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НОВОЛІТУЄМО! 

Дорогі, надійні і незрадливі друзі на
шого з вами журналу! Уважні читачі 
та самовіддані художники-обра-
зотворці! Нам приємно звернутися 
до вас — від серця до серця — щи
рим, братерським словом: 
— Радуйся, Земле: рік Новий, наш 
з вами — одинадцятий рік Незалеж
ності України — "2002", а за 
трипільським літочисленням "7510" 
— народився і живе! Для нас наро
дився. І живе для нас. 
— "Сійся-родися, жито-пшениця!" 
— як співається і мовиться у наших 
традиційних побажаннях ще уро
жайнішої ниви. "І всяка пашниця!" 
— додається при цьому. 
— "Народ наш древній ожива, яд-
риться жито і пшениця, — ще буде 
світ на нас дивиться, як прийдуть 
Золоті Жнива!" (В.Данилейко). 
— Вітаємо! вітаємо вас, натхненні 
пошуковці мистецькості, від імені 
усіх співробітників і редакційної ра
ди журналу, від Секретаріату нашої консолідованої Спілки ху
дожників. 
— Нових вам художніх виображень — у малярстві, скульптурі, 
графіці, монументальному та декоративно-ужитковому мис
тецтві! 
Вам, нашим многим вірним читачам та дописувачам, ак
тивістам і вболівальникам, редакція журналу бажає не відсахну--
тись від патріотичного слова і позиції "Образотворчого мис
тецтва" — "лисиці брешуть на щити, а сонце устає на схШі" 
(М.Рильський). Ми давно і добре знаємо, якою дорогою маємо, 
йти і які ідеали сповідувать. І це далеко не романізовані висмок-^ 
тані з талмудів інтелектуалістськї ігри. Це позиція громадян і. 
патріотів держави. 
Ми з вами, як відомо, — на переході. А на переходах чого 
тільки не буває... Хай святиться ім'я твоє, Україно! Хай пребу* 
де в славі наше з вами благословенне братерство! 
Ще і ще раз, непохитні й незалежні, з Новим Роком! Здоров'я і 
удачі на всі 365 його днів... 
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Д У М К И в г о л о с 
Андрій Надієць 

ШЛЯХ ДО ДУХОВНОГО ВИЗВОЛЕННЯ 

І день іде, і ніч іде, 
І голову схопивши в руки, 
Дивуєшся, чому не йде 
Апостол правди і науки? 

ГАЙДАМАКА 
Та не голосно, 
щоб не почула старшина. 

ЗАПОРОЖЕЦЬ 
А що нам старшина? 
почує, так послуха, 
коли має чим слухати, 
та й годі... 

Т.Шевченко 

Дивна наша історія, пройшло 10 
рок ів , як маємо Незалежну Ук
раїну, — свобода волевиявлення, 

широке розмаїття тем , можливостей 
формовиразу, але чи часто знайдете Ви 
сьогодні у стінах виставкових залів глибо
кий пронизуючий серце образ, чи часто 
стрепенеться Ваша душа від зустрічі з 
твором сучасного мистецтва? Ні! Чому? 
Чому сьогодні у нашому мистецтві все 
більше домінує мова , побудована на 
асоціаціях, рівновіддалених як від приро
ди реального, так і духовного досвіду, а 
існуюча скоріше за рахунок інформатив
но-кон'юнктурних міфів, фантомів, таких 
як міф про український ідеал — сало, 
ковбаса, горілка; про український харак
тер — всетерпимість , податливість, 
хитрість, п ідступність; про укра їнську 

історію — зрада, слабкість, неможливість 
самостійного існування; про українську 
культуру — затурканість, відсталість, ди
ке хуторянство, і т.п.? 
Чому стало розповсюдженим явищем ви
користання давно відпрацьованих зов
нішніх, переважно запозичених, кодів-
стереотипів, і з 'являється сьогодні ще 
один Моне, ще один Айвазовський, ще 
один Далі — то в українському костюмі , 
то в християнських веригах; у пейзажних 
доробках чи в натюрмортних варіаціях. І 
тут я зовс ім не виступаю проти зовнішніх 
впливів як об'єктивної реальності, але де 
ж індивідуальність, не говорячи вже про 
Дух, а про дух народний, чи ще й націо
нальний — то й поготів?! 
Але хіба то має якесь значення, коли пи
тання мистецько ї цінності твору, я ке 

