жовтня 1955 р.: 

Справка Выдана гр-ну Козловскому Константину Степановичу в том, что он 9 мая 1949 г. 
Военным трибуналом Киевского военного округа был осужден за сотрудничество с окку-
пантами в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В соответствии со ст. 3 
и 6 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 года «Об амнистии 
советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественноы 
войны 1941–1945 гг.» с гр-на Козловского К. С. снята судимость и поражение в правах.

з родиною певний час ще мешкав у Білій Церкві, 
а 1957 повернувся до Києва, до своєї довоєн-

ної оселі — старенького будиночка на вулиці 
Борщагівській, 80.

Від часів повернення з полону та заслання 
дійшли деякі твори митця — замальовки сіль-

ських краєвидів Ротка (району, де він мешкав 
у Білій Церкві) та краєвиди Півночі11. 

Природа за полярним колом вразила й зача-

рувала Козловського, який звик до краси тра-

диційного українського пейзажу або місць, 

11 У спогадах Сліпченка згадується Кольський півострів.

Костянтин Козловський | 
Весняні клопоти
1958
Папір, графітовий олівець.
29,7 × 40,7 см
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де довелося побувати перед війною — на Кавказі, у Карпатах. У най-

раніших, датованих 1952–53 рр., акварельних етюдах, виконаних на не-

величких альбомних аркушах, митець демонструє знайомство з тун-

дрою — дуже обережно «намацує» методи для передачі одноманіт-

ного простору засніженої рівнини, відшукує ледь помітні орієнтири 
для композиційного рішення. Манера цих етюдів нагадує імпресіоніс-

тичну — форми та колорит моделюються дрібними плямами та м’яки-

ми переходами зближених кольорів. Згодом, вже після повернення 
в Україну (1957–1958), з’являються варіації тих мотивів у більших фор-

матах. У них Козловський прагне узагальнити та надати композиції 
монументальності.

Цей «нордичний» період Козловського цікавий у ширшому контек-

сті: за деякими винятками, тема півночі у творчості відомих (В. Куткін) 
та маловідомих (І. Гриценко12) українських митців стала вимушеним 
наслідком репресій. Досвід заслання впливав на подальшу творчість, 
її тематику, образність. 

Костянтин Козловський був амністований, але остаточно не реабі-
літований, зокрема, він не зміг поновити членство у Спілці художни-

ків України. Повернувшись до звичного ритму життя, митець узявся 
до праці.

Від кінця 1950-х до середини 1970-х рр. видовий, технічний та тематич-

ний діапазон його творчості стає доволі широким. Серед праць, що на-

дійшли, велика кількість ілюстрацій до творів української та російської 
літератури, багато малих форм — кінцівок, ініціалів, заставок. Серед ес-

тампів — численні аркуші до вже започаткованих перед війною тематич-

них серій, присвячених Києву, Каневу. Чимало пейзажів Білої Церкви, 
що також складаються в окрему серію, нові, типові для своєї доби цикли 
на тему боротьби з колоніалізмом, Шевченківських роковин, «По ленін-

ських місцях» та ін.

12 Іван Омелянович Гриценко — український мистець, який був репресований наприкін-

ці 1930-х рр. та висланий у Магаданський край. Працював у 1950-і — 1970-і рр. у техні-
ках малярства, лінориту. Про життя і творчість І. Гриценка див. публікацію: Фурдуй Р. 
Любисток під снігом. Геолог України. 2004. № 3. С. 76–81.

Портретний жанр важко давався Козлов-
ському. Серед багатьох портретних зображень 
чи не єдине можна назвати вдалим. Це олівце-

вий портрет доньки Ілони, виконаний у 1947 р. 
Напевно, складність для митця становило не так 
моделювання форм, як налагодження психоло-

гічно-емоційного контакту з моделлю. В очах 
доньки авторові вдалося передати ніжність і лю-

бов до батька, якого їй довелося кілька років че-

кати з полону, а також і ледь помітне передчуття 
його скорого арешту.

Творчість Козловського свідчить, що го-

ловне натхнення митець черпав у природі. 

Костянтин Козловський | 
Зима на Борщагівській 
вулиці
1972
Папір, дереворит. 11,5 × 18 см
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Він сприймав її «пантеїстично», як самодостатнє джерело життєвої енер-

гії та пластичного багатства для мистецького втілення. Саме тому в його 
пейзажах людський або цивілізаційний фактор — будинки, фігури — ви-

конують підпорядковану роль. Від того стафаж, здебільшого, трактова-

ний наївно, а до архітектури у Козловського двоїсте ставлення. Це доб-

ре видно в підготовчих рисунках і гравюрах на тему старої та нової 
Борщагівки, міського району, що в 1960-і швидко «заростав» типовим 
житлом. Нова архітектура своїми лініями й ритмами дисонує з приро-

дою та старою забудовою передмістя. Натомість дерев’яні похилені бу-

диночки з минулої епохи гармонійно взаємодіють з природою, поста-

ють її органічною частиною. Власне, тема старого міста та його відходу 
в небуття в 1960-і — 1970-і рр. посідає чільне місце у пізній період твор-

чості Козловського, стає справжнім лейтмотивом кон’юнктурної серії 
«По ленінських місцях», отримує виразну ностальгійну інтерпретацію 
в одній з останніх серій гравюр. У цій серії, присвяченій старим борща-

гівським вуличкам (1973), Козловський досягає надзвичайної виразної 
єдності між технікою гравюри на дереві, манерою емоційного штриха 
та предметом зображення: дерев’яними садибними одноповерхівками 
поміж розлогих дерев.

У серіях пізніх олівцевих пейзажів, одноманітних, на перший погляд, 
варіацій лісової зелені у Святошині, проявляється специфічне ставлення 
Козловського до цього жанру. Пейзажний рисунок постає як медитація, 
немов ритуал очищення, під час якого автор внутрішньо єднається із зо-

бражуваною стихією, отримує від неї емоційний заряд, життєву енергію, 
сили для подальшої творчості.

Київське мистецьке середовище не охоче приймало Козловського, 
«бойчукіста» і «колаборанта», певною мірою відштовхувало його в мар-

гінальне, «низинне» фахове середовище. У 1960-і — 1970-і рр. Козловський 
вів студію малювання в Київському палаці піонерів, викладав різьблення 

Костянтин Козловський | Портрет доньки
1947
Папір, графітовий олівець. 40,5 × 25,3 см
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по дереву в Будинку народної творчості13. Твори Козловського потрапля-

ли на групові українські вернісажі, а персональні виставки він влаштову-

вав у російській провінції: Вологді, Якутську, Красноярську та ін. 
Після заслання Козловський багато працював у галузі мистецтва екслі-

бриса, став досить відомим у середовищі майстрів цього графічного жан-

ру. Про його здобутки свідчить каталог виставки у Воронежі «Книжные 
знаки К. С. Козловского» [7]. Укладачем каталогу був Яків Бердичевський — 
відомий український бібліофіл та колекціонер екслібрисів14, а автором 
статті — Олексій Сидоров. У змістовному есе «Мої думки з приводу еx-
libris’a» Сидоров розмірковує про утилітарну природу книжкового зна-

ку, в якому поєднувалися смаки та побажання замовника й автора-ви-

конавця. Також він звертає увагу на тенденцію так званого «гáданого»15 
екслібриса, що його митець виконує без погодження з власником книгоз-

бірні, за натхненням. «Гáданий» екслібрис, на думку дослідника, став ре-

зультатом загальної емансипації авторського бачення у мистецтві ХХ ст. 
Сидоров закликає ставитися до цього явища з розумінням і, відповідно, 
в цьому річищі аналізує творчість Костянтина Козловського як яскраво-

го майстра «гáданого» екслібриса. Серед сотень книжкових знаків, які 
награвірував Козловський, чимало присвячені відомим постатям сучас-

ності: Пабло Пікассо, Рокуелу Кенту, Майї Плісецькій та багатьом іншим, 
з яким Козловський особисто не був знайомий. 

Погляд Сидорова, одного з найвидатніших знавців та теоретиків гра-

фіки свого періоду, вартий уваги. Зокрема, він каже про композиційну 
«збитість» та «стриманість» екслібрисів Козловського, «глибокий трагізм» 
в автоекслібрисах16 митця. 

З відстані сьогодення визначений Сидоровим напрям «гáданого» 
екслібрису виглядає однією з тих нечисленних можливостей для вільної 

13 Серед матеріалів, що надійшли — декілька малюнків та малярських етюдів учнів 
Козловського.

14 Козловському, як майстрові екслібрису, Бердичевський присвятив рядки у своїй мо-

нографії. Див.: Бердичевский Я. Народ Книги: к истории еврейского библиофильства 
в России. Изд. 2-е, доп. Киев : Дух і літера, 2005. С. 183.

15 Російською: мнимый екслибрис.
16 Автоекслібрис — присвячений власній книгозбірні, аналог автопортрету.

мистецької самореалізації, що були доступні 
мистцям радянської імперії.

Книжковий знак, навіть «гáданий», перебу-

вав поза прискіпливою цензурою, оскільки коло 
майстрів та шанувальників було доволі нечис-

ленним та не формувало громадських настроїв. 
Субкультура екслібрисистів мала власні засо-

би комунікації. Завдяки малому формату екслі-
брис легко було покласти в поштовий конверт 
і відправити на виставку, зокрема, у «близький» 
і «далекий» закордон. Обіг малих форм графі-
ки створював можливості обміну мистецьки-

ми ідеями, надолужував те, що було недосяж-

ним для майстрів «високих» жанрів. Камерний 
та «непомітний» екслібрис давав широкі мож-

ливості для формальних експериментів: вільних 
стилізацій, використання цитат, прийомів сати-

ри тощо.
Екслібриси Костянтина Козловського виражали його емоційний, а по-

декуди й нервовий творчий темперамент: широке коло тем, сюжетів, ви-

користання символіки та алегорій, інтерпретування стилів минулого 
й сьогодення. Іноді це шкодило композиційній зваженості, але для знав-

ців, таких як О. Сидоров, виняткову цінність становила саме щирість ви-

словлення митця. Неохайність манери Козловського стала для Сидорова 
рисою його неповторного авторського стилю.

Інтерес до творчості Костянтина Козловського нині доволі незна-

чний, хоча деякі його естампи перебували в постійній експозиції НХМУ 
в 2000-і рр. У 2013 р. велику частину доробку митця було передано 
до Білоцерківського краєзнавчого музею, а в музейному часописі 2016 р. 
вийшла публікація, присвячена його творчості [8]. 

Архів К. С. Козловського в НХМУ потребує ґрунтовного вивчення. Тому 
для майбутніх дослідників пропонуємо стислий опис матеріалів, з яких 
він складається.

Костянтин Козловський | 
Автоекслібрис
Папір, дереворит. 6 × 4,5 см
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У доробку Козловського, окрім рисунків, станкових естампів, ілюстра-

цій та екслібрисів17, цікавими є й інші малі форми, зокрема, оформлені 
ним листівки та газетні заголовки. 

Разом із творами Костянтина Степановича Козловського надійш-

ли також екслібриси його сина, Костянтина. Костянтин Козловський-
молодший був митцем-аматором, але створені ним екслібриси мали до-

волі високий мистецький рівень18. 
Значний інтерес становить власна колекція графіки К. С. Козловського, 

більшу частину якої складають твори відомих майстрів російської школи: 
Д. Митрохіна, С. Шор, П. Шиллінговського, С. Юдовіна та ін. З власниць-

ких позначок на деяких естампах можна припустити, що частина з них 
походить з колекції Петра Корнілова19, відомого російського мистецтво-

знавця та колекціонера, з яким митець був особисто знайомий. 
Становлять інтерес естампи, зокрема екслібриси, майстрів із країн 

Балтії та деяких європейських країн тодішнього близького закордону: 
Угорщини, Чехословаччини, НДР.

Низка естампів митців української школи та авторів, пов’яза-

них з Україною, доповнили колекцію графіки основного фонду музею. 
Це, зокрема, твори П. Верейського, О. Шатківського, О. Усачова, І. Батечка, 
Ю. Логвина та ін.

До документально-архівного фонду НХМУ потрапило листування мит-

ця з колегами, каталоги персональних виставок, документи про дару-

вання творів до різних музеїв, власноручні переліки творів митця та інші 
матеріали.

Усе згадане становить дуже цінний комплекс матеріалів, що потребує 
подальшого дослідження.

17 Близько 50-и одиниць найцікавіших естампів доєднано до збірки творів К. С. Козловського 
в основному фонді музею. Решта — у науково-допоміжному фонді.

18 Усі матеріали були передані донькою Костянтина Костянтиновича Козловського, Нечай 
Оленою Костянтинівною.

19 Корнілов Петро Євгенович (1896–1981) — мистецтвознавець, музейник, бібліофіл, колек-

ціонер графіки, педагог. Працював у Центральному музеї Татарської АРСР у м. Казань 
(1920-і рр.), від початку 1930-х рр. у Ленінграді, — у Російському музеї, Академії 
мистецтв.
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«СПЕЦФОНДИ 
1937–1939 рр.» —
втрати Другої світової війни

Юлія Литвинець
генеральний директор НХМУ

Ще до закінчення ІІ світової війни розпочався процес підра-

хунку втрат, серед яких чільне місце зайняли музейні екс-

понати. Дослідження втрат культурних цінностей України 
докладно висвітлені в монографічній роботі Сергія Кота 

«Повернення  і реституція культурних цінностей у політичному та куль-

турному житті України (ХХ — поч. ХХІ ст.)» [1].
В архіві фондової документації Національного художнього музею 

України зберігаються списки втрачених музеєм творів за 1944 рік [2], 
який, окрім творів декоративно-прикладного мистецтва, містить пере-

лік втрачених альбомів з малюнками і акварелями художників кінця 
ХІХ ст. (44 од.зб.), графічних творів радянських художників (33 од. зб.), 
графічних творів кінця ХІХ і початку ХХ ст. (298 од. зб.), скульптури 
(21 од. зб.), живописних творів ХVIII ст. (61 од. зб.), живописних творів 
ХІХ та початку ХХ ст. (287 од. зб.), живописних творів ХХ ст. (155 од. зб.), 
ікон (9 од. зб.), загальна кількість становить 908 од. зб. Порівняння на-

явних творів з колекції музею зі списками втрат виявило, що незначну 
частину було внесено помилково, або вже на цей момент твори повер-

нулись, тож список скоротився до 807 од. зб. Як приклад, з 9 одиниць 
іконопису, 7 ікон знаходяться в музеї, а дві ікони: Микола Мокрий (інв. 
№ м-1710) та Богородиця з немовлям із зображенням трьох дітей донатор-

ки Уляни (інв. № і-11034) ще в розшуку. Проте ситуація з творами іконопи-

су, при детальному аналізу довоєнної документації з наявними творами, 
має інакший вигляд — є твори, що фігурують у музейних довоєнних інвен-

тарних книгах та описах, але їх немає в списках втрат. Як зразок, в акті 
повернення № 263 від 03.02.1948 р. (ящик У-836) вказано ікону «Усікно-
віння голови Іоана Хрестителя» з с. Мальнів і-4137 (теперішній № і-214) [3], 
втім цей твір не зазначений у списках втрат за 1944 р. [4]. Нові дослідження 
білоруського дослідника Анатолія Сініла виявили у фондах Національного 
музею мистецтв республіки Білорусь як ікони, що до війни були складо-

вою музейної колекції і не увійшли до списку втрат, так і вже зазначену 
ікону Богородиці з немовлям із зображенням трьох дітей донаторки Уляни 
і-11034 (теперішній номер НММ РБ КП 10119), яка є в списках втрат [5].

Ще гіршою виявилась ситуація з творами зі «Спецфонду 1937–1939 рр.». 
Під час роботи над проектом «Спецфонд 1937–1939 рр.» [6] я звернула 

ІСТОРІЯ 
МУЗЕЙНОЇ 
СПРАВИ
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увагу, що немає значної частини творів, останні згадки про які є в музей-

ній довоєнній документації, а саме в списках передачі на матеріально-від-

повідальне збереження за 1940-й рік [7]. Крім того, є твори зі «Спецфонду», 
які не зазначені в списках втрат, проте повертаються у 1948 р. до му-

зею [8]. Це пояснюється тогочасною ідеологією: «Спецфонди» збирались 
з метою їх знищення і на тривалий час залишались засекреченими, тож 
і вказувати їх у втратах могло бути небажаним.

Пролити світло на ситуацію з втраченими творами зі «Спецфонду» 
домагають документи Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга [9], 
що зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів вла-

ди та управління України, а саме, лист Доктора Розкампа до Районного 
керівника Будинку художника (Bereichsleiter Robert Scholz, Künstlerhaus, 
Berlin, BellevueßStr. 3) датований 23.02.1943 р.

В першій частині листа йдеться про списки вилучених ікон з Лаври 
та ікон, переданих до Східноєвропейського музею в Києві, а от друга ча-

стина листа і доданий до нього список творів безпосередньо стосується 
музейної збірки та зокрема творів зі «Спецфонду»: «В якості другого до-

датка я надсилаю перелік більшовицьких картин з Українського музею 
в Києві. Ці образи або характерні за своїм змістом (прославлення ре-

волюції, прославлення партизана, зображення Червоної Армії, колгос-

пу тощо), або є характерними прикладами російського експресіонізму 
та футуризму. Через голову державної адміністрації архівів, бібліотек 
і музеїв д-ра. Вінтера, запит на ці твори був надісланий рейхскомісару 
з питань України. З доктором Вінтером було домовлено, що у випадку, 
якщо ці твори потрібно буде швидко транспортувати, ці роботи будуть 
тимчасово передані оперативній групі, поки рейхскомісар не прийме 
рішення» [10].

До листа додається список творів з 80 одиниць, серед яких все ж 
є 9 (дев’ять) творів, що були вказані в загальному списку втрат, але вони 
не відносились до «Спецфонду». Списки, як і лист, складені німець-

кою мовою та містять лише позиції: прізвище автора, назву та розмір 
твору. Для ідентифікації творів я використовувала декілька основних 
джерел: інвентарна книга «Спецфонду» [11] та матеріали досліджень, 
списки втрат Другої світової війни 1944 р., архівні матеріали музею [12], 

каталоги всеукраїнських художніх виставок з 1927 по 1941 рр., довоєнні 
періодичні видання, присвячені мистецтву. Ще одним важливим дже-

релом стала картотека «Мюнхенського центрального збірного пунк-

ту» (МЦЗП), опублікована на сайті Музею історії Німеччини в Берліні 
www.dhm.de/datenbank/сср. Детальне дослідження картотеки вико-

нала Тетяна Себта [13]. Звісно, картки виконані в доволі стислі терміни 
та містять мало інформації, але, порівнюючи їх з наявними матеріала-

ми (маркуванням, підписами, написами, зафіксованими позначками), 
можна ідентифікувати частину творів, крім того, до частини карток до-

даються фото творів.
До списку додаються віднайдені з архіву музею та каталогів виставок 

фото втрачених творів.
Варто зауважити, що інвентарні книги в період з кінця 1930-х до по-

чатку 1940-х велись доволі не систематично, крім того, очевидно, було 
вивезення інвентарних карток та інвентарних книг, що частково все ж 
були повернені [14].