З 



включає в себе не лише естетичні, але й 
культуролог ічні , моральн і , історичні , 
національні аспекти, перетворюється на 
ціну, що, зрештою, має лише один вимір 
— попит — і вимірюється лише грошовою 
ставкою. 
Нас заспокоюють:"Так живе увесь світ", 
"Ідуть природні процеси 
становлення ринку" , 
"Складаються нові еко
номічн і обставини" . . . 
"Може, воно б так і ста
лось", якби не нагадували 
ці заспокійливі фразео
лог і зми дещо підзабуті 
поняття "Вийти на всесо
юзний рівень", "Новий 
процес пішов", "Еко
номіка повинна бути еко
номною" і т.п., а вищепе-
релічені явища сприяли б 
появі нових життєздатних 
образів, а не призводили 
до процесів уніфікаці ї 
форми та поступової 
заміни поняття "образо
творче мистецтво" на 
"мистецтво зображення" ! 
Явище це можна було б 
наректи, наприклад, нео-
естетизмом або ще яко
юсь назвою, але чи 
зміниться від того його 
природа? 
Природа кон 'юнктури , 
безбатьк івщини, твор
чості на потребу, що, 
відштудіювавши формо
творч і основи як ре
алізму, так і модернізму, 
поступово насаджує в 
образотворчому мис
тецтві України маньєризм 
у різних формах — чи то літературно-бу
тафорського реалізму, чи то епігонського 
модернізму з заявкою на авангард, а в 
дійсності розповсюджуючи стереотипні 
форми, які , за винятком зовнішньої кра
сивості та заохочення інтер'єрно-фінан-
сових потреб, практично не мають в собі 
інших "мистецьких" ознак. 

І проходиш сьогодні галереєю виставко
вих залів, як по полю після великої засу
хи, коли захлинаєшся від несамовитої 
спеки, змішаної з подихом пилу, і пише 
де-не-де серед репаної , розтр ісканої 
землі невеличкі острівці пожовклої трави 
нагадують про широкі зелені луки мину-

стигли в анабіозі, вперто не помічаючи 
реалій життя, де існує людина як осо
бистість, а природа — як ж и в е тіло 
Всесвіту, та й глибоко не осмислюючи ні 
історії, ні духовних традицій свого народу. 
А якби ми підняли голови і відкрили очі , 
то вразились би глибині прірви між зем

ної весни. 
Може, я не правий, може, моя картина 
культурно-мистецького життя в Україні 
перенасичена сірим кольором? 
Але погортайте каталоги арт-ярмарків, 
сьогоднішніх мистецьких виставок — і 
знову й знову зустрінете ту ж саму жуйку 
мертвого естетства, мистці неначе за-

лею і небом, і пішли б широким поступом 
на пошуки нового — а насправді давно 
забутого — Духовного світу, а не настир
ливо ступали в ногу ("кто там шагает пра-
вой") і не кидались би бездумно в широкі 
обійми індустріальних технологій, які самі 
є ненаситними пожирачами ідей для 
створення інформативно-рекламної про
дукції. 
І історію нашу побачили б іншими очима, 
історію величну і трагічну водночас, на
повнену і славою, і безумством, і постала 
б вона перед нами живою та дієвою, з яс
кравими образами героїв, друзів і не
другів, а не прикрашеною книжковою 
ілюстрацією. І побачили б істинну Україну, 
наповнену духом народним, яка застигла 
в чеканні голосу дзвону Національного 
Відродження! 
Але тиша над Україною, і мовчить вона, 
неначе ягня на закланні, не чути потуж
ного голосу національної еліти, де вона? 
Невже розгубилася в коридорах влади, 
залишивши напризволяще "прошарок" ге
роїчної, мовчазної, впертої, натрудженої, 
але зубожілої інтелігенції?! 



Нині нерідко можна почути, що причина 
тривалого застою, недієвості криється в 
кожному з нас. Погоджуюся, але чи є це 
проблемою суто особистою? На мій по
гляд, це проблема суспільна. Адже саме 
в суспільстві відчутна сьогодні духовна 
порожнеча. Чому? 
Думаю, що основоположна відповідь на 
це запитання лежить на поверхні, але чи 
вистачить нам сили та духу за димом 
презентацій і святкувань , т у м а н о м 
політичних і мистецьких інтриг визнати її 
і, визнавши, не відректися від себе, а, 
усвідомлюючи сутність проблеми, велич
но підняти прапор української національ
ної ідеї, щоб об'єднати розрізнений наш 
нарід в єдину націю? Нам, дітям України, 
волею обставин народжених в страшній, 
людиноненависницькій імперії? 
І якщо ми , українськ і мистці , усвідо
млюємо ці процеси, то чи хочемо їх зупи
нити і повернутися обличчям до мораль
них та естетичних цінностей нашої 
національної культури? А якщо хочемо, 
то чому мовчазно потураємо практично 
знищенню всього, що ще дихає народним 
духом або має хоч якісь національні оз
наки, і не лише українські? 
Адже саме енергія національного само
ствердження стала детонатором яскра
вого сплеску української культури та ми
стецтва як у XIX — на початку XX ст., так 
і в 1990-х роках. Хоча була між цими 
періодами суттєва відмінність. Якщо у 
XIX — на початку XX ст. українська 
інтелігенція опиралась і на препаровану 
імперську, і на об'єктивну інформацію, 
почерпнуту зі ще живої пам'яті доби Геть
манщини та традиційного укладу ремісни
чих цехів і українського селянства, яке 
хоч і було здеформовано кріпацтвом, але 
не було кардинально порушено нігілістич
ними ідеями та зусиллями імперського 
шовінізму, то ситуація кінця XX ст. карди
нально змінилася, від автентичної ук
раїнської культури залишились тільки ок
ремі острови. Саме тому мистецький рух 
початку 1990-х в Україні практично за
хлинувся в бажанні свободи, накритий 
хвилею емпіричного досвіду та книжного 
знання, по суті, глибоко не зв 'язаний з 
живою тканиною природної традиції. А 
при відсутності практичного духовного 
досвіду один лише чуттєвий досвід при
зводив кінець к інцем до зникнення мис
тецького образу як такого і заміни його 
штучними м іфологемами. А к н и ж к о в і 
знання спочатку вводили в мистецький 
твір момент розповідності, а потім і зов
сім перетворювали його на декорацію. 
До того ж більша частина мистців, які бу
ли налаштовані на підтримку національ
ного руху та розбудову української дер
жавност і , виявилися непотр ібними і 
навіть ворожими в якійсь мірі для нової 
пострадянської української влади. Ті ж 
мистці, чия творчість не мала національ
ного чи соціального забарвлення, також 
отямившись від ейфорії дарованої свобо