Скорочення:

ЖС — живопис сучасний (сучасний шифр для творів, виконаних піс-

ля 1917 по 2000 рр.);
сф — шифр для творів Спецфонду, використовувався з 1937 по 1939 рр. 
для творів, призначених на знищення;
М — малярство, шифр для маркування живописних творів використо-

вувався в музеї до 1941 р.);
ККГ — Київська картинна галерея (з 1922 р. по 1930-ті рр., Київський 
музей російського мистецтва, нині Київський музей Київська картин-

на галерея);
УХВ — українська художня виставка.

Розміри зазначені в сантиметрах.
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Виставка «Червона армія в творах художників радянської України».
1937
Будинок Червоної Армії (Будинок офіцерів)
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Київ 22.02.1943

1. Palmow. Aufstand. 101 × 151
Пальмов В. Н. (1888–1929). Повстання. 1929 р. Інв. № НХМУ ЖС-1702.
Надійшов до «Спецфондів» музею до 1939 р. (сф-234) з музею Російського 
мистецтва (ККГ 3100).
Повернений до музею 1948 р. АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, 
арк. 110, № п/п. 43.

2. Unbekannter Künstler. Kopf einer Frau. 98 × 145
Невідомий художник. Жіноча голова.
Твір не ідентифікований. Місцезнаходження невідоме.

3. Jantschuk. Frau (Akt, gelb). 125 × 155
Янчук М. С. Натурниця. 1927 р. ЖС-2567.
Надійшов до «Спецфондів» музею 1939 р. (сф-252) з Бази Української ху-

дожньої виставки (УХВ) 1005. Зі звороту твору наклейка з текстом німець-

кою: «Штаб Розенберга Головна робоча група України, Київ.
Куди, кому: Монастир в Buxhein Memmingen in Schwaben, Herrn …/
Лагерна територія: Державні музеї східної зони 18.
Склад: 11 Більшовицький живопис із українських музеїв у Києві» — 
R.M.O.Z. — 18.
Інв. № Мюнхенського центрального збірного пункту (МЦЗП) — 18358.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей (нині НМІУ). АФД НХМУ, 
оп. 1, од. зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 91.

4. Unbekannter Künstler. Der Brand. 84 × 66
Довгаль В. Куркуль-диверсант. Поч. 1930-х рр. ЖС-0458.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-143) з УХВ 795. МЦЗП — 18337.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей (нині НМІУ).
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 74.

5. Sirjakowa. Die Weberinnen. 92 × 143
Сірякова О. А. (1906–?). Текстильниці. 1931. ЖС-2615.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-77) з УХВ 6423. МЦЗП — 18245.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 41.

6. Unbekannter Künstler. Die Schachtarbeiter. 76 × 44
Невідомий художник. Шахтарі / Забійники.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-45) з УХВ 958.
Місцезнаходження твору невідоме.

7. Iwasjuk. Bildnis Karl Marks. 80 × 63
Івасюк М. І. (1865–1937). Портрет Карла Маркса.
Надійшов до «спецфондів» 1939 р. (сф-132).
Місцезнаходження твору невідоме.

8. Schechtmann (Jude). Die Ernte. 114 × 83
Шехтман Е. Й. (1900–1941). Врожай.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-208) з УХВ 3373.
ДАФ НХМУ, ф. 32 (Архів С. Таранушенка), оп. 1, од. зб. 1-281, фото № 261.
Місцезнаходження твору невідоме.

9. Unbekannter Künstler. Glasbläser. 69 × 114
Сандомирська Б. (1900–1941). На склозаводі. (Склодуви). Кін. 1920-х рр. 
ЖС-0282. Надійшов до «Спецфондів» 1939 року (сф-221) з УХВ 991. 
МЦЗП — 18292.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 87.

10. Polikalow. Auf der See. 75 × 97
Поліканов. На морі.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-96) з УХВ 986.
Місцезнаходження твору невідоме.
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11. Unbekannter Künstler. Akt. 58 × 94
Невідомий художник. Оголена. Твір не ідентифікований.

12. Pasko. Giesser. 112 × 96
Пасько. Ливарники-Доменники.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-204) з УХВ 636. МЦЗП — 18311.
Місцезнаходження твору невідоме.

13. Tschalienko. Fünfjahresplan. 98 × 85
Чалієнко В. З. (1900–1935). П'ятирічка. 1930–1931. ЖС-2562.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-92) з УХВ 731. МЦЗП — 18330.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 77.

14. Elewa. Kopf eines Mannes. 77 × 103
Єлева К. М. (1897–1950). Голова робітника. Кін. 1920-х рр. ЖС-1694.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-227) з УХВ 989.
Акт повернення в документації музею відсутній.

15. Exter. Brücke. 115 × 145
Екстер О. О. (1882–1949). Міст. Севр. Близько 1912 р. ЖС-1768.
Надійшов до «спецфондів» 1937 р. з музею Російського мистецтва (ККГ-
3301). МЦЗП — 18287.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 110, № п/п. 44.

16. Iwasjuk. Bildnis Lenins. 62 × 81
Івасюк М. І. (1865–1937). Портрет Леніна.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-131). Місцезнаходження твору 
невідоме.

17. Kodiew. Bildnis einer Frau. 75 × 107
Кодьєв П. І. (1899–1968). Жіночий портрет. Поч. 1930-х рр. ЖС-2524.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-224) з УХВ 632. МЦЗП — 18313.

Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 83.

18. Krjaukow. Der Bauarbeiter. 100 × 120
Крюков Б. І. (1895–1967). Будівники п’ятирічки. Кін. 1920-х — поч. 1930-х рр.
ЖС-2528.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-209) з Української картинної гале-

реї (УКГ) — 1761. МЦЗП — 18248.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 109, № п/п. 35.

Шехтман Е. Й. (1900–1941) | Врожай
Полотно, олія. 114 × 83 см
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19. Lasarenko. Ankunft der Bande. 144 × 98
Лазаренко М. Д. (1906–?). Епізод з громадянської війни (Наскок банди). 
ЖС-0231. Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-69) з УХВ 1002.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 110, № п/п. 40.

20. Portnow. Verteidiger der Oktoberrevolution. 84 × 135
Портнов І. М. Захисники жовтневої революції.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-66) з УХВ 1000. Місцезнаходження 
невідоме.

21. Unbekannter Künstler. Das Lachen. 100 × 128
Невідомий художник. Сміх. Розглядають креслення. Поч. 1930-х рр. ЖС-0219.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-61) з УХВ 643.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 109, № п/п. 36.

22. Stowbunenko. Verbindung im weiten Osten. 127 × 104
Стовбуненко П. В. (1903–1967). Зв'язок на Далекому Сході. 1932 р. ЖС-2467. 
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-58) з УХВ 642.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 109, № п/п. 34.

23. Bilkina. Frau. 98 × 138
Білкіна Зоя. Дві жінки. Кін. 1920-х рр. ЖС-0217.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-75) з УХВ 996.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 109, № п/п. 38.

24. Timofeew. Der Aufstand. 86 × 118
Тімофеєв Я. П. (1911–1957). Повстання.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-203) з УХВ 634.
Твір експонувався на ІІІ Всеукраїнській художній виставці.
ІІІ Всеукраїнська художня виставка НКО УСРР. Малярство, графіка, 
скульптура, театральне оформлення, оформлення побуту, студійні ро-

боти художніх вишів УСРР : каталог. / авт.-упоряд. М. А. Скрипник. — 
Харків; Донбас; Запо ріжжя; Дніпропетровськ; Київ; Одеса; Миколаїв, 
1930–1931. — С. 21, кат. № 120, іл.

25. Owtschinikow Asiatische Familie (Zeichnung) 74 × 68
Овчинніков В. Ф. (1907–1978). Родина безробітних. Із серії «Червоний 
Китай». 1930 р. Грс-1524.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-119). Інв. № Державного Музею 
східної зони — R.M.O.Z. 21. МЦЗП — 18275.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 66.

26. Unbekannter Künstler Der Rotarmist. 96 × 137
Савченко-Більський М. О. (1896–?). Червоноармієць. Кін. 1920-х рр. 
ЖС-2573.

Тімофеєв Я. П. (1911–1957) | 
Повстання
86 × 118 см
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Надійшов до «Спецфондів» до 1939 р. (сф-78). МЦЗП — 18277.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.

27. Kotljarewskaja. Die Partisanen. 119 × 100
Котляревська М. Є. (1902–1984). Озброєння робітників. (Партизани). ЖС-0240.
Надійшов до «Спецфонду» 1939 р. (сф-210) з УХВ 630. МЦЗП — 18285.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, 
од. зб. 249, спр. 7/149, арк. 34. АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, 
арк. 112, № п/п. 89.

28. Portnow. Das Ausruhen (3 Frauen). 51 × 62
Портнов І. М. Три жінки. Години відпочинку.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-31) з УХВ 966. Місцезнаходження 
твору невідоме.

29. Jantschuk. Stilleben. 76 × 96
Янчук. Натюрморт.
Надійшов до «Спецфондів» (сф-98) 1939 р. з УХВ 990. МЦЗП — 18293. 
Місцезнаходження твору невідоме.

30. Unbekannter. Künstler Stilleben. 58 × 79
Невідомий художник. Натюрморт. Твір не ідентифікований.

31. Maschkow. Akt in Grünen. 45 × 59
Машков І. І. (1881–1944). Оголена в зеленому. Етюд. Натурниця.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-306) з Російського музею м. Київ 
(ККГ 2566). МЦЗП –18270. Місцезнаходження твору невідоме.

32. Palmow. Sommerfrischler. 41 × 54
Пальмов В. Н. (1888–1929). Дачник. 1920 р. ЖС-465.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-263) з музею Російського мистецтва 
(ККГ 3094). МЦЗП –18273.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 109, № п/п. 28.

33. Melnitschuk. Stoßbrigadler Sosulja. 76 × 120
Мельничук Р. Ф. (1906–?). Бригадир Тракторобуду Зозуля.
Надійшов до «Спецфондів» до 1939 р. (сф-230) з УХВ 639.
ДАФ НХМУ, ф. 32 (Архів С. Таранушенка), оп. 1, од. зб. 1-281, фото № 138.

34. Krukow. Tankführer. 50 × 66
Крюков Б. І. (1895–1967). Авіапорт. 1932 р. ЖС-2529.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-2) з УХВ 479. МЦЗП — 18260.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33. АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, 
№ п/п. 76.

Мельничук Р. Ф. (1906–?) | 
Бригадир Тракторобуду Зозуля
Полотно, олія. 76 × 120 см
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35. Unbekannter. Künstler Landschaft. 141 × 128
Невідомий художник. Пейзаж. Твір не іден-
тифікований

36. Schaposchnikow. Der kleine Schütze. 186 × 78
Шапошніков М. О. (1909–1989). Юний стрілець. 
(Майбутній снайпер).
Надійшов до музею 1938 р. (М-2021). 
МЦЗП — 18249.
Вказаний у загальних списках втрат за 1944 р.
Твір експонувався на виставці, присвяченій 
20-річчю Червоної Армії і Флоту та Міжнародному 
кому ністичному жіночому дню.
Малярство і скульптура / Спілка рад. художни-

ків та скульпторів України. — Київ: Мистецтво. — 
1938. — Зошит № 4. — С. 22, іл.

37. Bogomasow. Abziehen der Sägen. 159 × 142
Богомазов О. К. (1880–1930). Правка пил. 1927 р. ЖС-231.
Надійшов до «Спецфондів» 1937 р. (сф-250) з музею Російського мистецтва 
(ККГ-3374). МЦЗП — 18350.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, 
од. зб. 249, спр. 7/149, арк. 33. АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, 
арк. 112, № п/п. 92.

38. Sudarik. Erschiessung der Arbeiter in der Flaschenfabrik. 162 × 111
Сударик П. І. (1901–?). Розстріл робітників на пляшковій фабриці.
Ювілейна виставка творів художників УРСР : каталог / за ред. 
П. Ніколаєнко. — Харків : Мистецтво, 1937. — С. 45, кат. 296.
Малярство і скульптура / Спілка рад. художників та скульпторів 
України. — Київ: Мистецтво. — 1938. — Зошит № 10. — С. 30, іл.

Сударик П. І. (1901–?) | 
Розстріл робітників 
на пляшковій фабриці
Полотно, олія. 162 × 111 см

Шапошніков М. О. (1909–1989) | Юний стрілець
Полотно, олія. 186 × 78 см
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39. Schandko. Obdachlos. 106 × 158
Жданко І. О. (1905–1999). Безпритульні. 1927–1928 рр. ЖС-2622.
Надійшов до «Спецфондів» 1937 р. (сф-246) з музею Російського мистецтва 
(ККГ 3117). МЦЗП — 18319.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, 
од. зб. 249, спр. 7/149, арк. 33. АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, 
арк. 112, № п/п. 93.

40. Krukow Drittes Jahre des Fünfjahresplanes. 65 × 86
Крюков Б. І. (1895–1967). Третій вирішальний. 1931 р. ЖС-459.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-144) з УХВ 503. МЦЗП — 18329.
Повернений 27.10.1948 року через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 75.

41. Sadilenko. Proletarier. 102 × 126
Садиленко Ю. Х. (1903–1967). Сталевари. (Пролетарії). 1930 р. ЖС-1691.
Надійшов до «спецфондів» 1939 р. (сф-67) з УХВ 596. МЦЗП — 18233.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 88.

42. Michailow. Weg mit dem Eigentum! 123 × 98
Михайлів Ю. С. (1885–1935). Геть майно!
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-79) під назвою «Хай живуть кол-

госпні лани» з УХВ-714 (7). Місцезнаходження твору невідоме.

43. Tschalienko. Antireligiöser Karneval. 135 × 105
Чалієнко В. З. (1900–1935). Антирелігійний карнавал. 1930–1931 рр. ЖС-
2613. Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-68) з УХВ 711.
АДФ НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 109, № п/п. 32.

44. Popenko. Schachtarbeiter. 99 × 144
Попенко-Коханий М. Р. (1900–1981). Кочегар. 1927 р. ЖС-2621.

Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-63) з УХВ — 997.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 110, № п/п. 42.

45. Woljanska. Imperialismus. 88 × 140
Волянська В. Є. (1907–?). Імперіалізм. Кін. 1920-х рр. ЖС-0220.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-80) з УХВ 6422. МЦЗП — 18316.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 85.

46. Lewitzki. Bauarbeiterinnen. 85 × 95
Левицький Олексій Іванович. Будівельниці. Жінки на будівництві.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-206) з УХВ 623. МЦЗП — 18346.

Левицький О. І. | Будівельниці. 
Жінки на будівництві
Полотно, олія. 85 × 95 см 
Фото з архіву музею
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ДАФ НХМУ, ф. 32 (Архів С. Таранушенка), оп. 1, од. зб. 1-281, фото № 127. 
Твір знаходиться у фондах Новгородського Державного музею. Времени 
вопреки. Реставрация в Новгородском музее. 200-2015. Каталог выстав-

ки. — СПб: ООО «Первый издательско-полиграфический холдинг», 2015. — 
192 с. С. 91. (Невідомий. «Укладка кирпичей»).

47. Unbekannter. Künstler In der Glaszeche. 88 × 110
Невідомий художник. На склозаводі.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-211) з УХВ 1001. МЦЗП — 18356.
Місцезнаходження твору невідоме.

48. Puri. Demobilisierter. 101 × 85
Пурій В. О. (1895–1941). Демобілізований. 1932–1933 рр. ЖС-2546.
Надійшов до музею (м-1782) з музею Російського мистецтва (818). Інв. 
№ R.M.O.Z. — 19. МЦЗП — 18357.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 78.

49. Schulger. Kommunistische Jugend zu Gast bei den Roten Seemännern. 
189 × 135
Шульга І. М. (1878–1938). Піонери відвідують червоних моряків. 1936 р.
Надійшов до музею (М-1922) 1938 року з Бази УХВ 711.
ДАФ НХМУ. Фототека-негатека. Ш-670.
Вказаний у загальних списках втрат. Місцезнаходження твору невідоме.

50. Kostezki. Kummunistische Flugblätter in deutschen Kasernen. 227 × 159
Костецький В. М. (1905–1968). Прокламації в німецьких казармах. ЖС-333.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 61.

51. Gluchow. Organisation der Kolchose. 200 × 189
Глухов М. М. (1896–?). Організація колгоспу.
Надійшов до музею 1939 р. (М-1983). Вказаний у загальних списках втрат.

Ювілейна виставка творів художників УРСР : каталог / за ред. 
П. Ніколаєнко. — Харків : Мистецтво, 1937. — С. 21, кат. 52.

52. Taran. Stilleben. 114 × 108
Таран А. І. (1883–1967). Натюрморт. Дикт, олія.
Твір придбаний у автора 1927 р. (М-818). МЦЗП — 18335.
Опис твору: «Натюрморт. На круглому столі — два чайники, шклянка 
з чаєм, дві булки в шкляній вазі, одна велика на столі. Скатертина синього 

Шульга І. М. (1878–1938) | Піонери відвідують Червоних моряків
1936. Полотно, олія. 189 × 135 см
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тону відкинута, лежить з правого краю стола. Тло ліворуч з перевагою 
білого тону, праворуч — сіро-синього.» Вказаний у загальних списках 
втрат. Місцезнаходження твору невідоме.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 49, спр. 1/80. Інвентарна книга обліку експонатів 
Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка, 1926–1935 рр., арк. 44.

53. Swetelitschni. Feier der Landarbeiter. 249 × 180
Світличний І. (Єфим) П. (1901–1976). Свято працівників ферми / Відпочинок 
колгоспників.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1735). МЦЗП — 18298.
Вказаний у загальних списках втрат. Фото твору розміщено на сайті: 
www.dhm.de/datenbank/сср.

54. Silwestrow. Bildnis einer Frau mit Leninorden. 73 × 100
Сильвестров В. І. (1888–1938). Портрет Ганни Гвоздієвської. 1936 р. ЖС-2617. 
Надійшов до «Спецфондів» 1939 року (сф-111) з УХВ 773. МЦЗП — 18373/6.
Акт повернення в документації музею відсутній.

55. Silwestrow. Bildnis einer ordengeschmückte Frau mit Knaben. 92 × 143
Сильвестров В. І. (1888–1938) Портрет жінки орденоносиці з дітьми.
(Колгоспниця орденоносець). П., о. 134 × 192
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-241) з УХВ 776.
Місцезнаходження твору невідоме.

56. Grigorjew. Lehrkombinat (Aquarell). 69 × 105
Григор'єв С.О. (1910–1988). Учбовий комбінат. Ескіз панно до святкування 
«Міжнародного юнацького дня». 1933 р. Грс-1525.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-222) з УХВ 427. МЦЗП — 18349.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 79.

57. Grigorjew. Der achte März. (Zeichnung). 68 × 94
Григор'єв С.О. (1910–1988). 8 березня.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-97) з УХВ 429. МЦЗП — 18265. 
Місцезнаходження твору невідоме.

58. Grigorjew. Schachtarbeiter. 68 × 96
Григор'єв С.О. (1910–1988). Шахтарі. Поч. 1930-х рр. Грс-10796.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-93) з УХВ 428. Інв. № R.M.O.Z — 20. 
МЦЗП — 18259.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 80.

Глухов М. М. (1896–?) | Організація колгоспу

Світличний І. (Єфим) П. (1901–
1976) | Свято працівників ферми. 
Відпочинок колгоспників
Полотно, олія. 249 × 180 см
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59. Gontscharuk. Bildnis eines Rotarmisten. 69 × 93
Гончарук М. І. (1905–1969). Портрет червоноармійця.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1918) з УХВ 4142.
Акт видачі творів в експозицію від 20.11.1938 р. АДФ НХМУ, спр. 15/139, 
стр. 26. Вказаний у загальних списках втрат.

60. Gontscharuk Bildnis Schtors. 65 × 95
Гончарук М. І. (1905–1969). Портрет Щорса.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1923) з УХВ 4141ю
Акт видачі творів в експозицію від 20.11.1938 р. АДФ НХМУ, спр. 15/139, 
стр. 26. Вказаний у загальних списках втрат.

61. Tscherkasky. Blumen. 79 × 100
Черкаський А. М. (1886–1968). Гортензії. 1937 р. ЖС-1747.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-95) з УХВ 3300. МЦЗП — 18333.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
Загальний список повернених творів, № п/п. 84. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 362, спр. 15/156, арк. 111.

Черкаський А. М. 
(1886–1968) | Гандбол. 
(Гра в шахи)
1932
Полотно, олія. 86 × 71 см

Гончарук М. І. (1905–1969) | 
Портрет червоноармійця
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62. Tscherkasky Schachspiel. 86 × 71
Черкаський А. М. (1886–1968) Гандбол. (Гра в шахи). 1932 р.
Надійшов вірогідно 1939 р. з УХВ 512. МЦЗП — 18343.
ДАФ НХМУ, ф. 32 (Архів С. Таранушенка), оп. 1, од. зб. 1-281, фото № 254.

63. Grgoriew. Rotarmisten. 94 × 146
Григор'єв С.О. (1910–1988). Лейтенанти. (Два молодих).
Надійшов до музею 1938 р. (М-1759). МЦЗП — 18244.
Вказаний у списках загальних втрат.
Малярство і скульптура / Спілка рад. художників та скульпторів 
України. — Київ: Мистецтво. — 1938. — Зошит № 6.

64. Tscherkasky (Jude). Alter Mann mit Flöte. 85 × 96
Черкаський А. М. (1886–1968). Молдаванський співак Коваль. 1930-ті рр. 
ЖС-2385.
Надійшов до «Спецфондів» 1937 р. (сф-72) з УХВ 2373. МЦЗП — 18241.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 82.

65. Klitschko. Tansbein Flugzeug. 130 × 82
Кличко Ф. Ф. (1911–1942). На аеродромі.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1748). МЦЗП — 18234. Місцезнаходження 
твору невідоме.

66. Suponin. F.Ichtors führt zum Kampfe. 200 × 138
Супонін П. М. (1898–?). Колективізація. ЖС-0189.
Надійшов до «Спецфондів» до 1939 р. (сф-969). МЦЗП — 18305.
Акт повернення в документації музею відсутній.

67. Owtschinikow. Partisan. 119 × 181
Овчинніков В. Ф. (1907–1978) Партизани.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1758). Зі звороту можуть бути нанесені но-

мери: 200, 2633. Місцезнаходження твору невідоме.

68. Baljasny. Zweite Brigade attakiert. 172 × 140
Балясний М. М. (1892–1978). Напад другої бригади. Друга бригада кава-

лердивізії атакує польський 19-й загін в селі Озерне 5 липня 1920 р.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1847). Зі звороту можуть бути нанесені но-

мери: 1485. МЦЗП — 18308.
Вказаний у загальних списках втрат. Місцезнаходження твору невідоме.

69. Petriskij. Betlerfamilie. 195 × 167
Петрицький А. Г. (1895–1964). Інваліди. ЖС-240.
МЦЗП — 18307
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 98.

70. Sawin. Die Rache. 316 × 227
Савин В. М. (1907–1971) Помста. ЖС-223.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 99.

71. Iwanow. Die Roten befreien die Arrestanten. 319 × 190
Іванов М. І. (1909–1976). Червоні звільняють арештантів. ЖС-84.
МЦЗП — 18294.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 112, № п/п. 100.

72. Alexandrow. Donbase (Bergarbeiter). 341 × 195
Александров О. І. (1894–1948). Донбас. Мінери. ЖС-248.
МЦЗП — 18272. Акт повернення в документації музею відсутній.

73. Deregus. Hochyeich in der Kollektivwirtschaft. 322 × 200
Дерегус М. Г. (1904–1997). Колгоспне весілля.
Надійшов до музею 1938 р. (М-1825). МЦЗП — 18296.
Вказаний у загальних списках втрат. Фото твору розміщено на сайті: 
www.dhm.de/datenbank/сср.
VI Українська художня виставка НКО УСРР : каталог. — Київ ; Харків, 
1935. — С. 53, кат. 103, іл.
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74. Obosnenko. Feldarbeiterinnen. 117 × 73
Обозненко Л. О. (1885–1937) Робітники в полі. Твір не ідентифікований.

75. Klimenko. Fußballspiel.138 × 67
Клименко І. Є. (1901–1973). Футбол. 1930 р. ЖС-0233.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-64) з УХВ 1008. МЦЗП — 18355.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АФД НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 86.

76. Tschalijenko. Lager roter Soldaten. 104 × 78
Чалієнко В. З. (1900–1935). Повстанці в горах. 1932 р. ЖС-2561.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-217) з УХВ 730.

МЦЗП — 18338.
Повернений 27.10.1948 р. через Історичний музей. АДФ НХМУ, оп. 1, од. 
зб. 249, спр. 7/149, арк. 33.
АФД НХМУ, оп. 1, од. зб. 362, спр. 15/156, арк. 111, № п/п. 81.

77. Oljewski (Jude). Traktoristin. 55 × 72
Ільєвський Н. Г. (1883–?). Трактористка.
Надійшов до «Спецфондів» до 1939 р. (сф-294). МЦЗП — 18269. Можливо, 
твір експонувався на Ювілейній виставці у 1937 р. кат, № 112, «Робітниця 
нашої країни». Пастель.

78. Unbekannter Künstler. Steintragende Männer. 63 × 53
Невідомий художник. Каменярі. Твір не ідентифікований.

79. Wladimirow. Der 1 Mai. 74 × 60
Владимиров С. І. (1907–1981). Першотравневий парад.
Надійшов до «Спецфондів» до 1939 р. (сф-795).

80. Unbekannter Künstler. Familie. 64 × 86
Невідомий художник. Родина.
Надійшов до «Спецфондів» 1939 р. (сф-147) з УХВ 6416.

Дерегус М. Г. (1904–1997) | Колгоспне весілля
Полотно, олія. 322 × 200 см
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РАКІШСЬКА КОЛЕКЦІЯ 
У КИЄВІ:
окремі нариси до історії зібрання 
Пшездзєцьких та Тизенгаузів

Оксана Лобко
кандидат історичних наук

КЛЮЧОВІ СЛОВА

колекція,

портрети,

Пшездзєцькі,

Тизенгауз,

Рокишкіс,

Ракішки,

Ян Рустем,

Федір Ернст

ІСТОРІЯ 
МУЗЕЙНОЇ 
СПРАВИ Будь-яка музейна чи приватна колекція — наче живий організм, 

постійно відбувається його вивчення і дослідження, відкриття 
нових даних та цікавих знахідок. Так сталось і з колекцією му-

зею-палацу в Ракішках (Рокишкіс, лит. Rokiškis, пол. Rakiszki — 
місто на північному сході Литви). Куці згадки в літературі про перевезен-

ня колекції в 1915 р., пошуки родиною фактів чи спогадів у різні роки поки 
не дали вагомих результатів. Однак наприкінці 2020 р. нам вдалось вста-

новити, що дві картини з фондової колекції Національного художнього му-

зею у Києві (далі — НХМУ) походять з Литовського маєтку Ракішки (у тексті 
використовуємо транслітерацію назви місцевості, притаманну історичному 
періоду, який досліджуємо). Це чоловічий портрет Константи Тизенгауза 
(1785/86–1853) (Ж-767) та його дружини Валєрії ур. Ванькович (1805–1843) 
(Ж-021) авторства Яна Рустема.

Поштовхом до пошуку творів з цієї колекції стали кілька фотографій 
з колекції Фототеки Інституту Історії Мистецтва Ягеллонського університе-

ту (далі — IHS UJ), де ми знайшли зображення з маєтків родини у Варшаві, 
Ра кішках та Тизенгауз. У збірці Інституту таких фотографій з портрета-

ми в колекції Яна та Райнольда Пшездзєцьких — 13 шт. На них було кілька 
осіб з родини Тизенгауз, серед яких ми впізнали два зображення невідо-

мих (чоло вічий та жіночий портрет) із колекції НХМУ. Серед тих 13 фото-

графій із IHS UJ були подані зображення: Станіслава Понятовського (IHSUJ 
PD 000081), Францішка Сапеги (084), Маріанни ур. Пшездзєцької Тизенгауз 
(088), Станіслава Малаховського (089), Вікторії ур. Потоцької Шуазель-Гуф-
ф’є, Бахметьєва (090), Ігнація Тизенгауза (096), Валєрії ур. Ванькович Ти-
зенгауз (097), Константи Тизенгауз (098), Геновефи (Женев’єви) ур. Пус лов-
ської Тизенгауз (099), Рудольфа Тизенгауза (000100), Зофії ур. Тизенгауз Хо-
мінської (101), Доміника Радзивілла (102), Анни ур. Солтан Ванькович (103).

Подамо написи на фотографіях із колекції Фототеки Інституту, які ми до-

сліджуємо у НХМУ. На фотографії з чоловічого портрета (IHSUJ PD 000098) 
є напис польською мовою: «Portret Konstantego Tyzenhauza, Jan Rustem, 
przed 1835 rokiem. Rakiszki, zbiory Jana Przezdzieckiego. FOT. W. DĘBSKI i A. 
MASŁOWSKI, 1920–1939/HOTEL BRISTOL/WARSZAWA/ DAWNIEJ J. J. GOLCZ; 
adnotacje atramentem: “Rustem px. / Konstanty hrabia Tyzenhauz / Pułkownik 
wojsk polskich / Le Comte Constantin Tysenhaus / Colonel de l’armée polonaise, 
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Własność / Hr. Jana Przezdzieckiego / w Rakiszkach, Propriété / du Comte Jean 
Przezdziecki / a Rakiszki, RPrzezdziecki”». Уточнення до фотографії, що обидва 
портрети у Києві зроблені автором у 2020 р. Фотографія з жіночого портрету 
(IHSUJ PD 000097) підписана: «Portret Walerii z Wańkowiczów Tyzenhauzowej. 
Jan Rustem, przed 1835 rokiem. Rakiszki, zbiory Jana Przezdzieckiego. FOT. W. 
DĘBSKI i A. MASŁOWSKI, 1920–1939/HOTEL BRISTOL/WARSZAWA/DAWNIEJ 
J. J. GOLCZ; adnotacje atramentem: Rustem px. / Walerya z Wańskowiczów / 
Konstantowa Hrabina / Tyzenhauzowa / La Comtesse Valerie / Tysenhaus / née 
Wańkowicz., Własność / Jana hr. Przezdzieckiego / w Rakiszkach, Propriété / 
du Comte Jean Przezdziecki / a Rakiszki, RPrzezdziecki». Додатковий напис 
про те, що, можливо, цей портрет є одним з двох образів, які були у колек-

ції Бенедикта Тишкевича у Варшаві [10].
Прізвище родини Пшездзєцькі (Przeździecki) подано за сучасним ук-

раїнським правописом. У російських офіційних актах фігурували «Прже-
здзецкие», що відповідало тогочасним нормам правопису. Ян та Райнольд 
Пшездзєцькі сини Константи-Леона та Єльжбєти ур. Пля тер-Зіберг, ону-

ки Марії Пшездзєцької-Тизенгауз, правнуки Константи Тизенгауза.
Досліджувані портрети були опубліковані вперше в книзі Валентини 

Рубан [2; 91, 126] «Український портретний живопис І полов. ХІХ ст.» з напи-

сом «Портрет військового», невідомого художника, 1810–1820 рр. і «Портрет 
невідомої з медальйоном в руці» невідомого художника, 1820-ті рр. Згодом 
Володимир Овсійчук у своєму дослідженні про портрети атрибутував жі-
ночий портрет як твір польського художника Юзефа Олешкевича (Юзеф 
Олешкевич. Портрет невідомої з медальйоном у руці) [1, с. 246]. Натомість 
професор Рута Янонєнє (Rūta Janonienė) із Вільнюса в дослідженні про ху-

дожника Яна Рустема в 1999 р. ідентифікувала чоловічий портрет як роботу 
Яна Рустема «Портрет Константи Тизенгауза» [5,130 (il.185), 224 (poz. I. 40)], 
а жіночий портрет спробувала ідентифікувати теж як твір Яна Рустема, 
але «Портрет Констанції Солтанової(?)» [5, 120 (il.171), 225 (poz. I.73)], опи-

суючи модель, спиралась на подібність зображення до портрета Констанції 
з Топлицьких Солтан, дружини Станіслава Солтана. Професор Янонєнє ви-

користала зображення, яке опублікував Роман Афтаназі [4, 28–30] з маєтку 
Мурована (пол. Brzostowica Murowana, Білорусь), воно було одним з пар-

них зображень подружжя Солтанів авторства Яна Рустема.

Слід згадати, що зображення Константи Тизенгауза репродукувало-

ся у спогадах Габрієли з Гунтеров Пузини «У Вільно та дворах литов-

ських» [6, 136 зв.]. Її мати була з родини Тизенгаузів. У спогадах надруко-

вані два портрети братів Тизенгаузів, Константи та Рудольфа, підписано, 
що авторства Яна Рустема. Одне із зображень — це і є Портрет чоловіка 
з НХМУ. В палаці Пшездзєцьких у Варшаві до 1939 р. зберігались руко-

писи невиданих спогадів про родини Сапег, Радзивіллів та Тизенгаузів, 
після початку війни залишки бібліотечно-архівних колекцій зі згорілого 
внаслідок бомбування палацу на вул. Фоксаль, 6 були перенесені до су-

сідньої кам’яниці та палацу Замойських. На превеликий жаль, цей жит-

ловий будинок і сусідній палац теж згоріли у часи Варшавського повстан-

ня. Нечисленні збережені експонати з підвалу, зокрема частину архіву 
Пшездзєцької ординації, були передані до Центрального архіву давніх 
актів у Варшаві (AGAD).

Багатим джерелом інформації слугують акти прийому та видачі му-

зейних предметів. В архіві НХМУ збережена облікова фондова докумен-

тація та фондові книги — книги надходжень за різні роки. Вивчення цих 
книг дало можливість знайти записи про дату внесення однієї з двох до-

сліджуваних картин до книги надходжень. Однак за книгами не вдалося 
встановити, звідки походили картини і як потрапили до Музею.

Запис в інвентарній книзі про чоловічий портрет такий: «1924 рік. 
Запис № 7124. Портрет олійними фарбами на полотні погрудний. Чоловік 
молодий без вусів і бороди з баками малими, в мундирі — біла грудь і/
кома колір червоний. Розмір 65 × 52 см. Надходження “Колекція з №№ 
фонду”» [7]. В сусідніх записах до та після номеру 7124 є надходжен-

ня портретів Богдана Хмельницького (7123, 7125), Юрія Хмельницького 
(7126), монет, традиційних українських жіночих прикрас (сережки, дукачі 
тощо), зображень невідомого чоловіка середніх років (7121) та невідомої 
жінки (7120, 7122). Походження предметів та картин невідоме. В інвен-

тарній картці чоловічого портрета, який зазначений в НХМУ як «Портрет 
невідомого військового (офіцер французької армії)», є записи «Портрет 
Константего Тизенхауза, Ян Рустем». Також знаходимо записи про те, 
що портрет виконаний олією на полотні, має номер Ж-767, старий Ж-280, 
реставрований у 1982 та 1998 рр. На нижній планці підрамника сліди 
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олівцевих написів, що перекриваються. У центрі нижньої планки напис 
та, відповідно, такий самий напис на верхній планці чорнилами: І 7124, 
та №…44 (нижня планка, центр, перша літера чи позначка нечитабельна), 
лівіше добре прочитуються сліди напису олівцем Tyzenhauz, правіше слі-
ди літер, що неможливо прочитати. На правій планці червоним олівцем 
міститься позначка у трикутнику чи «724», чи «124», внизу наліпка з олів-

цевим написом «729». Ймовірно, портрет Яна Рустема був написаний піс-

ля повернення Тизенгауза з війни, не раніше 1815 р. В Литовському худож-

ньому музеї є мініатюра авторства Валентія Ваньковича (LNDM T-5661), 
одягом та нагородами подібна до портрета Я. Рустема, без датування.

На превеликий жаль, друга картина (жіночий портрет) була внесена 
у пізніші часи, окремо від першої, і досі не вдалось відстежити той запис 
в книзі обліку серед десятків відомостей про невідомих жінок. Ймовірно, 
тривалий час жіночий портрет зберігався у т. зв. спеціальному фонді, 
і картину було внесено до фондових книг в післявоєнний період. В інвен-
тарній картці жіночий портрет записаний під номером Ж-021, старий но-

мер Ж-140 як «Портрет невідомої» автор Юзеф Олешкевич (?), Ян Рустем 
(?). Початок ХІХ ст. Дата надходження до НХМУ 15.05.1956 рік. Роз міри 
твору 80 × 63 см. На зворотній стороні наліпка 7761. Полотно, олія. Рестав-
рований у майстерні музею в 1975–80 рр. та в майстерні ДМУОМ в 1982–
83 рр. Портрет експонований на кількох виставках упродовж 1995–2001 рр.