ди, з іткнулися з проблемою власної не
потрібності у зв 'язку з відсутністю існу
вання широкого соціального замовлення. 
Таким чином, мистецтво і культура, самі 
того не помітивши, стали заручниками 
процесів утвердження оновленого но
менклатурно-чиновницького устрою в Ук
раїні. А звідси — заробітчанство, виїзд 
багатьох мистців за кордон або звернен
ня погляду в бік старого суверена, Моск
ви , яка готова прийняти будь-кого, в 
будь-як і конфедераці ї , аби відбулася 
асиміляція. 
В такій, на мій погляд кризовій, ситуації, 
як це не парадоксально, але у нас є 
унікальна можливість, опираючись на яс-

залученням якнайширшого кола мистців, 
знавців та істориків мистецтва. 
Такого роду програма, об'єднавши творчі 
сили Національної спілки художників Ук
раїни, Академії мистецтв та Національно
го художнього музею з залученням дея
ких приватних галерей, допомогла б ви
явити та комплексно проаналізувати, си
стематизувати і визначити ті процеси, які 
в ідбуваються в у кра їнському образо
творчому мистецтві сьогодні, та стимулю
вати створення концептуальних програм 
розвитку українського національного ми
стецтва, появу нових мистецьких об'єд
нань та розбудову мистецького ринку. 
Сьогодні український дух спить, вкритий 

краві досягнення минулого, побудувати 
нове українське мистецтво. І то має бути 
не просто Відродження культури минуло
го, а народження нового, яке б за своєю 
внутрішньою психологією опиралось на 
живу тканину сучасного життя, пропуще
ного через сито народної традиції, стиму
лювало б формотворчі та образотворчі 
процеси. Каталізатором цих процесів ма
ла б бути Національна спілка художників 
України. 
На мій погляд, необхідно було б провести 
серію всеукраїнських виставок з чітко 
визначеними умовами та жанровими об
меженнями, як-от "Історична картина", 
"Пейзаж, натюрморт, портрет", "Побуто
вий жанр в українському малярстві вчо
ра і сьогодні", "Нове фігуративне маляр
ство і національна ідея", "Неофігуративне 
мистецтво і його візія", "Декоративно-
ужиткове мистецтво: історія і сучасність", 
"Авангард та національна ідея в сучасно
му українському мистецтві" і т.п., з широ
ким обговоренням у пресі, проведенням 
конференцій та диспутів з даних тем із 

столітніми нашаруваннями страху, і лише 
мистецтву під силу розбурхати його, тре
ба тільки виявити силу волі і впевненість 
в тому, що духовне визволення україн
ського народу з-під гніту таки неминуче! 

1. Федір Глущук. Микола Міхновський. Картон, олія. 
2001. 

2. Петро Левченко. Святині. Полотно, олія. 

3. Микола Пимоненко . Колядки. Полотно, олія. 

4. Сергій Васильківський. Вітряки. Полотно, олія. 
1915. Харківський художній музей. 

5. Андрій Бородай. Полтавські яри. Картон.олія. 1979. 
Власність родини О.Бородая. 

6. Киріак Костанді . Сонячний день. Полотно, олія. 
1910. 

5 



ЙОГО ВЕРШИННЕ 
Високоповажний 

пане Контратовичу! 

З Вашим ім'ям, як художника, пов'я
зана ціпа епоха в царині культурно-
мистецького життя Закарпаття. XX вік 
з його буремними подіями, з його до-
незалежними і незалежними роками, 
коли Ви разом з іншими мистцями 
упевнено стали на шлях творення ук
раїнського стилю в закарпатській 
школі малярства і утверджували його, 
— усе те бачиться нині, з відстані ча
су, явищем неперебутнім. 
Своєю палкою любов'ю до рідного 
Краю, до ідеалів Нації, усім своїм 
творчим шляхом Ви показали, в ім'я 
чого треба жити і творити українським 
мистцям. 