На портреті Константи Тизенгауза авторства Яна Рустема бачимо 
ті самі художньо-стилістичні особливості, які часто притаманні іншим 
чоловічим портретам художника: тричвертний поворот моделі, специ-

фічний ракурс голови з легким нахилом вперед, ретельний малюнок 
плечей, тулуба, складок військового одягу та відзнак, спосіб переда-

чі тканин і блиск золотого позументу військового шиття, світло-тіньо-

ве моделювання, темний фон, ретельно виписані очі, підборіддя і губи, 
м’які блискучі локони зачіски. Можна сказати, що художник розробив 
якийсь «шаблон» замовного портрета, й активно ним користувався. 
Візьмемо за приклад фото портрета Рудольфа Тизенгауза, який вважа-

ють сьогодні зниклим.
Жіночий портрет представляє дружину Тизенгауза Валєрію ур. 

Ванькович. Ми бачимо молоду жінку в світлій, майже прозорій легкій 

сукні, зі складною зачіскою 1820-х рр., прикрашеною буклями. Старанна 
композиція на фоні гір показує модель як художницю, що малює на по-

лотні мініатюру, яку тримає у руках. Така композиція дає змогу вигідно 
і повністю показати майстерно прописане жіноче обличчя з незворуш-

ним спокійним поглядом, привернути увагу до особи моделі, помітити 
старанно виписані зачіску і сукню з прикрасами на тканині та на руках, 
м’які форми рук, темний нейтральний фон та яскраву хустину на колі-
нах моделі. Це типовий зразок бідермайєрівського підходу до портре-

тування. Постановка моделі, впритул наближеної до глядача, й опертої 
однією рукою на невеличкий столик для малювання, дещо відходить 
від традиційної схеми.

Ян Рустем (?) | Портрет 
Валєрії Тизенгауз 
ур. Ванькович (Дама 
з медальйоном у руці)
1820-ті
Полотно, олія. 80 × 63 см

Фотографія 1920-х рр. 
з портрета Валєрії 
Тизенгауз ур. Ванькович 
(колекція Яна 
Пшездзєцького з Ракішек)
IHS UJ PD 000097.
Публікується вперше
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Повернімось до автора цих зображень. Два портрети з НХМУ, які вва-

жали портретами невідомих художників, професорка Рута Янонєнє атри-

бутувала як роботи Яна Рустема (1762–1835) — засновника литовської 
національної художньої школи, професора Віленського імператорського 
університету, вчителя Тараса Шевченка. Крім відомих художників того 
часу, в Рустема навчався і юний Константи Тизенгауз, який у 18-річному 
віці вступив до знаменитого Віленського університету. Ян Рустем є авто-

ром одного з двох відомих на сьогодні портретів Константи Тизенгауза. 
Завдяки своєму вчителеві Тизенгауз палко полюбив живопис, вельми не-

погано малював і всі свої книги завжди ілюстрував сам. Деякі джерела 
вказують на французького художника Жана-П’єра Норблена як на іншо-

го вчителя, який навчав Константи мистецтву малювання.
Граф Константи Тизенгауз (Konstantinas Tyzenhauzas) народився 

у 1785 р. (інші джерела подають 1786) в одному з маєтків — в селищі Желудок 
(Гродненська область, Білорусь), в родині графа Ігнація Тизенгауза та Марії 
Пшездзєцької. За професією — офіцер, за хобі — всесвітньо відомий вче-

ний-орнітолог. Тизенгауз брав участь у наполеонівських війнах 1812–
1814 рр., на боці Франції, сформував і очолив свій полк. У 1813 р. нагородже-

ний Хрестом Почесного легіону, який зображено на портреті. Після 1814 р. 
на короткий період осів у Франції. Він був членом багатьох європейських 
наукових організацій, вивчав птахів не лише в Литві, а й в інших країнах, 
опублікував близько 20 наукових праць та статей польською, німецькою, 
латинською, французькою мовами про птахів, черв’яків, комах, риб, рідкіс-

них ссавців, але зосередившись на орнітології та малюванні птахів, зібрав 
цікаву колекцію з майже 3000 опудал птахів. Повернувшись із військової 
служби К. Тизенгауз успадкував Ракішки від батька орієнтовно в 1815 р. 
Процвітання садибного парку та маєтку в Ракішках пов’язане саме з його 
ім’ям. Для продовження наукової діяльності в парку він підготував науко-

во-дослідну лабораторію природи, розпочав створення зоопарку, висадив 
у теплиці багато теплолюбивих і субтропічних рослин. Збудував оранже-

реї, а також створив лабораторію підготовки птахів.
Кінець 1821 р. запам’ятався в родині Тизенгаузів одруженням бра-

тів. Уже навесні Константи Тизенгауз заручився з панною Валєрією 
Ванькович. Не по літах розсудлива і серйозна, шістнадцятирічна Валєрія 

міркувала над пропозицією руки і серця цілий місяць і погодилася вийти 
заміж саме 1 квітня. Це сталося випадково, але в перший момент спри-

чинило в претендента на її руку певне сум’яття. Шлюб відбувся в маєтку 
Ваньковичів в селі Лучай (Білорусь, неподалік Постав, маєтку Тизенгауза), 
в день Святої Валєрії, який припадав на 19 грудня. Причому для цієї по-

дії був потрібний спеціальний дозвіл костелу, оскільки дата припадала 
на час суворого посту. Зрозуміло, церемонія була дуже скромною, а ве-

сілля пройшло зовсім нетипово — без танців, без гостей, за винятком кіль-

кох абсолютно необхідних для події свідків. Зовсім не таким було весілля 
брата Рудольфа з панною Геновефою Пусловською. Це весілля згодом на-
звуть одним з останніх таких шумних і веселих у Литві, що пройшло із до-

триманням старовинних звичаїв. Життя Константи і Валерії мало знач-

но менш яскравий та романтичний вигляд. Константи Тизенгауз уникав 
світських салонів, любив полювання і спілкування у колі вчених. У шлюбі 
народились п’ятеро дітей: Збіґнєв, Марія, Гелена, Владислав і Райнольд. 
Константи Тизенгауз помер у 1853 р. У 1880 р. був перепохований з дру-

жиною та дітьми Збіґнєвом і Геленою у склепі Ракішської церкви.
Повернімось до того, як портрети потрапили з Ракішок до Києва. 

Під час Першої світової війни більша частина Литви внаслідок Великого 
відступу була окупована Німеччиною і разом із Польщею, Курляндією 
і Західною Білоруссю (на той час колишні терени Російської імперії) 
увійшла до військово-адміністративного утворення Обер-Ост. Окупація 
тривала до кінця 1918 р. У липні 1915 р. німецькі війська розпочали ве-

ликий наступ у Польщі та Литві. У серпні захопили Варшаву, актив-

ний наступ тривав до жовтня. Відповідно, до кінця літа 1915 р. владою 
із Санкт-Петербурга та самою родиною Пшездзєцьких було прийнято рі-
шення евакуювати матеріальні цінності та родинні колекції углиб Імперії, 
бо швидко наближався фронт.

Згадаємо також про родинний маєток Постави (Білорусь); напередо-

дні війни, орієнтовно в 1914 р., до ординацької бібліотеки Пшездзєцьких 
у Варшаві з Постав були перевезені деякі цінності, сімейний архів 
Тизенгаузів, частина картин із колекції, а бібліотека з Постав переве-

зена до Смоленська. Частина ж картин, а також бібліотека Тизенгауза 
в 1915 р. були вивезені до Києва, і лише деякі предмети згодом були 
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повернуті до Варшави та Ракішок. Подальша доля бібліотеки Тизенгауза, 
як і доля його орнітологічної колекції, досі невідома. Інший маєток з наз-

вою Тизенгауз (Laši, Латвія) спіткала сумна доля. Після смерті Рейнольда 
Тизенгауза (сина Константи та Валєрії) його сестра Марія Тизенгауз-
Пшездзєцька перейменувала садибу в Тизенгауз на честь померлого бра-

та. В Тизенгаузі до 1915 р. також зберігались родинні зібрання. Під час 
війни, в 1915 р. палац у стилі неоготики з червоної цегли вражаючих роз-

мірів та невимовної краси був підірваний відступаючою російською армі-
єю. Даних про архітектуру та інтер’єр цього палацу не так багато, але ві-
домо, що в ньому зберігалася величезна колекція художніх скарбів, бі-
бліотека, гобелени, срібло та порцеляна [11]. Невідомо, чи були ці цінності 
доставлені до палацу у Варшаві, чи були знищені під час війни.

Поки до кінця незрозуміло, чому для евакуації був вибраний саме 
Київ, ймовірно, що на той час існувало зручне сполучення (треба уя-

вити, що для перевезення цього багажу був потрібен, певно, не один 
вагон, архів та мистецькі збірки, безперечно, потребували багато міс-

ця). Також на той час у Києві був певний спокій порівняно з Ракішками 
та Варшавою. Крім того, у Києві та поруч з ним проживала близька роди-

на, яка була підтримкою у ті неспокійні часи. Ймовірно, перевезенням ко-

лекції займався Райнольд та Константи Пшездзєцькі (правнук Константи 
й Валєрії Тизенгаузів). Листування Константи знаходимо в архівному фо-

нді в ЦДІАУК. Також згадаємо, що саме він у Києві 21.04.1916 р. взяв шлюб 
із Зофією-Марією Любомирською.

Доставлена до Києва родинна колекція з творів мистецтва та госпо-

дарчий архів (ми нічого не знаємо про бібліотеку з Ракішок, чи була вона 
теж вивезена, чи лишилася на місці), за сприятливих обставин у майбут-

ньому або мали повернутись назад у Литву, або поповнити Варшавську 
колекцію. Евакуйовані твори мистецтва та архіви були складовані, а по-

тім загублені. Ми точно не володіємо інформацією, і, на жаль, про це не-

має жодної згадки ні в родинному листуванні, ні в записах про надхо-

дження колекцій, ні в тодішній пресі, чому колекція після закінчення 
війни не була вивезена у двох згаданих напрямках, а залишилась після 
1917–1918 рр. у Києві. Єдине пояснення — продовження воєнних дій, ре-

волюційний заколот, пізніша українсько-польська війна та зміни влади 

у Києві. Наразі дослідникам не вдалося встановити точне місце перехо-

вування/зберігання архіву та картин у Києві.
Архів родини Пшездзєцьких (господарські документи, плани, листу-

вання, фотографії) наразі зберігається окремим фондом у Центральному 
державному історичному архіві України в місті Києві у фонді № 878 — 
Пшездецькі, дати документів за 1795–1923 рр., кількість одиниць збері-
гання — 276. З наукової картки фонду не зрозуміло, звідки до ЦДІАУК 
надійшов цей фонд. У 1979 р. ще частину документів було передано 
з Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського й також вклю-

чено у фонд. Це приводить до висновку, що документи до 1944 р. збері-
галися у розпорошеному вигляді в кількох місцях. У міжвоєнний період 

Ян Рустем | Портрет 
Константи Тизенгауза
Після 1815 р.
Полотно, олія. 62 × 52 см

Фотографія 1920-х рр. 
з портрета Константи 
Тизенгауза (колекція Яна 
Пшездзєцького з Ракішек)
IHS UJ PD 000098.
Публікується вперше
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з фондом ніхто не працював. У записах Крайового архіву в Києві знаходи-

мо інформацію, що у Київському архіві давніх актів (КЦАДА) документи 
графів Пшездзецьких Чорний Острів (Поділ[ля]) містяться у ф. 380 (стара 
нумерація), датування 1903–1916 рр., фонд налічує 28 одиниць. На 1942–
1943 рр. зафіксовано вже 42 документи [3, 184–312]. Як бачимо, різняться 
крайні дати і кількість документів у різні роки.

Продовження історії Ракішської колекції ми знаходимо у двох неве-

ликих записах зі щоденника Федора Людвиковича Ернста (1891–1942). 
Про події, що нас цікавлять, ми дізнаємось із запису від 21 жовтня 1925 р. 
«Запис до інвентарю №№ 931–946. Одшукуваня річей Пшездецького 
згідно вимоги Польщи» та наступний запис від 4 червня 1928 р. «Праця 
у Музеї. Підготовлення матеріялів до видачи майна Пшездецького пред-

ставникові Наркомзаксправ» [8].
Тобто розшуки загубленої колекції велись, писались листи та отри-

мувались на них відповіді. Це листування та згадок у тогочасних офі-
ційних документах не були віднайдені в архівах, незважаючи на наші 
зусилля. Архів Федора Ернста в Інституті мистецтвознавства, фолькло-

ристики та етнології ім. М. Т. Рильського під час карантину недоступний 
для вивчення дослідниками, тому ця історія може мати продовження, 
у разі знаходження нових матеріалів, можливо, й у Польських архівах. 
Після Першої світової війни лише невелика частина родинних скарбів, 
що вдалось відшукати у Києві, повернулася в Ракішки через Варшаву. 
Нагадаємо, що весь архів та листування, і майже вся мистецька колек-

ція Пшездзєцьких, що була перевезена наприкінці 1920-х рр. до палацу 
у Варшаві, згоріла. У 1924 р. садиба Ракішки була поділена на підставі 
Земельної реформи — останньому власнику графу Яну Пшездзєцькому 
(1877–1944) залишилося 80 га. Після приходу Радянської влади у серпні 
1940 р. сім’я Пшездзєцького була змушена покинути Литву, маєток був 
конфіскований литовськими комуністами. Однак у палаці вдалося створи-

ти музей, який був відкритий 15.09.1940 р. та тимчасово закритий під час 
війни [9]. До сьогодні у колишньому палаці Тизенгаузів-Пшездзєцьких пе-

ребуває краєвий музей «Rokiškio krašto muziejus».
Ми впевнені, що дослідження портретів з Ракішської колекції має бути 

продовжено за можливості доступу до архівів та бібліотек. Не всі згадані 

в статті портрети ідентифікуються з однаковою впевненістю. Можливо, 
деякі атрибуції потребуватимуть перегляду в майбутньому, але сам факт, 
що до глядачів повертаються забуті художники та їхні моделі, а анонім-

ні живописні твори починають «згадувати» свою історію, вселяє надію 
на подальші знахідки та дослідження.
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КАРЦІНЫ З ДАВАЕННАЙ 
КАЛЕКЦЫІ НХМУ 
У ЗБОРАХ НММ РБ.
Аўтарства і паходжанне

Анатоль Сініла
даследчык гісторыі міжваенных музейных збораў Беларусі

Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь вало-

дае самымі вялікімі зборамі твораў выяўленчага мастацтва 
ў краіне. Музей з’яўляецца пераемнікам Дзяржаўнай кар-

ціннай галерэі БССР, якая была заснавана ў далёкім 1939 г. 
Падчас Другой сусветнай вайны калекцыі ДКГ БССР былі разрабаваны 
як мясцовымі жыхарамі, так і нямецкімі захопнікамі. Большая част-

ка твораў вывезена ў Германію. Пасля заканчэння вайны, знойдзеныя 
саюзнікамі культурныя каштоўнасці, што атрыбутавалі, як паходзя-

чыя з устаноў СССР, перадалі прадстаўнікам Савецкага Саюзу. Аднак 
з-за розных прычын многія музейнымі каштоўнасці з Беларусі апынуліся 
не ў сваіх зборах. Сёння прадметы з даваеннымі беларускімі сігнатурамі, 
вывезеныя нацыстамі з Мінска, выяўлены ў музеях Ноўгарада, Масквы, 
Санкт-Пецярбурга, Кракава, Варшавы, Іерусаліма, Кіева.

Аднак і ў беларускіх зборах ў выніку памылковай рэстытуцыі, як не-

пасрэдна з Берліна, так і пасля перадач і вяртанняў з іншых музеяў, апыну-

ліся прадметы з даваенных калекцый устаноў іншых саюзных рэспублік [1].
Гэты артыкул працягвае даследаванні па высвятленні сучаснага мес-

цазнаходжання і правенанса твораў з калекцый музеяў Мінска і Кіева, 
якія ў выніку пасляваеннай рэстытуцыі памылкова апынуліся ў іншых 
зборах [2].

У вопісе музейных каштоўнасцей вернутых з Берліна ў Мінск у 1947 г. 
былі тканіны і кнігі з украінскіх калекцый [3]. З Ноўгараду разам з бела-

рускімі абразамі ў 1964 г. [4], як высветлілася нядаўна, перадалі сем абра-

зоў з музеяў Кіева і адзін абраз з Пскова [5]. Некалькі твораў, якія пасту-

пілі ў Дзяржаўны мастацкі музей БССР з палацу-музею ў Паўлаўску, 
мелі маркіроўку і нумары, прысвоеныя ў г. Рыга (RI-B, што значыць RIGA 
BILDER) [6]. Галоўная рабочая група «Остланд» Аператыўнага штабу 
Розенберга размяшчалася ў Рызе, менавіта праз яе адбывалася пе-

рамяшчэнне музейных каштоўнасцей прыгарадных палацаў-музеяў 
г. Ленінграду, а таксама Пскова, Ноўгараду, Растова.

Падчас вывучэння твораў, перададзеных з Паўлаўска, нашу ўвагу 
прыцягнулі дзве карціны: «Погрудный портрет красного командира», 
«П-т двух красных командиров, худ. Григорьев». Як вынікае з акта пера-

дачы, карціна мастака Грыгор’ева была з нумарам — 1759 [7].

ІСТОРІЯ 
МУЗЕЙНОЇ 
СПРАВИ
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Выява партрэта чырванаармейца з назвай «Лепшы варашылаўскі 
стралок тав. Анісімаў» (Палатно, алей. 82,5 × 62,2. КП 9952) была змешча-

на на электронным дыску, з нагоды 70-годдзя НММ РБ [8]. Імя асобы 
вызначана дзякуючы надпісу на планцы падрамніка «Лучший вороши-
ловский стрелок т. Анисимов Рейтенбург Киев Жертв револ. 17/7». Як вы-

нікае з надпісу партрэт можа быць звязаны з Кіевам. Акрамя гэтага 
на адвароце партрэта пазначаны шэраг нумароў: 18258 сінім алоўкам, 
28 чырвоным алоўкам, два нумары чорнай фарбай, першы 33-601 і дру-

гі неразборліва.

Рэйтэнбург Э. М. | Партрэт 
таварыша Анісімава
1937–1938 рр.

Рэйтэнбург Э. М. | Партрэт 
стаханаўкі 8 абутковай 
фабрыкі ў Кіеве тав. 
Онішчэнко
1937–1938 рр.
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без сумневу гаворыць, што ў Мінск 
у выніку пасляваеннай рэстытуцыі 
трапіла менавіта карціна з даваенных 
збораў НХМУ. У рэстытуцыйную карт-

ку Мюнхена твор запісаны пад № 18244. 
Там жа пазначаны стары музейны ну-

мар м-1759.
Аўтар карціны вядомы савецкі 

мастак Грыгор’еў Сяргей Аляксеевіч 
(22.06(05.07).1910 — 09.04.1988). Нарад-
зіўся ў Луганску. У 1923–1926 вучыў-

ся ў Запарожскай мастацка-прамысло-

вай школе. У 1926–1927 вучыўся 
ў ВХУТЕМАСі у У. Фаворскага. У 1934 г. 
пераехаў у Кіеў. Заслужаны мастак 
УССР.