Незабутніми у нашій громадянській 
пам'яті були і залишаються оті шістде
сяті роки українського спротиву то
талітарній системі, і Ваша творчість 
надихала на духовне повернення до 
самих себе тисячі мистців. 
Малярство Е.Контратовича виозначу-
валось плавністю лінії, специфічним 
поєднанням палахкітливих кольорів — 
на його полотнах буквально співали 
карпатські краєвиди. То є справжнє 
мистецтво, наповнене національ
ним духом. Цей дух несхибно втілено і 
пронесено Вами у всіх творах — аж до 
Вашого вершинного дев'яностоліття. 

Роки, роки, роки... Тричі по тридцять. 
А кожні тридцять — цілий етап твор
чості... 
З нагоди Вашого пам'ятного в худож
ньому світі 90-річчя зі стольного града 
Києва, від велелюдної Національної 
спілки художників України і усіх шану
вальників Вашого таланту шлемо Вам, 
у високі гори, щиросердні вітання, зи
чимо сил, життєвої снаги і творчих 
обріїв. А Ваші численні твори нехай і 
надалі надихають нові покоління мо
лодих мистців на плідні пошуки наших 
національних ідеалів. 

Національна спілка 
художників України 

Ернест Контратович. Струмок в лісі. Полотно, олія. 
1990-і. 

Є ПОЛО0»*) 

Графіка Миколи Бутовича 

Доля Миколі Бутовичу випала непоси
дюща — все вела й вела його з місця 
на місце, від однієї країни до іншої, 

через полони і Академії, через злидні й 
успіхи. Народився майстер 1 грудня 1895 
року у селі Петрівка на Полтавщині, помер 
21 грудня 1961 року у Гакензаку в Америці. 
Між цими датами — довга подорож по 
європейських столицях, по містах і селах 
такої незабутньо-притягуючої України, 
мандри повз різні культури, по різних мис
тецьких напрямках. Прага, Лейпціг, Париж, 
Берлін, Львів, Галичина, Югославія, Аме
рика — ці місця стали віхами життя майст
ра. Але сьогодні, з плином часу, можемо 
остаточно визнати, що належить він ук
раїнській культурі, займає одне з чільних 
місць в історії українського мистецтва ми
нулого століття. 
Ще на початку 1930-х років, задумуючи 
створити Асоціацію Незалежних Ук
раїнських Мистців, зібрати розпорошені 
мистецькі сили, "групу найсильніших і най-
культурніших мистців", Павло Ковжун 
стверджував: "Є десь Бутович, є серйозна 
Музикова, є Андрієнко — для них одних 
варто заложити організацію!"'. Микола Бу
тович отримав визнання відразу після по
яви в Лейпцігу у 1924 році видання 
"ІІкгаіпізспе Оеізіег" з шістьма автентич
ними дереворитами на теми української 
демонології. 
У шістдесятилітньому віці, пишучи "Ав

тобіографію" для монографії, яка вийшла 
друком у Нью-Йорку 1956 року, Микола Бу
тович розмірковував: "Марсель Пруст має 
рацію, твердячи, що грунт творчости си
дить у враженнях дитячих років. Почавши 
звідти черпати тематику для моїх компо
зицій, я у році 1924 випустив першу нуме
ровану серію дереворитів "ІІкгаіпізспе 
Оеізіег", де були і відьма, і домовик, і чу-
гайстер та й інші, не при хаті їх згадуючи. 
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Чи то через Івана Федоровича Шпоньку, 
чи то через полковника Викова, одного з 
моїх виховників у Кадетському корпусі 
.. .довелось мені ще в дитячих літах, так би 
мовити, обгоголитись. Ця обставина, як 
шило з мішка, вилазить іще й до тепер у 
моїй тематиці""2. 
Народився Микола Бутович у старій ко
зацькій родині, знаній ще в XVII столітті як 
старшинська верства Гадяцької сотні Пол
тавського полку. Сам же художник визна
вав: "Народився я у повіті славного го-
голівського Івана Федоровича Шпоньки і, 
як і він, при війську свою кар'єру розпочав, 
бо Кадетський Корпус скінчив і Військову 
Школу перейшов. Ну, а далі вже кожному 
звісно: світова війна перша, за Україну 
друга, полон австрійський, полон польсь
кий і так далГ3. 
У Відні, перебуваючи у полоні, починає ма
лювати свого улюбленого героя Енея. Про
фесійну ж мистецьку освіту він вперше от
римав у Празі, в Академії Мистецтва і в 
Українській студії пластичних мистецтв у 
І.Кулеця. У 1926 році закінчив Академію 
графічних мистецтв у Лейпцігу, майстерню 
професора Тімана. Про цей другий період 
навчання В.Січинський гордовито писав: 
"Не дурно ж в Ляйпцігській Академії на 20 
конкурсів, що були розписані Академією в 
роках 1923-1926, М.Бутович одержав 3/4 
всіх перших премій, що їх німці дуже не ра
до давали чужинцям!"4. 
По закінченні Лейпцігської Академії Мико
ла Бутович отримав стипендію при Ук
раїнському Науковому Інституті в Берліні. 
Впродовж 1926-1928 років написав під 
керівництвом професора В.Залозецького 
історію книжкового мистецтва, рекомендо
вану до друку. Здається, 1920-і роки були 
найщасливіші у біографії майстра. 
Лейпцігське видання 1924 року з робота
ми Миколи Бутовича на теми української 
демонології відразу принесло визнання, 

2 

славу, привернуло увагу арткритиків. 
Володимир Січинський, відомий історик 
мистецтва, авторитетний мистецький кри
тик, присвятив серії "ІІкгаіпізспе беізіег" 
декілька статей. Вже у 1924 році вийшла 
його рецензія у часописі Т А г і ЗІауе" у 
Брно, у 1926 — стаття у львівському жур
налі "Українське мистецтво", у 1929 — в 
німецькому журналі "біЛепЬегд иапгЬисгі", 
у чеському "НоІІаг". У статті, вміщеній у 

першому числі за 1934 рік львівського 
журналу "Мистецтво", друкованого органу 
АНУМ, Січинський підсумовував: "Знаме
нито використовуючи демонольогічну те
матику (...) автор зручно зв'язав, по суті, 

середньовічний спіритуалізм зі здоровою 
народною гумористикою. Тонку різьбарсь
ку техніку осягає він не ріжучим, а майже 
дряпаючим долотцем, що додає деревори
там дистингованої делікатности майже в 
характері мініятури"5. 
М.Присяжниць, інший рецензент названих 
робіт, у статті, надрукованій в львівському 
часописі "Нові шляхи", доводить, що "...по
руч С.Налепинської-Бойчук і П.Холодного-
сина, що так прекрасно виявили себе в де
ревориті, ставимо безперечно і Миколу Бу
товича. Ця трійця дає нам поняття про наш 
мистецький дереворит"6. 
Фінезійну техніку майстер застосовує, щоб 
створити у зображуваних образах відчуття 
таємничого й водночас нестримно гумори
стичного. Художник легко, природно поєд
нував одне з другим. Може тому його де-
моніада не лякає, а якось заворожує як 
оповідки біля печі довгої зимової ночі, ко
ли щось спалахує, тріщить, і боязко, і серце 
тріпоче, і затишно, бо навкруги, за стінами 
— холодний сніговий світ. 

"Домовик" в Бутовича — кмітливий ста
рий дядько у вишиванці та шароварах, він 
посміхається в довгі вуса, виходить з тем
ної ночі, щоб привітно підняти дах як зви
чайний капелюх. А зоряні низки кружляють 
навколо нього, виблискують під ногами. Це 
"Домовик" дитячих сновидінь, може, той, 
хто приносить казки. Але водночас у Буто-
вичевих образах оживають давні міфо
логічні уявлення. "Тематика річей спе
цифічно наша, основана на народних віру
ваннях і уявленнях духів ілякайлів. (...) Не 
треба бути аж фахівцем, щоб відчути в них 
чар наших легенд", — визнавали сучасни-
ки-співвітчизники 7 . 

Демонологія, сконцентрована у перших 
станкових аркушах, з часом переходить в 
ілюстрації, зроблені майстром до творів 
М.Гоголя. В 1926 році в Берліні Бутович 