Кароткая біяграфія і творчасць 
С. А. Гры гор’ева разглядалася ў арты-
куле Г. Партнова [12]. Сярод карцін, 
згаданы і твор «Лейтэнанты» датава-
ны 1938 г. Як піша Гр. Партноў «Лей-
тэнанты» сур’ёзная ўпартая праца 
з натуры. Больш за тое, каляровая рэпрадукцыя карціны «Лейтэнанты» 
змешчана на вокладцы часопіса «Малярство і скульптура» [12]. Апісанне 
карціны са збораў НММ РБ цалкам супадае з ілюстрацыяй ў часопісе. 
Бясспрэчна гаворка ідзе пра адзін і той жа твор.

Такім чынам, дзякуючы даследаванню быў устаноўлены лёс двух 
карцін з даваенных збораў НХМУ. У выніку памылковай пасляваеннай 
рэстытуцыі творы з Кіева апынуліся ў Мінску. Безумоўна, далейшыя по-

шукі ўкраінскіх твораў, страчаных у Другую сусветную вайну, у беларус-

кіх музеях і наадварот, могуць прынесці да новых адкрыццяў.
У перспектыве такія знаходкі дазволяць правесці паўнавартасны 

дыялог паміж краінамі ў пытанні абмену рэстытутованых, але не вер-

нутых у месцы свайго паходжання твораў мастацтва. Тым больш, вядомы 

Пошукі ў Картатэцы ўласнасці мастацкіх аб’ектаў Мюнхенскага збор-

нага пункту (1945–1952), дазволілі ўдакладніць імя мастака і месца па-

ходжання партрэта. Пад нумарам 18258 у Мюнхене пазначаны партрэт 
мужчыны ва ўніформе, напісаны алеем на палатне, сучасным маста-

ком. Памеры твору ў рэстытуцыйнай картцы адсутнічаюць, але ёсць 
згадка пра «рускі надпіс на падрамніку», верагодна меўся на ўвазе за-

піс кірылічнымі літарамі. У Мюнхен карціна трапіла з Буксхайма, дзе 
ёй прысвоілі № 41 [9].

Творы савецкага перыяду, вывезеныя з Кіева, якраз знаходзіліся 
ў Буксхайме. Зыходзячы з надпісу на падрамніку, аўтарам партрэта 
таварыша Анісімава, гіпатэтычна можа быць Этэль Маісееўна Рэйтэн-
бург (1899–1970-я). Вядома, што яе працы неаднаразова экспанавалі-
ся на мастацкіх выстаўках у Кіеве ў 1930-я гады. Э. М. Рэйтэнбург бра-

ла ўдзел у «Выстаўцы, прысвечанай 20-годдзю Чырвонай Арміі і Флоту 
і Міжнароднаму камуністычнаму жаночаму дню», на якой дэманстра-

ваўся партрэт стаханаўкі 8 абутковай фабрыкі ў Кіеве тав. Онішчэнко [10]. 
Параўноўваючы партрэты Анісімава і Онішчэнко адзначаецца пэўнае 
падабенства ў манеры выканання. Партрэт таварыша Анісімава таксама 
мог быць экспанатам адной з мастацкіх выставак, ці выкананы для дому 
афіцэраў.

Падсумоўваючы, можна сцвярджаць, што партрэт тав. Анісімава зна-

ходзіўся да вайны ў Кіеве, верагодна ў зборах сённяшняга НХМУ.
Таксама можна ўпэўнена назваць і паходжанне другога партрэта, 

на якім адлюстраваны два чырвоных камандзіра. (Палатно, алей. 
145 × 95. КП 9959). На жаль, сучаснага фотаздымка самой карціны па-

куль няма, але ўявіць яе, дазваляе інвентарнае апісанне твору: «На фоне 
висящей на стене карты за круглым столом сидящие двое мужчин в во-
енной форме: у сидящего справа на рукаве две красных нашивки, в левой 
руке — папироса, правой придерживает лежащий на столе коробок спи-
чек; сидящий слева с карандашом в руке придерживает тетрадь, лежа-
щую на столе» [11].

Паводле інфармацыі генеральнага дырэктара НХМУ Юліі Літвінец пад 
нумарам м-1759 пазначаны твор «Григор’єв С. О. Лейтенанти. Палатно, 
алей. 145 × 95». Супадзенне інвентарнага нумару, сюжэту твору і імя мастака 

Грыгор’єв С. А. | Лейтэнанты
1938
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прыклады такіх перадач. Беларускі бок яшчэ ў савецкія часы вярнуў 
Украіне шапку гетмана Багдана Хмяльніцкага, а пасля атымання не-

залежнасці бібліятэку С. Пятлюры і партыйны архіў Днепрапятроўскай 
вобласці. Украіна ў 1995 і 1996 гг. перадала некалькі беларускіх ікон 
з Магілёўшчыны і Піншчыны, якія пасля вайны апынуліся ў зборах 
Нацыянальнага запаведніка «Києво-Печерська лавра»

Аўтар выказвае шчырую падзяку супрацоўнікам НММ РБ — Валянціне 
Вайцяхоўскай, Змітру Монічу, генеральнаму дырэктару НХМУ Юліі 
Літвінец за дапамогу ў атрыманні звестак пра карціны.
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ДОСВІД РЕСТАВРАЦІЇ 
ТА КОНСЕРВАЦІЇ 
ЖИВОПИСУ НА СКЛІ
зі збірки Національного 
художнього музею

Ольга Буравчук
художник-реставратор НХМУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА

реставрація скла,

реставрація ікон на склі,

ікона на склі,

реставрація,

консервація скла

РЕСТАВРАЦІЯ Малярство на склі — один із найяскравіших проявів україн-

ського народного образотворчого мистецтва, але, на жаль, 
невідомий широкому загалу. Найчастіше це наївний стро-

катий народний і аматорський живопис — примітивна на-

родна творчість, що виникла в Південній Німеччині в середині XVIII ст. 
і вже звідти через Польщу, Чехію та Угорщину в ХІХ ст. потрапила 
на територію України. Образи на склі були призначені для інтер’є-

рів селянських хат, передусім на Гуцульщині, Покутті та Буковині. 
Розміщували їх зазвичай на причілковий стіні хати, вони створюва-

ли яскравий смисловий та декоративний акцент і надавали інтер’єру 
урочистого та святкового вигляду. Сюжети цих образів були винятко-

во релігійного змісту.
Існує близько 20 різних технік живопису на склі із застосуванням 

олійних фарб, темпери або в змішаній техніці з комбінаціями різних спо-

лучних і застосуванням поталу або бронзової та срібної фарб. Як основу 
використовували пласке скло — на кшталт віконного. Старовинне видуте 
і пласко сформоване скло здебільшого тонке, нерівне, з украпленнями 
бульбашок та різного механічного сміття.

Живопис на скляній пластині творить ансамбль з дерев’яною рамою, 
яку обробляли та прикрашали різними методами.

Найчастіше, крім скла та рами, в цих іконах є додаткові елементи — 
внутрішні прокладки між задником і зворотним боком скла, зроблені 
з кольорового паперу або фольги. Вони є складовою живописного твору 
і дають змогу уточнити його походження, датування. Це можуть бути 
сторінки з книг або фрагменти газет. Ці прокладки переважно захища-

ють поталу та бронзову фарбу.
Живопис на склі надзвичайно чутливий до механічного впливу. 

Крихкий не лише матеріал (скло), а й фарбові шари, що мають слабке 
зчеплення з поверхнею скла. Через неправильне розміщення та пово-

дження виникають подряпини і тріщини. Часто фарба жолобиться і від-

ходить від основи. Задня частина може також бути пошкоджена продук-

тами життєдіяльності комах. Також некваліфікована реставрація спри-

чинює подальші, часто незворотні, пошкодження.
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Складність малювання на склі полягає у тому, 
що твір виконується на звороті скляної шибки, 
тобто зображення обернене. Живопис на склі по-

требує вправної руки, а також уміння передба-

чити наперед кінцевий ефект завершеного твору 
до найменших дрібниць. Будь-які виправлення 
в процесі малювання неприпустимі. Малювання 
починалося з нанесення контурів і рис облич-

чя тонким пензлем чи пером, зазвичай чорною 
фарбою чи тушшю. Потім різними фарбами за-

повнювали площини одягу і тла, але найпер-

ше — білилом малювали очі, обличчя та оголені 
частина тіла.

У другій половині XIX ст. починають широко 
використовувати золотисту, рідше срібну поталь 
чи фольгу на одязі Богородиці та найпопулярні-
ших святих, чим, безперечно, збагачували деко-

ративні ефекти твору.
У 2016 р. Роман Прокопович Петрук (Львів) 

подарував музею шість ікон. Три з них — вели-

кого формату (понад 50 см за довжиною), інші — 
вдвічі менші. На жаль, п’ять з них були розбиті, 
три з цих п’яти — з утратами фрагментів. Шоста 
була ціла, але з фарбою, що відійшла від основи.

Оскільки живопис на склі свого часу не ціну-

вався високо, попередні реставрації творів не були 

Св. Варвара
Гуцульщина (Покуття)
Скло, змішана техніка, 
олійна фарба, поталь. 
XIX ст.
Зворотна сторона 
до і після реставрації. 
55 × 45 см

Св. Варвара
Гуцульщина (Покуття)
Скло, змішана техніка, 
олійна фарба, поталь. 
XIX ст.
Лицьова сторона 
до і після реставрації. 
55 × 45 см
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проведені належним чином. Використовувалися невідповідні матеріа-

ли, колір найчастіше не відповідав кольору зображення. Багато картин 
не мають задників, тому дуже забруднені. Їх очищення здійснювалося 
невміло і пошкодило фарбовий шар. Часто в порожнину між склом і за-

дником проникали комахи і пошкоджували вкладені матеріали. Типова 
картина ушкоджень творів така: сітчасті тріщини з відшаруванням і від-

сталими лусочками — внаслідок втраченого зчеплення з основою. Вже за-

значалося, що фарби і сполучні загалом погано тримаються на гладень-

кій поверхні скла. Якщо з поверхні не видалявся властивий склу жир, 
то зчеплення ще менше. Трапляється, що деякі фарби містять занадто 
мало сполучного. Тому небезпека загрожує лише одній фарбі або лише 
одній ділянці зображення.

Основною метою нашої роботи було зміцнення фарбового шару творів 
та з’єднання, склеювання фрагментів творів. Зміцнювати фарбовий шар 
потрібно було не лише там, де він фактично був ослаблений, а й у міс-

цях зламів основи. Для фарбового шару використовували акрилову смо-

лу Plextol В 500, яку наносили пензлем (були рекомендації нанесення 
ще й розпилювачем, але ми не використовували цей метод через загрозу 
зсування частинок фарби під час розпилювання смоли). Після нанесен-

ня акрилової смоли Plextol В 500 твір потрібно трохи нагріти, щоб укла-

лися лусочки фарби. Завдяки нагріванню фарба знову прикріплюється 
до скла. Скло клали фарбовим шаром догори на теплий мат — плаский 
нагрівальний елемент (застосовувався килимок для тераріуму та еле-

мент, виготовлений з теплої підлоги, за розміром трохи більший за роз-

міри роботи).
Розбите скло треба клеїти тільки в стик. Це з’єднання має бути на-

стільки міцним, щоб не потребувало додаткового зміцнення. Однак че-

рез опуклості та неоднакову товщину історичного скла — це непросте 
заняття.

При виборі клею слід врахувати його стійкість до старіння і можли-

вості його застосування відповідно до стану фарбового шару: клей має 
склеювати без додаткового нагрівання і наноситися так, щоб не було 
взаємодії з фарбовим шаром. Результати вивчення літератури та спілку-

вання з колегами з Німеччини і Польщі показали, наскільки різні думки 

фахівців: раніше як клей застосовували Acrylaten 
Polyester-Harze (акрилатна поліестер-смола), 
Cyanoacrylate, клеї на основі целулоїду і силі-
кону, ПВА; клеї, що твердіють під впливом УФ-
світла, епоксидні смоли. Нині найчастіше засто-

совують епоксидну смолу й УФ-клеї.
Після зміцнення фарбового шару та обережно-

го очищення відколів уламки з’єднуються. Іноді 
великі уламки підходять один до одного не без-

доганно, попри те, що втрат скла немає — це від-

бувається через внутрішню напругу історич-

ного скла. Коли скло розбите, уламки з різних 
причин розширюються. Методика фіксування 

Св. Миколай
Гуцульщина
Др. пол. ХІХ ст.
Скло, змішана техніка, 
олійні фарби, поталь.
До та після реставрації.
49 × 42 см
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за допомогою W-подібного гнутого дротяного містка, укріпленого точ-

ково за допомогою клею (на базі Cyanoacrylate) на нефарбованій стороні 
скла ліворуч та праворуч від розколу, добре підходить для сильно зруй-

нованих об’єктів. Однак цей метод не підходив нам — клеїти доводилося 
вгору живописною стороною. Тому склейка проводилась на товстому склі 
з підкладкою харчової плівки (щоб фрагменти не приклеїлись до скла). 
Знизу було підкладено УФ-лампу. Потрібно чітко дотримуватися інструк-

ції виробника з нанесення клею. Клей наноситься на розломи і тріщини 
в такій кількості, щоб він не проник на колірну сторону скла, надлишки 
видаляються тампоном.

Втрати скла доповнюються з міркувань міцності й естетики. Добавки 
виконують зі штучної смоли або скла. Добавки зі скла робляться такі: 
форму втрати переносять на шаблон, за допомогою якого вирізають до-

повнення зі скла, аналогічні оригінальним за товщиною й кольором. 
Підклеювання добавок здійснюється як склеювання уламків. У нашому 
випадку це було неможливо, бо товщина сучасного скла більша від того, 
яке реставрувалося, та частина втрат була занадто маленького розміру 
(1–3 мм). Ще на одному творі зі збірки НХМУ («Дві дівчини й арап») втра-

та була дуже складної форми, тому на реставраційній раді було вирішено 
доповнювати втрати сучасною ювелірною епоксидною смолою. Її харак-

теристики — висока прозорість, підвищена міцність, не «виїдає» і не змі-
нює колір вмісту — відповідали нашим завданням. Також вона інертна 
та її доволі легко демонтувати без шкоди твору.

Старі реставрації показали, що головною проблемою є ретуш допов-

нень. Старі реставраційні записи були видалені, й виконано нове тону-

вання. Тонування та фарбовий шар закріплені шаром реставраційного 
лаку.

Для захисту фарбового шару майже кожна картина має між склом і за-

дником картон або папір. Якщо їх немає, вкладається без картону, хоча 
картон можна вкласти, щоб захистити фарбовий шар. Однак картон має 
бути безкислотним. Скло має міцно сидіти в рамі, водночас має бути до-

статньо місця для можливого збільшення обсягу дерев’яної рами. Якщо 
вони не точно підігнані, то скло може деформуватися й фарбовий шар 
обсипатиметься на вкладки або задник.

Якщо скло розбите на багато уламків, можна досягти більшої стабіль-

ності завдяки додатковому тонкому склу або тонкому пластику, розмі-
щеному з лицьового боку. Це можна робити лише у виняткових випад-

ках, і в такому разі треба передбачити додаткову вагу рами. До того ж, 
сприйняття картини погіршується через виблискування додаткового скла 
(виникає ефект дзеркала).

Відреставровані твори мають зберігатись та експонуватись за темпера-

тури +18 — +23 ºС, відносній вологості 40–50 %, за відсутності прямих со-

нячних променів або сильного штучного освітлення — максимум 50 люкс.
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ДИСКУСІЇ Наприкінці 2019 р. у залах Національного художнього музею 
відкрилась оновлена частина експозиції, присвячена мистец-

тву 1900–1930-х рр. під назвою «Модернізм в Україні» (автор 
концепції: Олена Кашуба-Вольвач, кураторська група: Олена 

Кашуба-Вольвач, Тетяна Жмурко, Дарина Якимова, Данило Нікітін, 
Марина Дроботюк, архітектор експозиції Олександр Бурлака).

Авторка концепції запропонувала розглянути цей період як еволюцію 
модерністських стилів, які на початку ХХ ст. увійшли до мистецького лек-

сикону України й визначили нові творчі вектори. Стрімка еволюція фор-

мально-пластичної мови зумовила стилістичні особливості українсько-

го модернізму, що проявилося не лише в одночасному існуванні різних 
напрямів (інколи у творчості одного майстра), а насамперед у стильовій 
синтетичності персональних систем живопису. Стильові манери україн-

ських художників утворювалися завдяки нашаруванням та поєднанням 
різних за формальними ознаками напрямів європейського модернізму. 
Тому для кураторської групи основним завданням постало, не виключа-

ючи хронологічної логіки, побудувати експозицію за стильовим принци-

пом, який би відобразив якість стильових змін, що відбувалися і у творчо-

сті окремого майстра, і в українському мистецтві цього періоду загалом. 
Такий підхід виразно представив поліфонію модерністських напрямів, 
що вирували в українському мистецтві й трансформувалися у нові й са-

мобутні художні твори.
Важливою бачиться ще одна характерна ознака модернізму в Україні: 

саме в цей час, час активних пошуків нових художньо-естетичних ідеалів, 
не європейський космополітизм, а звернення до національної культури, 
її образних архетипів і підсвідомих асоціацій, стало поштовхом до різних 
версій образотворчого втілення концептуальної ідеї про нове українське 
мистецтво, як синонім використаємо тут поняття «український стиль».

Оновлена експозиція поділена на чотири тематичні частини, що визна-

чають етапи становлення і розвитку модернізму в Україні: «Пробудження», 
«Пошуки нових форм», «Національна версія», «У компромісі з ідеологі-
єю». До формування останньої частини проєкту куратори долучили кі-
номатеріали з Центрального державного кінофотофоноархіву України 
ім. Г. С. Пшеничного, розширивши контекст живописних творів.
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До експозиції увійшли твори видатних українських художників, які 
раніше ніколи не виставлялися, як, зокрема, підготовча промальовка 
по левкасу Михайла Бойчука «Яблуня», рідкісні зразки підготовчих 
фресок Оксани Павленко, Миколи Рокицького та Лева Крамаренка, 
твори зі «Спецфонду» Олександра Петренка, Івана Хворостецького, 
автопортрет Сергія Колоса, ранні роботи Анатоля Петрицького, кар-

тина фінського періоду Олександра Богомазова, часів його захоплен-

ня стилістикою модерну — «Водоспад Велика Іматра. Фінляндія», 
вперше презентовано творчість київського художника Олександра 
Романова. Важливим акцентом експозиції стала скульптура Олександра 
Архипенка «Жіночий образ», «Діана», «Шевченко-пророк», «Диригент 
Менгельберг». Експозиційний ряд збагачено відреставрованими кар-

тинами «Пилярі» Олександра Богомазова і «Збирання помідорів» Івана 
Падалки, творами французького періоду Олекси Грищенка, портрета-

ми пензля Михайла Шаронова.

Тези виставкового проекту «Модернізм в Україні»:

Зміну традиційних форм і правил усталеного побуту в останню чверть 
ХІХ ст. визначив ментальний переворот у ставленні людей до навколиш-

ньої дійсності. Бурхливий розвиток індустріального виробництва, науки 
й техніки, урбанізація, послаблення релігійного впливу, наростаючі со-

ціальні конфлікти кардинально міняли звичні правила суспільного й еко-

номічного життя.
Довколишній світ нервово й безкомпромісно шукав своє нове облич-

чя, і ці пошуки віддзеркалювалися в культурі й мистецтві Європи. Ідеали 
класичного мистецтва, які ще вчора здавалися сучасникам естетичними 
взірцями, стають примарними, і їхня привабливість та чарівність відхо-

дить разом з останніми митями століття, що вже поступається місцем но-

вому часові. Розуміння того, що вже ніколи не буде повернення до ста-

рих мистецьких зразків, зумовлює суттєві зміни в художній свідомості. 
Відбувається перехід від звичних візуальних образів, зміст яких глядач 
легко прочитував, до нових творчих моделей, де лінійність думки посту-

палася смисловим алогізмам.

У мистецтві з’являються численні новаторські рухи, тенденції, що роз-

горталися не послідовно, а існували паралельно, доповнюючи одне од-

ного. Ще одним важливим чинником, який суттєво вплинув на розвиток 
художньої естетики нової епохи, стає формування масової культури в єв-

ропейських країнах.
Постійне оновлення пластичної мови, активна інтерпретація художніх 

форм, звернення до підсвідомості стають визначальними рисами куль-

турно-мистецької епохи кінця ХІХ — першої половини ХХ ст., яку сього-

дні ми визначаємо як модернізм.
Мистецтво модернізму набуває нової якості — не ілюзорна подібність 

життя, а формалістичні компоненти образотворчості, ідея і жест як мис-

тецтво зумовлюють його суть. Модернізм охоплює різні напрями мис-

тецьких шкіл та течій кінця XIX — першої половини XX ст., які визначили 
розрив із традиціями реалізму та інших попередніх художніх напрямів.

Парад модерністських напрямів відкриває імпресіонізм, і досить ско-

ро до нього приєднуються національні версії стилю, який у різних краї-
нах відомий як ар-нуво (Art Nouveau), югендстиль (Jugendstil), сецессі-
он, стиль модерн. Стрімко увірвавшись на історичну арену, авангардизм 
пришвидшує пошуки абсолютного «живописного атому», і це дає змогу 
перетнути останні межі предметного світу й відкрити іншу, безпредмет-

ну реальність. Нова предметність (Neue Sachlichkeit) та інші варіації осу-

часненого реалізму йдуть поруч із абстракцією і супрематизмом. Широка 
і строката палітра модернізму стала підґрунтям сьогоднішнього розмаїт-

тя нових видів і напрямів мистецтва.

Модернізм в Україні: пробудження

Імпресіоністські новації у вивченні й передачі світла та особливостей 
атмосферного простору, хвилинних емоцій, вражень активно проника-

ють у простір українського мистецтва на початку ХХ ст. Головну роль 
в оновленні художньої мови відіграє світло, яке визначає в картині фор-

му й колір предметів та образів. Імпресіоністичний лексикон українські 
митці засвоювали через інтерес до пленеру, багатство кольорової паліт-

ри, вивчення оптичних властивостей пігментів.
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Складні завдання, пов’язані з відтворенням сонячного світла, пові-
тря, різноманітних кольорових рефлексів на полотнах, майстерно вирі-
шував О. Мурашко (1875–1919), у творчості якого поєднувалися пленерна 
практика зі здобутками раннього європейського модернізму в своєрід-

них інтерпретаціях.
Одночасно з імпресіонізмом українські митці опановують естетику 

стилю модерн, як в європейській, так і в російській версіях, потрапля-

ючи в полон декоративізму форм і кольорів. Вишукана витонченість 
силуетів, особлива роль графічної лінії, її пластичність і динамізм при-

таманні творам В. Максимовича (1894–1914), О. Богомазова (1880–1930). 
Використання додаткових фактур — введення золотого тла, декору-

вання тканинами, посилення локального кольору, показове для сти-

лю модерн, притаманне творам Ф. Кричевського (1879–1947), М. Жука 
(1883–1964) цього періоду. Інтерес митців у виборі сюжету переносить-

ся від античних і біблійних мотивів до тем із народної міфології та ка-

зок — це ще одна характерна риса модерну, що відобразилася в про-

грамній картині П. Холодного (1876–1930). У творчості видатних укра-

їнських графіків Г. Нарбута (1886–1920), М. Жука бачимо зближення 
модерну і символізму, що відображає складний і метафоричний підхід 
до реальності. Символічне звучання, посилення емоційності в кольо-

рових і тональних рішеннях стають визначальною рисою в пейзажних 
творах І. Труша (1869–1941).

В Україні імпресіонізм і стиль модерн тісно переплетені як в поді-
ях, так і в хронології. Нерідко вони блискавично міняють один одного 
на творчій палітрі майстра, а інколи співіснують, видозмінюючи прита-

манні їм «родові риси». В таких випадках виникають самобутні і вража-

ючі творчі моделі А. Маневича (1881–1942), О. Новаківського (1872–1935).
Багато майстрів, які в подальшому перейдуть до авангардних форм, 

під час творчого становлення вивчали і використовували нові якості 
мистецтва, які відкрив стиль модерн: несподівані рішення і нові при-

йоми у композиціях, у пластичних і колористичних комбінаціях.

Олександр Богомазов | Пилярі
1926–1927 
Полотно, олія. 168 × 165 см
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Новаторські починання Сезанна, Пікассо, Матісса в царині кольору, 
форм, просторового середовища слугували трампліном для розмаїття об-

разотворчих ідей, що не завжди ставали радикальними і не переходили 
межі авангардних експериментів, відлунюють у картинах Т. Фраєрмана 
(1883–1957), Д. Шавикіна (1902–1965), С. Колоса (1888–1969), Л. Крамаренка 
(1888–1942), П. Волокидіна (1877–1936), О. Петренка (1880–1941). Пошуки 
«оновленого реалізму» як реакція на крайні прояви авангардизму пре-

зентують твори М. Шаронова (1881–1957).
Не оминули авангардні новації Ф. Кричевського, послідовного пред-

ставника стилю модерн, який звертається до принципів сезаннізму: кон-

структивність форми, її узагальнення, різкі кольорові контрасти, що ви-

являють форму і роблять її монументальною.

Модернізм в Україні: національна версія

Проголошення політичної і культурної незалежності України 1918 р. зу-

мовило потужне національне відродження в царині мистецтва і культури. 
Цей період був коротким, обмежений 1920-ми — початком 1930-х рр., од-

нак він дав численні модифікації мистецьких тенденцій і напрямів, запо-

чаткованих у попередні десятиліття. Найактуальнішою ідеєю стає націо-

нальне самовираження. Одна з течій, у творчості представників якої са-

мобутньо моделювалися риси національного мистецтва, отримала назву 
за іменем свого провідного майстра М. Бойчука (1882–1937) — бойчукізм. 
М. Бойчук та його школа спиралися на стародавні традиції релігійного 
мистецтва та здобутки раннього європейського модернізму. Бойчукісти 
працювали в різних видах мистецтва, найбільші досягнення реалізу-

вали в монументальному мистецтві: О. Павленко (1896–1991), Т. Бойчук 
(1896–1922), М. Шехтман (1900–1941), М. Касперович (1885–1938), К. Гвоздик 
(1895–1981); у живописі: І. Падалка (1894–1937), М. Рокицький (1901–1944), 
О. Бізюков (1897–1986), К. Єлева (1897–1950); у графіці: С. Налепинська-
Бойчук (1884–1937), В. Седляр (1899–1937).

У творчості бойчукістів органічно поєдналися характерна для візан-

тійського живопису та українського іконопису монументальність з лі-
нійно-декоративною стилізацією, внесеною стилем ар-нуво. Від початку 

Модернізм в Україні: пошуки нових форм

З 1910-х рр. в Україні митці активно прагнуть опанувати різні мо-

дерністські тенденції. Європейські напрями і течії не однаковою мірою 
присутні в модерністському українському русі, проте радикальні експе-

рименти художників-новаторів, які згодом отримають назву авангард, 
мають яскравих представників.

Активна участь в європейському мистецькому житті, безпосереднє 
знайомство з кубізмом, футуризмом, створення власних версій кубофу-

туризму зумовило перехід до радикальних напрямів модернізму — без-

предметного мистецтва, у творчості О. Екстер (1882–1949). Засновником 
світового кубізму в скульптурі, художником, від чиїх творів починає 
відлік сучасна світова скульптура, був О. Архипенко (1887–1864).

Характерна ознака авангардного руху — теоретичне осмислення 
власної художньої моделі. Відтак, за європейськими українські май-

стри виголошують мистецькі маніфести. Теоретичні дослідження за ре-

зультатами своїх творчих практик пишуть О. Богомазов. О. Грищенко 
(1883–1977), які здобули досвід попередніх стилістичних напрямів 
модернізму.

Біля витоків авангарду стояв Д. Бурлюк (1882–1967), в стилістичному 
арсеналі якого є імпресіонізм (постімпресіонізм), експерименти з фак-

турою, еволюція до фовізму, кубофутуризм, оригінальний варіант фу-

туризму. Естетична платформа кубофутуризму, спрямування пошуків 
самобутніх версій примітивізму, абстракції тривалий час визначають 
творчу константу В. Пальмова (1888–1929), який формувався під впли-

вом Д. Бурлюка.
Реформатори сценографії В. Меллер (1884–1962) та А. Петрицький (1895–

1964) розробляли нові принципи театрально-сценічного оформлення. 
У візуальний простір театру вони внесли матеріальність конструктивізму 
й емоційність експресіонізму. За роботу для театру «Березіль» В. Меллера 
нагородили золотою медаллю на Міжнародній виставці декоративних 
мистецтв та художньої промисловості в Парижі 1925 р. Значні досягнен-

ня в сценографії зробили А. Петрицького найоригінальнішим майстром 
європейського музичного театру 1920-х рр.
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Виразно компроміс у взаємовідносинах художника і радянської ідео-

логії проявився у скульптурі, що першою взяла на себе роль агітаційного 
пропагандиста радянської держави, а найдовше модернізм «тримав обо-

рону» в книжковій графіці та промисловому дизайні.
Формальні прийоми мистецтва розглядаються наразі через приз-

му «класової свідомості». Популярними стають сюжети з життя радян-

ської держави, про що свідчать твори С. Йоффе (1909–1991), Б. Крюкова 
(1895–1967).

Мистецтво замінюється ідеологічним змаганням численних мистець-

ких угруповань та об’єднань, а самоцінність образотворчих експери-

ментів модернізму поступається мітингово-пафосному змісту. За досить 
короткий час саме ця ознака об’єднає різностильові напрями в мистець-

ко-соціальний феномен, який концептуально виходить за межі образот-

ворчих і пластичних завдань. Нове явище отримало від влади власну офі-
ційну назву — соціалістичний реалізм.

1930-х рр. бойчукісти у творах намагалися поєднати радянські ідеали 
з ідеалами національного відродження.

Близькою до школи Бойчука за образотворчими ідеями, що мали 
спільний знаменник — відверте звернення до національних архетипів, 
є творчість Є. Сагайдачного (1886–1961).

Іншу версію національного стилю створював Ф. Кричевський, в твор-

чості якого велику роль відігравала народна культура України — обря-

ди, звичаї, традиційний побут. Синтез мистецьких надбань Європи, зо-

крема знайомство з віденською сецесією, глибока вкоріненість в укра-

їнську культурну традицію перейшли у власну естетськи-вишукану 
творчу модель. Експонент багатьох міжнародних і всеукраїнських ви-

ставок 1920–1930-х рр., Кричевський успішно виступив на міжнародній 
Венеційській бієнале у 1928 р., де вперше показав центральну частину 
триптиха «Життя».

Модернізм в Україні: у компромісі з ідеологією

З другої половини 1920-х в Україні посилюється вплив політики 
на культурно-мистецьке життя. Упродовж кількох років вона стає визна-

чальним критерієм у творчій та соціальній оцінці художника. Період віль-

ного співіснування різних стильових напрямів 1920-х — початку 1930-х рр. 
змінюється гострою боротьбою між різними мистецькими об’єднаннями 
за лояльність до радянської влади, а від художників вимагають актив-

ної підтримки нового соціально-політичного устрою країни. Наприкінці 
1920-х пластична мова модернізму 1910 — початку 1920-х усе ще перева-

жає над ідеологічними чинниками: максимально динамічна активність 
полотен В. Пальмова вибудовується на симультанних кольорових кон-

трастах, О. Богомазов втілює дослідження мистецьких елементів через 
ритм форм і кольорових сполучень у циклі останніх картин.

Втім, ідеологія активно завойовує мистецький простір і насамперед 
проявляється в соціалізації сюжетів. У творах П. Голубятникова (1892–
1942), І. Хворостецького (1888–1958) ідеологічна константа відображається 
у виборі художніх тем, проте зберігається лексикон модернізму у виборі 
форм та кольорових пошуків.
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MODUS. COLORIS. SINTEZ 
ФЛОРІАНА ЮР’ЄВА
Дарина Якимова
завідувач сектору сучасного мистецтва науково-дослідного 
відділу ХХ–ХХІ ст. НХМУ

ВИСТАВКИ 
Й ПОДІЇ Виставковий проєкт «Флоріан Юр’єв. Modus. Coloris. Sintez», 

що проходив у Національному художньому музеї України 
у 2019 р., — перша ретроспективна виставка художника в укра-

їнському музеї. Завданням цієї виставки було представити твор-

чість Флоріана Юр’єва (1929–2021) багатофокусно, із залученням різнома-

нітних медіа, виробити новий, комплексний погляд на місце художника 
у вітчизняному мистецтві другої половини ХХ ст. й актуалізувати його 
творчість. Експонати, предмети та архівні документи розподілені на ви-

ставці за тематичними розділами: архітектурні та скульптурні проєкти, 
музичні інструменти й експериментальні живописні інновації. У кожному 
з розділів представлено програмні роботи художника, що відображають 
найважливіші теми та ідеї його творчості, розкривають зв’язок між обста-

винами життя, змінами авторської художньої мови та суспільно-політич-

ними і культурними реаліями часу. Частину виставки було присвячено бі-
ографії художника, його драматичному сибірському дитинству, яке суттєво 
вплинуло на художню оптику митця.

Ім’я Флоріана Юр’єва стоїть осібно в мистецтві пізньорадянського часу — 

як офіційному, так і неофіційному, проте митця сміливо можна поставити 
в один ряд із такими художниками, як Валерій Ламах, Анатолій Сумар, 
Гри горій Гавриленко, Олександр Дубовик, яких об’єднували формальні екс-

перименти, звернення до абстрактних форм і філософсько-естетичні роз-

думи про мистецтво. Як писав Борис Лобановський у своїй статті «Київські 
анахорети», «абстракціонізм для 1960-х років — це найважливіший, новий, 
за тридцять років, напрям естетичної думки, яка була поза офіційною “ес-

тетикою”, що продовжує “гарячу ідеологічну боротьбу” проти будь-яких 
проявів “формалізму”». Попри формальні живописні прийоми, що тяжіють 
до абстракціонізму, Юр’єв себе жодним чином абстракціоністом не вважав. 
Однак безпредметність ототожнювалася у нього з індивідуальною та грома-

дянською свободою і стала своєрідною формою ескапізму в ідеологізовано-

му та цензурованому суспільстві кінця 1960-х — початку 1980-х рр. Цікавою 
є думка Теодора Адорно, що мистецтво стає політичним саме тоді, коли 
воно принципово утримується від будь-яких декларацій та функцій. Мис-
тецтво Флоріана Юр’єва та цілого покоління художників-нонконформістів 
у такий спосіб ставало негласною альтернативою суспільному status quo.
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Художня практика Юр’єва 1960–1980-х рр. ламала традиційне розуміння 
мистецтва. Її характерною ознакою є розмивання кордонів мистецтва, ство-

рення ситуації, коли змішуються жанри та різні художні засоби. Естетична 
рефлексія художника зосереджується не лише на мистецтві, а й на ширших 
поняттях, на намаганні інтерпретувати наукове світобачення. Мистецтво 
Юр’єва мультидисциплінарне, охоплює і архітектуру, і музику, і живопис, 
і поезію, і філософію, а також науку, що об’єднуються в художньо-філософ-

ську програму. Юр’єв відчув та використав потенціал синтезу, який зміг від-

городити його від всеохопного регресивного фанатизму та цензури.
Схильний до метафізики, Юр’єв водночас і аналітик. Для нього теорія 

виходить із практики: «інтуїція, доповнена дослідженням», як говорив про 

свою художню практику Пауль Клеє, і до якої, безумовно, апелював і Фло-
ріан Юр’єв. Як і Василь Кандинський, котрий шукав у мистецтві нові духовні 
можливості1, Юр’єв шукав у своїх музичних, поетичних та живописних екс-

периментах нові якості творів, що виникають унаслідок синтезу мистецтв. 
Художня практика Флоріана Юр’єва полягала у можливості від творення 
такої візуальної мови, що діє безпосередніше, ніж будь-яке вер бальне спіл-

кування. Незважаючи на прагнення надати своїм теоріям аподик тичності, 
автор переосмислював винайдені ним кольоропоезію та музику кольору.

Свої колірні композиції Флоріан Юр’єв називав «модусами», наголо-

шуючи на їхній «інструментальній» функції, що поєднує візуальні, сим-

волічні, комунікативні, емоційно-виражальні складові. Юр’єв розробив 
для цього теорію, яку назвав «Екологія духу в гармонії сфер». Це теорія 
синтезу мистецтва, релігії і науки з метою гармонізації духовного життя 
особистості в умовах ідеологічної кризи цивілізації. Розвиваючи цю ідею, 
Юр’єв створив цілу галерею кольорових образів-знаків (модусів) та, уза-

гальнюючи художню практику, вибудував власну колористичну систему, 
в основі якої вчення про колірну тональність — колорит, а також оригі-
нальні художньо-філософські роздуми [1]. У своїй мистецькій проповіді 
«трьох екологій» — навколишнього середовища, суспільства та інтелек-

ту — під егідою «естетичної парадигми», що здатні об’єднати людські 
спрямування, Юр’єв продовжує художні утопії модернізму початку ХХ ст.

1 Книжка Василя Кандинського «О духовном в искусстве», 1911 р.