Ольга Лагутенко, 
кандидат мистецтвознавства 

працював над ілюстраціями в техніці офор
ту, у 1929 році, вже в Парижі, художник 
створює дереворити. В останніх він 
змінює малюнок білим по чорному — 
засіб, використаний у серії 1924 року, — на 
малюнок чорним по білому. Він застосовує 
несподівані ракурси, точки зору, великі 
контрасти світла й тіні. 
Оскільки роботи не були репродуковані і 
допоки не знайдені по музеях, можемо по
кластися на думки сучасників майстра. 
Так, В.Січинський писав: "Йти за нату
ралізмом Гоголя неможливо, саме слово 
дасть більше, зате сміливо змальована 
кількома штрихами фігурова пляма з до
тепно перебільшеною формою — дає куди 
більше за рясний потік слів самого пись
менника. Вершком гумору є маленький де
реворит "козака" з ложкою в руках коло 
каганця на тлі бочки"8. А С.Гординський 
писав з Парижа про творчість Бутовича, 
що "...він ілюструє тепер гоголівські повісті 
й оповідання серіями дереворитів, якими 
лишив за собою все, що дотепер створив"9. 
Але в Парижі доля до Миколи Бутовича не 
була прихильною. Йому довелося відчути 
повною мірою злиденність богемного жит
тя. "Вислід мого річного перебування — 
перша половина: мізерний заробіток у 
фільмо-плякатовім підприємстві, друга: го
лодування і праця для чистого мистец
тва"™. Як завжди, Микола Бутович з гумо
ром сприймає події. У фейлетоні "Монпар-
нас", вміщеному в журналі "Мистецтво" за 
1932 рік, він дотепно описує контрасти Па
рижа — гонитву за славою і невсипущу 
працю відданих до самозречення творців. 
Про гумористичне світосприйняття Буто
вича С.Гординський зауважував: "А гумор 
Бутовича вартий того, щоб його піддати 
спеціальній студії! Далекий від якого-не-
будь несмачного карикатуризовання, його 
гумор має в собі щось, так сказати б ко
зацького, щось із козака Мамая, з го-
голівського Тараса Бульби"". 
Не залишившись надовго в Парижі, Буто
вич переїжджає до більш близького йому 
Лейпціга, потім до Берліна, звідти — до 
"златої" Праги. У Празі на той час склався 
еміграційний осередок, були українські ви
давництва, підтримувалися зв'язки з Гали
чиною. Влітку художник подорожував Кар
патською Україною. Як вислід цих закоха-
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них мандрів народилася серія дереворитів 
"Відпуст на Закарпатті" (1933). 
У серії дереворитів "Відпуст на Закарпатті" 
проявилися еротичні мотиви, заховані або 
напіввідкриті, які вибухнули потужно в ілю
страціях 1933 року до творів Василя Сте-
фаника. Кульмінаційною тут стала сцена 
кохання на жнивному полі, під виблисками 
місячного сяйва. 
У іншій ілюстрації до творів В.Стефаника 
шаленими емоціями сповнений двобій чо
ловіків у темній, вузькій кімнаті. Зображе
на сцена позбавлена фаталізму. Я к і в най-
трагічнішому ілюстраційному аркуші, де 
представлено смерть жінки у полі, поруч з 
маленькими діточками, не відчутно надри
ву, гнітючої безвиході, бо дмуть вітри, спа
лахують зорі, ростуть величезні гарбузи — 
природа переживає коловорот життєвих 
енергій. 
В ілюстраціях до творів В.Стефаника, як і в 
серії "Відпуст на Закарпатті", проявилося 
те "замилування до архаїчного" 1 2 , що дала 
Бутовичу Карпатська Україна. А перебу
вання у Львові відкрило для художника ще 
й нові можливості реалізації його таланту і 
нові напрямки. Про львівський період 
творчості він писав у "Автобіографії": 
"...працював я переважно в книжковій 
графіці, яка, завдяки — і зокрема — Пав
лові Ковжунові та Робертові Лісовському, 
знайшла в Галичині широке пристосуван
ня"^3. Книжкові роботи цих майстрів мали 
значний вплив на творчість Миколи Бу
товича. 
В цей період творчості особливу увагу 
М.Бутович приділяв народним виробам з 
дерева, гуцульському різьбленню. Ця лю-

бов позначилася на його графічній мові. 
До різьбленої скриньки уподібнює він об
кладинку першого тому творів Марка Че
ремшини (Львів, б.р.), але прикрашує її яс

кравим малиновим кольором рами. У 
вирішенні обгортки до книги В.Січинського 
"Бойківське будівництво" (Львів, 1927) 
різьбленню уподібнений шрифт, а у самому 
образотворчому рішенні відчутні тенденції 
конструктивізму: по горизонталі і вертикалі 
покладено широкі коричневі лінійки, 
подібні до побудови на кульмані, вздовж 
горизонталі розпластаний малюнок — аб
рис дерев'яної дзвіниці. 
В оформлених М.Бутовичем обкладинках 
львівського часопису "Нова хата" за 1927-
1930 роки звичайною прикрасою були мо
тиви народного мистецтва або навіть тво
ри: витинанки, різьблення на дереві, ви
шивка, національний народний одяг. У спо
собі зображення майстер слідує вимогам 
графіки, головними засобами тут є лінія і 
пляма. Так, на одній обкладинці, напри
клад, художник зображує птаха, що сидить 
на гілці з пишним суцвіттям троянди, у ма
ленькому дзьобику голуб тримає важкий, 
повний зерном колосок. І квітка, і птах про
роблені штрихом так, неначе вирізані по 
дереву, але саме тло не нагадує дошку, во
но сяє святково теплим помаранчевим 
кольором. 