Флоріан Юр’єв | Портрет-модус Агіографа
2013
Полотно, акрил, темпера. 51 × 51 см



272 273МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1 МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1

Дарина Якимова | Modus. Coloris. Sintez Флоріана Юр’єва  Діалоги | Виставки й події

Професійну діяльність Флоріан Юр’єв розпочав як архітектор у 1956 р., 
після закінчення факультету архітектури Київського художнього інститу-

ту (майстерні Володимира Заболотного та Євгена Катоніна).
Як зазначають деякі дослідники архітектури 1960-х — 1980-х рр., 

для початку 1960-х характерною ознакою стало звернення до досвіду 
конструктивізму 1920–1930-х рр. Здійснювали відповідні теоретичні до-

слідження, видавали книжки, аналізували творчість того періоду ра-

дянської архітектури, коли зодчі намагалися створити споруди, естети-

ка яких відповідала передусім функції, що їх породила, сучасним кон-

струкціям і матеріалам. Водночас практика 1960-х не могла розвиватись 
як безпосереднє продовження конструктивізму. Суспільство перебувало 
вже на іншій сходинці розвитку, іншими стали потреби, новими — буді-
вельна техніка і матеріали, методи зведення будівель. І навіть ті зодчі, які 
пам’ятали конструктивізм за своїми роботами, до нього не повернулись, 
хоч і скористались його теоретичними і практичними настановами [2].

На тлі недовгої лібералізації 1960-х рр. в образотворчому мистецтві, ар-

хітектуру, навпаки, поставили в жорсткіші умови. Згідно з постановами 
ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР 1955 р. «Про усунення надмірностей у про-

єктуванні і будівництві» та «Про розвиток виробництва збірних залізобе-

тонних конструкцій і деталей для будівництва», у другій половині XX ст. 
було внесено низку суттєвих змін в архітектурну галузь. З одного боку, 
житлова криза повоєнного часу спричинила розвиток простих функціо-

нальних та економічних форм будівництва, що мали б її вирішити, з ін-

шого — стрімкий розвиток інженерної галузі та технічних засобів, зокрема 
використання залізобетону, скла, відкрив для архітекторів нові можли-

вості [3]. Саме в цей час паралельно зі зведенням типових сірих житлових 
багатоповерхівок з’являються унікальні архітектурні зразки «радянського 
модернізму». Вони мають бути об’єктами наукових і художніх досліджень, 
однак, на превеликий жаль, сьогодні перебувають під загрозою забудови.

Серед зарубіжних авторів, творчість яких мала великий вплив на ра-

дянських архітекторів, були Ч. Дженкс, К. Танге, О. Німейєр, Л. Корбюзьє, 
Р. Бенем, Л. Райт, А. Аалто, В. Гропіус та інші [4].

У 1960-х — 1980-х рр. переосмислюють і розвивають монументаль-

но-декоративне мистецтво, яке мало втілювати програму синтезу 

мистецтв. Нова архітектура потребувала від художників нових підходів 
до оформлення, диктувала необхідність пошуку нових засобів художньої 
виразності, нових матеріалів для створення нового образу міста, в якому 
важливого значення набувала художня складова [5]. Нині ці об’єкти че-

рез політику декомунізації2 перебувають на межі знищення.
Працюючи архітектором у «Київпроекті» (1956–1976), Флоріан Юр’єв брав 

участь у створенні перших архітектурних об’єктів, що мали відпо ві дати но-

вітнім запитам у цій галузі та стали платформою для його подаль ших експе-

риментів. Перші архітектурні проєкти, які розробив Юр’єв, — наземна стан-

ція метро «Хрещатик» (головний архітектор проєкту В. Доб ро вольський) 
і ресторан «Метро», 1962 р. Їх створено у співпраці з ху дож никами-
монументалістами І. Литовчеком, В. Ламахом, Е. Катковим і О. Кіщенком.

На жаль, більшу частину унікальних монументальних мозаїчних пан-

но художників знищили за «формалізм» у 1963 р. Упродовж 1971–1978 рр. 
Юр’єв розробив проєкт «Тарілки» на Либідській (будівля Українського на-

уково-дослідного інституту науково-технічної інформації та техніко-еко-

номічних досліджень). Авторський колектив: головний архітектор проєкту 
Ф. Юр’єв, головний інженер Л. Новиков, конструктори В. Коваль, Л. Ковтун, 
М. Кофман. Скульптурні рельєфи на фасаді створив Борис Довгань. Будівля 
стала одним із найвиразніших об’єктів модерністської архітектури України. 
За цей проєкт Юр’єва нагородили премією Держбуду СРСР «За новатор-

ство в архітектурі». Серед здійснених проєктів Юр’єва варто також згадати 
два масиви житлової забудови Києва (Нивки-1 і Нивки-2), серед невтілених 
у життя — Палац Дарницького шовкового комбінату (1969).

2 9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила чотири закони про декомуніза-

цію: «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 
1917–1991 років», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацист-

ського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», 
«Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років». 21 трав-

ня 2015 року ці закони набули чинності. Розпочалася масштабна реформа з декомуніза-

ції, наслідком якої є очищення публічного простору від тоталітарної символіки, відхід 
від радянського минулого та його переосмислення. У широкому контексті ми прагнемо 
остаточно дати належну оцінку злочинам тоталітарних режимів і залишити в минуло-

му тоталітарні практики.
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Через ідеологічний тиск Юр’єв залишив архітектуру в 1976 р. та 15 років, 
до 1991-го, викладав художні дисципліни на факультеті графіки Київського 
відділення Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова.

Паралельно з роботою архітектора в «Київпроекті» Флоріан Юр’єв на-

прикінці 1950-х рр. почав живописні й музичні експерименти, що спира-

лися на метод синтезу мистецтв, та розробляв власну теорію музики ко-

льору. Цю теорію та свої погляди на мистецтво художник уперше виклав 
у статті «Музика кольору» у 1962 р. у журналі «Наука та життя» [6], в якій 
висунув ідею самостійного розвитку музики кольору, незалежної від му-

зики звуку, та окреслив свою творчу програму.
Треба зазначити, що лібералізація соціокультурного поля у 1950–

1960-х рр. сприяла розвитку науки й техніки, зокрема кібернетики, за-

пуску програми освоєння космосу тощо. В рамках виставки Фло ріана 
Юр’єва в Національному художньому музеї України дослідниця медіа-
мистецтва Яніна Пруденко зазначила на своїй лекції «Про музику ко-

льору», що саме тоді відбувався бурхливий розвиток гуртків радіолю-

бителів, виходили великими накладами науково-фантастичні романи, 
наприклад, «Туманність Андромеди» Івана Єфремова. Це зі свого боку 
активізувало художні пошуки на перетині нових знань, технологій і мис-

тецтва, а також появу нових видів мистецтва та мистецької мови зокрема. 
Тоді ж низка художників та інженерів розробляли свої електронні прила-

ди для відтворення світло-звукових образів та почали експерименти у га-

лузі світломузики. Для цих пошуків характерні намагання «перекласти» 
музику в світло або колір засобами автоматики й кібернетики. В Україні 
світломузичними експериментами займалися Олег Соколов в Одесі (То-
вариство ім. Чюрльоніса), інженер Юрій Правдюк у Харкові (Студія світло-
живопису), Георгій Ларіонов у Пол таві, Флоріан Юр’єв у Києві та ін.

Слід зазначити, що такі пошуки художники вели ще наприкінці ХІХ — 

на початку ХХ ст. Світломузичними експериментами займалися компо-

зитори Олександр Скрябін, Мікалоюс Чюрльоніс, Арнольд Шенберг, Во-
лодимир Баранов-Россіне, Ігор Стра вінський та ін. У 1910-х рр. Олек сандр 
Скрябін створив технічний пристрій, який допомагав йому унаочнювати 
бачення музики. Композитор мав задум «світлової симфонії» в музичній 
поемі «Прометей», у партитурі якої вперше у світовій музичній практиці 

автор увів спеціальний рядок «Luce» 
(світло), записаний звичайними но-

тами для інструменту «tastiera per 
luce» («світловий клавір»). Баранов-
Россіне, захоплений ідеями синтезу 
мистецтв і синестезії, тоді також ство-

рив своє перше кольоромузичне піані-
но — оптофон.

Більшість цих експериментів були 
пов’язані з нейрологічним фено-

меном синестезії, тобто кольорово-

го слуху, з розумінням єдності звуку 
і світла, а точніше — чутного й види-

мого як суб’єктивно-психологічного 
феномену.

Як зазначав Флоріан Юр’єв, 
щоб музика кольору могла існувати 
подібно до музики, вона потребує но-

вих засобів виразності — насамперед 
мелодії кольору, тону і ритму, а також 
можливості композиційних поєднань 
колірних мелодій і акордів у динаміч-

ному художньому розвитку. Він, зо-

крема, розробив докладний кольоро-

ряд із 16 спектральних кольорів, який 
умовно можна назвати колірною га-

мою. У цій гамі може бути до 180 ко-

льорів — стільки відтінків спектра роз-

різняє людський зір. Групи кольорів становлять гармонійну єдність, ав-

тор називає їх акордними модусами колірної гармонії. Наприклад, один 
модус-акорд — теплий і радісний, інший — холодний і сумний. Систему 
кольорів, що гармонійно змінюються в часі у певному ритмічному поряд-

ку, Юр’єв визначав як колірну структуру мелодійного характеру. У такий 
спосіб музику кольору, у вигляді картини, можна «читати» як мелодію.

Флоріан Юр’єв | Запах полину
1960
Картон, темпера. 47 × 25 см
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Свої перші світломузичні концерти Юр’єв почав давати у 1965 р. у ви-

давництві «Техніка», де він працював художником [7]. Для концертів він 
створив спеціальні установки, які відтворювали музику саме кольорів, 
бо концерт відбувався у цілковитій тиші. Тоді зарубіжні газети повідоми-

ли сенсацію: у Києві відбувся перший у світі концерт самостійної музики 
кольору художника Юр’єва. Для концерту митець також створив кольо-

ромузичний відеокліп, перший в історії вітчизняного телебачення, знятий 
на німецьку 11-міліметрову кіноплівку. Публіці показали два фільми: ко-

льорову симфонію в трьох частинах «Жар-птиця» і кольоропоему «ХХ сто-

ліття». В останній були кольоропоетичні вірші Володимира Маяковського, 
Ліни Костенко і Флоріана Юр’єва. На концерті Юр’єв виконав авторські 
кольоромузичні мініатюри «Марш», «Ноктюрн», «Елегія» і «Танець». Однак 
після кількох презентацій показ фільму заборонили, його організаторів 
піддали остракізму, а саму плівку пошкодили перфорацією та віддали 
автору із забороною публічного показу. Хоча ці концерти й мали схваль-

ні відгуки у радянській і зарубіжній пресі, влада заборонила такі експе-

рименти як крамольну «експансію абстракціонізму». Станкові кольоро-

музичні картини Юр’єва не допускали на публічні виставки багато років.
У 1965–1968 рр. Флоріан Юр’єв, скульптор Борис Довгань, музикант 

Валерій Польовий і фізик Валерій Стерлігов створили неформальну гру-

пу «Світло». Як згадував Флоріан Юр’єв, «у 1960-х роках Борис Довгань 
виліпив із гіпсу форму, і ми на неї проєктували різні кольори під різним 
кутом. Було дуже цікаво: залежно від того, звідки йшло світло, ці форми 
по-різному грали. Але зняти цей експеримент ми не встигли, в мене якраз 
забрали камеру, бо була перевірка в МВС. Саму скульптуру він створював 
як музичний твір, і він мав рацію. Із Довганем ми давно працювали ра-

зом, зробили багато скульптур, наприклад, скульптуру Папи Римського 
для Папського центру в Києві»3.

У 1960-х рр. Юр’єв почав працювати над проєктом світломузично-

го театру — свого програмного, але, на жаль, нереалізованого заду-

му, в якому якнайяскравіше втілив свій творчий метод синтезу мис-

тецтв. Світломузичний театр мав розташовуватися у будівлі Інституту 

3 Із неопублікованого інтерв’ю Яніни Пруденко з Флоріаном Юр’євим, Київ, 2018 р.

науково-технічної інформації. На початковому етапі проєктування 
Флоріан Юр’єв розробив конференц-зал на п’ятсот місць. Для залу було 
спроєктовано спеціальний екран, на якому за допомогою широкоформат-

ної проєкції мали показувати фільми та світломузичні твори. Одночасно 
по всьому приміщенню мали рухатись кольорові панелі та створювати 
кольорову атмосферу. Сферична стеля, яка апелювала до дуже популяр-

ної тоді в СРСР теми космосу та його підкорення, була вкрита тонким 
шаром спеціальної штукатурки так, що звук сприймався однаково добре 
з будь-якого місця. Зала мала правильну реверберацію, що забезпечува-

ло ідеальну акустику для проведення музичних концертів. Проте повні-
стю ідею світломузичного театру реалізувати не дозволили.

Тоді ж художник експериментував в образотворчому мистецтві, ство-

рюючи кольоромузичні та кольоропоетичні живописні роботи. У них 
він перетворив музичні партитури та вірші на нефігуративні живопис-

ні образи.
У 1962 р. кольоромузичні акварелі та експериментальні абстрактні 

композиції Юр’єва, що експонувалися на молодіжній виставці в Будинку 
архітектора, «заарештували» і знищили майже на другий день після від-

криття виставки за «формалізм та абстракціонізм» і піддали нищівній 
критиці на пленумі ЦК КПУ. Самого архітектора-художника ледь не зня-

ли з роботи в «Київпроекті».
У 1959 р. Флоріан Юр’єв звернувся до пошуків поетів-символістів кін-

ця ХІХ ст. у галузі кольоропису або кольорового тексту та розробив си-

стему відтворення тексту кольором та знаками. Його захоплював процес 
перекладу вербально-письмової інформації в образотворчу, перетворен-

ня текстової інформації на різнокольорові графічні образи та створення 
особливого типу мультисенсорного сприйняття. Юр’єв розробляв метод 
т. зв. кольорової фонетизації тексту — це колірне складове письмо, що ві-
дображає ритмічну структуру і звуковий лад тексту за допомогою позна-

чення складу відповідними символічними кольорами.
Художник за допомогою цього методу візуалізував твори видатних 

поетів і власні вірші. Отже, за Юр’євим, кожний поет має свою кольоро-

ву гаму інтонації і свій гармонійний колорит, принцип якого подібний 
до музичної тональності [8].
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Десятки віршів видатних поетів і поеток було візуалізовано за прин-

ципом кольоропису, де кожна звукова тональність твору має відповідник 
у кольорі. У такий спосіб можна побачити і настрій твору, і його гармо-

нію або дисгармонію. На колір було перекладено вірші Тараса Шевченка, 
Василя Стуса, Івана Драча, Анни Ахматової, Рабіндраната Тагора, Ліни 
Костенко та ін.

У 1975 р. Флоріан Юр’єв захистив дисертацію на тему «Кольоровий 
текст», а в 1987 р. опублікував монографію «Колір у мистецтві книги», 
в якій виклав історію кольорової книги і свої експерименти зі словом, ко-

льором та звуком. Розробляючи теорію кольоропису, художник осмислю-

вав роль кольору в мистецтві слова. Юр’єв висунув теорію, що слово похо-

дить із інтонації, яка, за своєю суттю, є музикою, виразом почуттів і чут-

тів. Автор доводив, що колір може виконувати роль інтонації та має увійти 
у саму структуру мови як її емоційне доповнення [9]. Так виникла кольо-

ропоезія і новий авторський вид письма — кольоропис. Кольоропоезією 
цікавились та розробляли Артюр Рембо, Велимир Хлєбніков, Андрій 
Бєлий ще наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. Тож Юр’єв мав конкретний 
матеріал для дослідження інтонаційної структури тексту за зразком му-

зичної гармонії.
Свій науковий інтерес до колірної інформації та проблем колірної ви-

разності Флоріан Юр’єв утілив у 1978 р. в діафільмі «Слово про колір, 
про музику кольору і колірну музику слова». Автор виклав власну те-

орію сприйняття кольору, проаналізував досвід колірної образності на-

родів світу, обґрунтував універсальність нового методу колірної фоне-

тизації, сформулював естетичні закони колірної художньої виразності 
мистецтва. Хоча діафільм було видано мільйонним накладом, нині він — 

справжня рідкість.
Портретний жанр також у фокусі художньої практики Юр’єва. 

Створюючи живописні портрети сучасників або тих, хто вплинув на його 
творчість, художник розробляв своєрідну систему символів та обра-

зів, що розкривають авторські роздуми та враження про портретова-

них. Художник формував власну іконографію жанру — портрет-модус, 
звертаючись до давніх іконописних традицій і поєднуючи їх із поп-ар-

товою стилістикою, використовуючи яскраві локальні кольори. Колір 

Флоріан Юр’єв | Erklärte Nacht. 
(Кольоромузична композиція на тему А. Шенберга «Просвітлена ніч»)
1962
Полотно на картоні, гуаш, акрил. 50,3 × 48,3 см
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у портреті-модусі має подвійне значення: символічне й емоційно-ви-

разне. Деякі портрети-модуси органічно доповнюються кольорописни-

ми композиціями, які є складовою художньої програми і гармонійною 
частиною побудови портретного образу. Це поєднання втілює авторський 
принцип синтезу мистецтв. Юр’єв створив синтетичні портрети-моду-

си, що, за висловом автора, є символічним дзеркалом епохи. Художник 
окреслював «духовний» портрет людини, духоборця свого часу. Такими 
є портрети Іллі Юр’єва, Миколи Вавілова, Осипа Мандельштама, Рувіма 
Неміровського, Марини Цвєтаєвої, Пабло Пікассо, Казимира Малевича, 
Василя Кандинського, Арнольда Шенберга, Василя Стуса, Павла Тичини, 
Марії Примаченко, Джона Леннона та ін.

Ще одна іпостась Юр’єва — музикант і скрипковий майстер. Він був 
одним із найкращих скрипкових майстрів, президентом Всеукраїнської 
асоціації майстрів-художників смичкових інструментів. Завдяки непере-

січним математичним та інженерним здібностям, Юр’єв значно модифіку-

вав скрипку. Автор зізнавався, що якби не професор В. Чудновський, який 
геніально викладав сопромат на архітектурному факультеті Київського 
художнього інституту, то, можливо, Флоріан Юр’єв і не став би тим, ким 
він є зараз. Його проєкт розвитку смичкових інструментів вважають ін-

новаційним. Сучасні концерт-холи та сучасна музика загалом потребу-

ють переосмислення технології музичних інструментів. Багаторічні дослі-
дження та експерименти привели Юр’єва до альтернативної конструкції 
інструменту. Інновації стосувалися як зовнішнього вигляду скрипки, так 
і її внутрішньої побудови. Смичкові Флоріана Юр’єва мають кілька па-

тентів. Митець пропонував для створення музичних інструментів не рід-

кісні породи дерев, а загальнодоступну спеціально оброблену деревину 
та штучні матеріали.