Цікаво спостерігати, яким чином мистець 
перетворює традиційні народні мотиви. В 
оформленні обкладинки названого часопи
су Бутович вживає мотив 
"древа життя". Художник 
у зображенні перетворює 
скульптурні побудови на 
площинні чорні силуети-
витинанки, які обступає 
зоряне тло. 
Якщо книжкове та жур
нальне оформлення 
М.Бутовича тяжіє до ла
конічного стилю, то зов
сім інший характер мають 
його гуашеві твори. З ве
ликим смаком мистець 
покриває пишними рос
линними орнаментами 
жупани, вимальовує шаб
лі й гармати, графічному 
стрункому ритмові підпо
рядковує складки одягу, 
не забуваючи про баро

кове небо і низький горизонт землі. 
Вільна гуашева техніка стала у пригоді 
майстру, коли він захопився втіленням 
миттєвих жестів, метушливих сценок плин
ного життя. С.Гординський писав у статті 
1929 року: "Останніми часами Бутович 
взявся до вирізування нових дереворитів, 
що уявлятимуть собою своєрідні українські 
типи, такі, як чумак, рибалка чи стрілець"'4. 
Але водночас із дереворитами художник 
створював гуашеві композиції за цією ж 
тематикою. Можливо, спершу гуаш вжива
лася для створення ескізів, а врешті стала 
самодостатньою технікою. 
У гуашевих роботах відчутний досвід робо
ти Бутовича над плакатом, вміння відібра
ти найголовніше, лаконічно передати 
оповідь, ввести необхідне текстове пояс
нення. Так, у композиції "Хлібороб"(1928) 
головний герой, поданий в профіль, займає 
майже все поле зображення, власне цент
ром якого є величезна важка буханка 
хліба, яку чоловік з зусиллям тримає, 
енергійно орудуючи ножем. Гротесково 
обігрує майстер деталі: смушкова шапка 
закриває півобличчя, лишаючи тільки 
чорні серпасті вуса, а жовто-гарячий хлібо
робський серп сяє над головою разом з 
сонцем, але гострим кінцем б'є чоловіка по 
тім'ячку. 

Досконалою є гуашева робота "Скрипак" 
(1929). І знову проявилося тут бутовичів-
ське захоплення Гоголем. Мимоволі прига
дуються гоголівські рядки: "Странное, не-
изьяснимое чувство овладело бьі зрите-
лем при виде, как от одного удара смьіч-
ком музьїканта все обратилось, волею и 
неволею, к единству и перешло в согласие. 
Люди, на угрюмьіх лицах которьіх, кажется, 
век не проскальзьівала ульїбка, притопу
вали ногами и вздрагивали плечами. Все 
неслось. Все танцевало" (Гоголь Н. Соро-
чинская ярмарка) 1 5 . 
Бутович робить свого скрипаля центром 
композиції: чутлива рука, довгі пальці, що 
рухають смичок, утворюють центральну 
вісь, навколо якої розгортається простір, 
здвигаються доли і пагорби, кутом розгор
тається хата, а перед хатою кружляють у 
танку люди. Постать скрипаля монумен
тальна, на першому плані, більша за увесь 

навколишній світ. Смуш
кова шапка, сіра свитка, 
довгі вуса — далі все як 
у Гоголя. 
Вільним і гротесковим є 
рух пензля Бутовича 
тоді, коли він змальовує 
гуашшю побутові сценки 
у Парижі чи у єврейсько
му поселенні на Західній 
Україні. "Навіть коли він 
рисує вуличні паризькі 
сцени чи зарисовує 
архітектуру, він вміє ви
добути з укриття типову 
поезію, що окутує дані 
речі, найбільш буденну, 
коло якої ви переходите 
щодня й не спостерігаєте 
її, але яка все ж є мис
тецтвом", — писав 
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С.Гординський 1 6. Єврейській темі присвя
чено композицію "На сонці" (1929), де ху
дожник представляє й розважливу бесіду 
старого пихатого хазяїна з його спритними 
помічниками, й галасливу розмову жінки 
на порозі дому, й прискіпливий спір рав-
винів, але над усім метушливим закутком 
містечка панує сонячне дрімотливе світло, 
що сповнює його відчуттям безтурботного 
спокою, навіть гедонізму. 
У графіці Микола Бутович випробував різні 
техніки, придатні для станкових та книжко
вих робіт. Чимало йому довелось зробити 
листівок, що розходилися великими свят
ковими накладами. І в цих тиражованих 
поліграфією роботах він не облишав свого 
гумору, прикрашуючи, наприклад, велико
дню поштівку написом "Святкуймо без аль-
коголю!". У 1939 році художник взяв 
участь у конкурсі на пам'яткові гроші Кар
патської України, і його проекти були прий
няті до втілення. 