Кожний інструмент, створений Юр’євим, неповторний і має портретне 
скульптурне зображення музиканта на місці завитка. Зокрема, є скрипки 
Оранта, Бах, Вівальді, Паганіні, Страдіварі, Глінка, Шевченко, Гмиря тощо.

На новаторських смичкових інструментах Юр’єва грали видатні музи-

канти. У 2005 р. в «Літаючій тарілці» відбувся знаковий концерт музич-

них творів Флоріана Юр’єва. Його композиції виконували на смичкових 
інструментах, створених самим автором.

Флоріан Юр’єв, який є автором найяскравішої архітектурної спо-

руди радянського модернізму, став свідком її знищення сьогодні. 
Боротьбу за «Тарілку» після смерті автора продовжують активісти 
Savekyivmodernism. На сторінці в соціальній мережі було представлено 
проєкт реновації та збереження «Літаючої тарілки», який, на жаль, так 
і залишається нереалізованим.

Великий творчий доробок Юр’єва, його наукові пошуки все ще че-

кають на дослідників, а фундаментальні ідеї щодо екології та гармо-

нійного співіснування видаються сьогодні надзвичайно актуальними 
та пророчими.
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СЛОВО ПРО ТВАРИН.
Освітня програма «Музейний ковчег»

Ольга Галян
старший науковий співробітник  
відділу науково-просвітницької роботи НХМУ

КЛЮЧОВІ СЛОВА

музейна освітня програма,

анімалістичний жанр,

екологічна освіта,

образи тварин

в християнському мистецтві,

тварини в козацькій 

геральдиці,

анімалістика в українському 

мистецтві кінця XIX — 

початку XX ст.

ОСВІТНІ 
ПРОГРАМИ Окрім музейного лекторію, насиченої екскурсійної програми, 

художньої майстерні, важливою та цікавою формою науко-

во-просвітницької роботи в Національному художньому музеї 
України є інтерактивні освітні програми і заняття. Їх розробля-

ють освітяни музею для дітей молодшого та середнього шкільного віку. 
Ці програми і заняття ознайомлюють учасників з теоретичними аспекта-

ми та історією мистецтва, сприяють розвитку творчих здібностей і креа-

тивних навичок, спонукають до діалогу, до обговорення актуальних тем.
Одна з нещодавно розроблених і впроваджених програм — інтерак-

тивна освітня програма для дітей 7–9 років «Музейний ковчег», яка і буде 
предметом нашого детального розгляду. Вона відкриває дітям світ ані-
малістичних образів в українському мистецтві та знайомить з іменами 
українських художників, які зображували тварин. Програма також пе-

редбачає розмови про взаємозв’язки людей і тварин, накреслення шляхів 
гармонійного співіснування людей з представниками звіриного та пташи-

ного світів. Творчі завдання — малювання загадкового звірятка за опи-

сом, створення проєктів екогодівничок для пташок занурюють учасників 
в атмосферу творчості, сприяють розвитку креативних навичок та еко-

логічного мислення.
Тож ознайомлення з розвитком анімалістичного жанру в українському 

мистецтві від доби середньовіччя до початку XX ст., формування у дітей 
шанобливого ставлення до об’єктів української мистецької спадщини, ви-

ховання у дітей любові, доброзичливого та гуманного ставлення до тва-

рин — такими є основні цілі програми. А її завдання полягають у такому: 
сприяння формуванню у дітей зацікавленості до мистецтва; розуміння, 
що твір мистецтва — невичерпне джерело знань та відкриттів; створення 
умов для розвитку комунікативних умінь, творчих здібностей та креа-

тивних навичок у кожного учасника програми.
Візуальний ряд, на основі якого досягають цілей та виконують завдан-

ня програми: ікона «Чудо Святого Георгія про змія» («Юрій-Змієборець») 
другої половини XV ст. з церкви Воздвиження Чесного Хреста с. Звижень 
(нині Республіка Польща), релігійна композиція з цокольного ряду іконо-

стасу Вознесенської церкви села Березна на Чернігівщині «Гріхопадіння» 
(«Адам та Єва»), 1760-ті рр., портрет Семена Івановича Сулими, 1750-ті рр., 
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портрет Данила Єфремовича Єфремова, 1752 р., твір К. К. Костанді «Гуси», 
1913 р., картина С. І. Світославського «Двір напровесні», 1913 р.

Під час реалізації освітньої програми ведуча — співробітниця відділу 
науково-просвітницької роботи використовує також спеціально розро-

блені для програми дидактичні та додаткові візуальні матеріали. Вони 
унаочнюють освітній процес та допомагають учасникам у цікавій фор-

мі отримати нові знання, а також розвинути навички самостійної робо-

ти. Це і дидактичний аркуш з короткими описами фантастичних тва-

рин, яких учасники поєднують із зображеннями істот, і складений авто-

ром програми опис фантастичного звіра для дидактичної гри «Віднайди 
за описом фантастичну тварину». Крім того, також використано опис за-

гадкового звіра з твору англійського письменника Р. Кіплінга «Рікі-Тікі-
Таві», який став основою для дидактичної гри «Вгадай за описом твари-

ну» і творчої практики «Намалюй за описом звіра».
Унаочненню навчального процесу сприяє також використання додат-

кових візуальних матеріалів: репродукції гравюри А. Дюрера «Носоріг» 
та фотографії мангусти.

Творчі завдання, що є складовою частиною програми, потребують ви-

користання художніх матеріалів: паперу формату А4, олівців, фломасте-

рів або олійної пастелі.
Реалізація зазначених цілей і завдань програми здійснюється за допо-

могою різноманітних методів навчання. Такими є словесні методи (роз-

повідь, бесіда, читання вголос), наочні (споглядання творів мистецтва, 
робота з репродукціями) і практичні (навчальні завдання та дидактич-

ні ігри, самостійна робота учасників у групах, малювання за описом 
та проектування).

На початку інтерактивної програми велику увагу ми приділяємо ор-

ганізаційним моментам. Використовуючи спеціально створені прави-

ла в малюнках, детально обговорюємо з дітьми, як поводитися в му-

зеї. Знайомимо дітей між собою та з ведучою, кожен учасник отримує 
бейдж-наліпку зі своїм ім’ям. Зазвичай збирається група від 6 до 12 осіб. 
На початку роботи ведуча зазначає, що програма триватиме півтори го-

дини і відбуватиметься у залах постійної експозиції першого поверху 
музею.

Чудо Святого Георгія про змія (Юрій-Змієборець)
Друга половина XV ст. Походить із церкви Воздвиження Чесного Хреста 
с. Звижень (тепер Республіка Польща). 
Дошка липова з двох частин, дві врізні шпуги, левкас, темпера, позолота. 
114 × 79 × 2 см



286 287МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1 МИСТЕЦТВО. МУЗЕЙ. ДІАЛОГИ. 2021. № 1

Ольга Галян | Слово про тварин  Діалоги | Освітні програми

Щодо структури програми, то інтерактивна освітня програма 
«Музейний ковчег» складається з трьох тематичних блоків: «Образи 
тварин у християнській іконографії», «Зооморфні зображення в ко-

зацькій геральдиці», «Образи тварин в українському мистецтві кінця 
XIX ст. — початку XX ст.». Робота здійснюється в залах постійної експо-

зиції Національного художнього музею України «Українське мистецтво 
від часів Київської Русі до кінця XIX ст.».

Програма починається коротким екскурсом в історію анімалістично-

го жанру — найдавнішого жанру в історії людства. Розповідь ведучої пе-

ремежовується з різноманітними завданнями для дітей. Перше завдан-

ня тематичного блоку «Образи тварин у християнській іконографії» — 

відшукати зображення фантастичного звіра — персонажа ікони («Чудо 
Святого Георгія про змія») за словесним, непрямим описом, а також ви-

словити власні міркування з приводу символіки зображеної тварини. 
Під час бесіди ведуча звертає увагу учасників на особливості художніх 
рішень іконописця, а саме на умовність та схематизм у трактуванні об-

разу фантастичного звіра. Ведуча також розповідає, що тривалий період 
в українському мистецтві (XIII–XVIII ст.) анімалістичні образи виступали 
лише складовими в творах релігійного, світського живопису та книжкової 
графіки. Робота в першій залі постійної експозицію музею завершуєть-

ся складанням своєрідного бестіарію, невеличкого словника з переліком 
фантастичних істот (гарпії, грифона, сирени, химери), образи яких тра-

пляються у творах візуального мистецтва [3, с. 58, 75, 183–184, 210]. Цей етап 
дає змогу дитині поповнити свої знання про фантастичне, висловити 
власні думки, пережити новий емоційний досвід.

Роздивлятися релігійні композиції ми продовжуємо в третій залі 
Національного художнього музею України, де більшість представле-

них ікон походить з іконостасу Вознесенської церкви села Березна 
на Чернігівщині. У релігійній композиції «Гріхопадіння» («Адам та Єва», 
1760-ті рр.) представлено безліч диких тварин. Поруч з Адамом та Євою 
діти бачать змія, мавпу, лисицю, верблюда, слона та інших звірів — 

вільних мешканців природного середовища. Такий принцип зобра-

ження дає підстави розпочати розмову про права тварин та механізми 
їхнього захисту. Поступово ми з дітьми переходимо й до обговорення 

мистецьких аспектів. Чи бачив іконописець тварин, яких зобразив? 
Чи всі тварини виписані анатомічно правильно? Порівняйте, як зобра-

жено змія в іконі «Чудо Святого Георгія про змія» та тварин в релігій-

ній композиції «Адам та Єва». Ці питання спонукають дітей до роздумів 
та висловлення власних припущень. І тут у нагоді стає розповідь ве-

дучої про випадок, зафіксований в історії світового мистецтва, і зокре-

ма в історії анімалістичного жанру. Йдеться про видатного німецького 
художника та гравера, генія Північного Відродження, що надав аніма-

лістиці високого статусу, Альбрехта Дюрера та його гравюру на дере-

ві «Носоріг» (1515). Уважний до деталей, обдарований багатою уявою 
та художнім талантом Дюрер створив зображення екзотичної для то-

дішньої Європи тварини — носорога, якого ані він, ані більшість його 
сучасників ніколи не бачили. В розпорядженні майстра були лише 
описи тварини та замальовки очевидців. Ряд анатомічних неточностей 
не завадив «Носорогу» Дюрера бути зразковим зображенням тварини 
впродовж наступних 300 років. Тож, напевно, і автор релігійної ком-

позиції «Адам та Єва» створював зображення більшості диких тварин 
за описами та гравюрами інших майстрів.

Таке детальне і майже детективне дослідження твору мистецтва за-

вершується грою «Вгадай звіра за описом» та творчою практикою — ма-

люванням тварини за описом. Це сприяє розвитку уяви та розкриває 
творчий потенціал кожного учасника.

Героєм дитячих малюнків стає мангуст з твору відомого англійського 
письменника Редьярда Кіплінга «Рікі-Тікі-Таві» (переклад з англійської 
Володимира Панченка). Учасники малюють звіра за таким описом, про-

те ведуча саме слово «мангуст» не називає, тому в цитованих уривках 
подаємо його в дужках. «Він був (мангуст) — із хвостом і хутром, наче 
в кошеняти, а з головою та всіма звичками, наче в ласиці. Його оченята 
і ще кінчик його невгамовного носика були рожеві-рожеві! Він міг по-

чухатися, де тільки схоче — і будь-якою лапкою: чи задньою, чи перед-
ньою, — а хвоста розпушував, наче ту щітку до пляшок» [1, с. 27].

«Злякати (мангуста) — то найважча річ у світі: адже він увесь, від носа 
до хвоста, просто-таки палає цікавістю! “Піди та розвідай” — ось родин-

ний девіз усіх (мангустів) <…>» [1, с. 28].
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«От тільки сусідом він виявився неспокійним — тільки-но зачує 
якийсь шурхіт, як скочить, нашорошить вуха й біжить розвідати, що там 
таке» [1, с. 29].

«<…> кожен (мангуст) із дитинства мріє стати свійським (мангустом), 
жити в людському будинку й бігати по кімнатах <…>» [1, с. 30].

«Коли тобі трапиться читати старі книжки про тварин, ти прочитаєш 
у них, що (мангуст), коли його вкусить змія, одразу біжить геть і з’їдає 
якоїсь травички, яка нібито лікує його від отрути. Та це неправда. Єдина 
(мангустова) перевага — його пильні очі та швидкі лапки: на кобрин 
укус — (мангустів) стрибок!» [1, с. 35].

Для виконання практичного завдання — ма-

лювання тварини за описом, ведуча читає ури-

вок уголос, адже така практика, як відомо, за-

спокоює дітей, вчить вмінню слухати, сприяє 
розвитку навички концентрації уваги та роз-

виває уяву.
На другому етапі програми в залі бароково-

го портрета діти шукають зооморфні зображен-

ня в гербах козацьких полковників та гетьманів. 

Сергій 
Світославський | Двір 
напровесні
1913
Полотно, олія. 100 × 138 см

Киріяк Костанді | Гуси
1913
Картон, олія. 45,5 × 35,8 см
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Об’єктами їхніх досліджень стає «пташина емблема» (орел) — елемент 
герба переяславського полковника Семена Сулими, а також зображен-

ня коня на полі гербового щита отамана Війська Донського Данила 
Єфремова [2]. Після жвавих обговорень учасників розподіляють на дві 
групи. Вони висловлюють свої припущення щодо символічного значен-

ня зображень тварин у родових гербах військових та причин викори-

стання образів звірів та птахів у геральдиці. Припущення або спросто-

вує, або підтверджує ведуча програми, надаючи детальні пояснення. 
Отримують діти і домашнє завдання. Ми пропонуємо учасникам ство-

рити герб власної родини і за бажанням використати будь-яке зооморф-
не зображення. Приміром, зображення коня, що є символом мужності, 
хоробрості, а також військової влади.

Так поступово від споглядання та обговорення творів мистецтва, в яких 
анімалістика виступає одним із компонентів, учасники переходять власне 
до художньої роботи, яку можна віднести до анімалістичного жанру. Твір 
«Гуси» Киріяка Костанді дає змогу дітлахам поринути у дивовижний світ 
анімалістики, відчути шанобливе ставлення автора картини до своїх мо-

делей, зрозуміти, що створення образів тварин — справа цікава, але до-

сить кропітка. Вона потребує від автора численних спостережень за жит-

тям тварин та фіксацій побаченого.
На цьому етапі учасники уважно роздивляються твір «Гуси» та нада-

ють характеристики зображеним представникам світу орнітофауни (ха-

рактеристика надається двома прикметниками від кожного учасника/
учасниці). Не зайвими будуть і розповіді дітей про гусей, згадки їхнього 
досвіду спілкування з цими створіннями.

У залі «Пейзаж. Світло і повітря» діти продовжують відкривати для себе 
імена українських художників, які наприкінці XIX — на початку XX ст. 
зверталися до анімалістичної тематики. Зокрема, предметом обговорен-

ня стає картина Сергія Світославського «Двір напровесні», в якій аніма-

лістичні образи виступають органічними компонентами пейзажної ком-

позиції. Дбайливо і з любов’ю автор картини виписує вірних помічни-

ків і супутників людини. Тут і стомлений кінь біля возу, і собака, який 
спить на осяяному сонцем подвір’ї, і зграя домашніх голубів на даху са-

раю, і кури, які вийшли погрітися на сонці. Увагу дітей у творі привертає 

також дивовижна дерев’яна споруда — будиночок для пташок, що стає 
предметом жвавих обговорень. Поступово ми з учасниками програми пе-

реходимо й до розмов щодо доцільності створення у зимовий період го-

дівничок для пернатих.
Презентацією власних проектів екогодівничок для пташок (у вигля-

ді малюнків) завершується освітня програма «Музейний ковчег». Кожен 
учасник програми ділиться з іншими своїми думками щодо актуальності 
створення годівничок для пернатих в зимовий період, а також доцільності 
використання органічних матеріалів для спорудження годівниць та пра-

вильного підбору корму для пташок.
Така робота на перетині двох дисциплін — історії українського мис-

тецтва та екоосвіти сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу 
та продовжує формувати у дітей молодшої школи основи екологічної сві-
домості. Ба більше, взявши участь у програмі, кожен її учасник/учасни-

ця збагачує свою візуальну культуру, отримує новий емоційний та ко-

мунікаційний досвід.
Не виключено, що з часом програма буде трансформована, а на її ос-

нові створено курс занять з історії анімалістичного жанру в українському 
мистецтві. Курс розширить хронологічні межі програми «Музейний ков-

чег» та дасть змогу детальніше розглянути кожен період розвитку аніма-

лістики в українському мистецтві.
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Історія успіху ТОВ «Ілта» розпочалася в 1992 році, 
коли було укладено перший договір з фран-

цузькою автомобільною компанією Аutomobiles 
Peugeot.

Упродовж 18 років компанія «Ілта» була ексклю-

зивним імпортером автомобілів марки Peugeot в 
Україні, представляючи інтереси французького 
автогіганта, і кожен рік доводячи, що вести біз-

нес на європейському рівні в Україні абсолютно 
реально. Це дало можливість французькому про-

мисловому автогігантові прийти в Україну і ство-

рити в 2010 році дочірню імпортерську компанію.

З другої половини 2020 року компанія «Ілта» про-

понує шанувальникам французьких авто асорти-

мент з трьох торгових марок — елегантну класи-

ку PEUGEOT та нові стандарти стилю й комфор ту 
CITROËN доповнив представник фран цузсь ко го 
шику — бренд DS AUTOMOBILES. У Киє ві ком-
панія має два автоцентри з продажу авто мобілів 
та два центри сервісного обслуговування.

В 2022 році ТОВ «Ілта» святкує 30-тирічний ювілей, і цей час на-

вчив нас бути готовими до будь-яких економічних ситуацій, розу-

міти нашого споживача та знаходити можливості відповідати його 
запитам.

Одним із супутніх напрямів роботи компанії є надання лізингових 
послуг для українського бізнесу. Компанія «Ілта Лізинг» — одна з 
найбільших компаній, яка надає лізингові послуги в Україні для кор-

поративних клієнтів у сегменті легкового транспорту, забезпечуючи 
повний спектр послуг операційного лізингу та фліт-менеджменту.

ТОВ «Ілта», відчуваючи соціальну відповідальність, бере активну 
участь в культурному і спортивному житті нашої країни: не один 
рік підтримує Національний художній музей України, допомагає 
українській збірній з фехтування та виступає автомобільним парт-

нером українського кінофестивалю «Молодість».

Наша мета — сервіс європейського рівня та 100% орієнтація на клі-
єнта. Підтримка наших партнерів та клієнтів надає нам впевне-

ність, ми готові не на словах, а на ділі продемонструвати високий 
рівень професіоналізму в роботі та соціальну відповідальність у 
діяльності компанії!
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