Микола Бутович був завжди більш відомий 
і визнаний як графік, хоча життя вносило 
свої корективи у "спеціалізацію" майстра. 
"Крім графіки, інколи прихопилось бути 
універсальним. Робив проекти килимів, 
сервісів, меблів, кераміки; пізнав емаль, 
проектував костюми, улаштування вис
тав..."17. На жаль, так мало збереглося 
пам'яток про цю плідну творчість. Цензо
ром виступила сама історія з її "світовими 
завірюхами". 
Перед Другою світовою війною художник 
жив у Празі, під час війни він повернувся 
до Львова, де у 1941-1944 роках викладав 
у Львівській художньо-промисловій школі. 
А потім нові хвилі еміграції понесли Буто
вича з родиною до Словаччини, пізніше до 
Відня, Зальцбурга. 
Року 1948 Бутович опинився в Америці, де 
й провів решту свого життя. Тут він взявся 
до олійного малярства, але й не полишив 
графіки. Працював з українськими видав
ництвами, створював обкладинки та ілюст
рації до книжок і журналів. Для Українсько
го Комітету виконував плакати. Чимало 
творів було зроблено у галузі "малої 
графіки" — екслібриси, фірмові знаки, у га
лузі ужиткової графіки — ескізи тканин. 
Але у станкових творах, з тих, що відомі 
нам, ми не знаходимо нової тематики чи 
незвичної манери. 
Микола Бутович знову й знов повер
тається подумки в Україну його молодих 
літ. Чи виконує він тушшю образ "Чумак" 
(1952), чи вимальовує гротесково гуашеву 
композицію "Запорожець і красуня" (1953), 
чи створює у деревориті образ "Карпатсь
ка мадонна" (1956) — це легко впізнава
ний "наш" Бутович. В останній роботі май
стер зображує Богоматір як гарну молоду 
гуцулку, представляє її саму та маленько
го сина у національному вбранні, навіть їх 
німби прикрашає художник різьбленням з 
рослинним орнаментом. За спиною Ма
донни як трон піднімається дерев'яна кар
патська церква, а по боках її як охоронці 
обступили могутні дерева. Є тут і маленька 
косуля, і орнаментовані стовпи, світ 
привітний, живий, але й разом з тим 
таємничий. 

Кожну роботу майстра хочеться розгляда
ти як сюжет, хоч вирішуються твори суто 
пластично, без зайвої оповідності. 
Але кожна пляма, кожна лінія настільки ха
рактерні, що неодмінно тягнуть за собою 
живі яскраві враження. Не дивно, що за 
ним закріпився образ казкаря. Так, Свято
слав Гординський виділяв Бутовича серед 
строкатої "Паризької групи": "Одна цікава 
риса його творчості взагалі — це його ро
мантизм, що з його малюнків чи графік ро
бить казки"™. А Степан Левинський, огля
даючи твори на виставці АНУМ, до якої на
лежав Бутович, писав: "Бутович, як зав
жди, розказує найчудовіших казок. Яка ж у 
нього фантазія! Міх його Савочки або ко
сичка рудого пономаря розкажуть куди 
більше, як не одно кількаметрове полот
но"™. 

Творчість Миколи Бутовича видалася 
послідовно цілісною і разом з тим багато
гранною. На його графічних роботах по
значилася, безумовно, та наука, яку він от
римав, студіюючи сучасне мистецтво у 
Празі, Лейпцігу, Берліні, Парижі. Він добре 
розумівся на різних течіях і напрямках, 
підходив до них і аналітично, і суто прак
тично. Як він сам визнавав: "На моїй па-
леті вже раніш побували всі "ізми". Кожен з 
них мене зовсім не задовольняв. Проте від 
кожної "ізмової" квітки — я бачив — треба 
взяти трохи меду й на свій спосіб той мед 
перетравити"20. Його творче опанування 
модерними пластичними засобами розви
валося одночасно з осмисленням націо
нальних традицій, міфології, архаїчного 
мистецтва. 
В пізню пору свого життя Микола Бутович 
визнавав, що "двигуном" його творчості 
завжди була ностальгія — за "справжнім", 
за архетипним, за рідною землею, за 

укоріненістю самого існування. "Пробував 
від народного кореня, нав'язуючи, з одного 
боку, до народного примітиву, а з другого, 
шукав народній первень у піснях, думах, 
переказах, приповідках. І старався я 
інтуїцією знайти відповідний виспів у об
разі, оминаючи етнографізму. Переходив я 
впливи ріжних модерних струй, але з виб
раної дороги не сходив. Мабуть, тримала 
мене в тім моя відокремленість і туга, а 
джерело підсвідомості у творчій праці — 
вражіння з дитячих літ, яке завсіди було зі 
мною"2\ 
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МИ І ЧАС 

Г о и торій Міщенко, 
історик мистецтва 

Від декоративізму до метафізики простору 

Якими були мистецтво і мистецтво
знавство в часи СРСР, нині добре 
відомо. Адже вони керувалися ви

ключно методом соцреалізму — ним пе
редбачалося буквально все, за одним ви
нятком — бракувало самого визначення 
суті образотворчого мистецтва, як бракує 
його і тепер. І справді — якою, запитаємо, 
методологією керуються у наш час мис
тецтвознавці? У своїх опусах так завуа
люють думку (якщо вона є) через набір 
різних термінів, що той, хто мусив би щось 
утямити (передовсім художник), порпаю
чись у тлумачному словнику, залишається 
у "нєвєдєнії" від марних зусиль. Лише "за
пудрити мізки", як полюбляє висловлюва
тись Панас Заливаха, філологічними ек
зерсисами — це найвипробуваніша "ме
тодологія" багатьох діячів від мистецтвоз
навства. 
Спробуємо підступитися до того, як треба 
було б братися за розгляд, відтак аналіз 
творчого процесу та артефакту зокрема. 
Тобто конкретно: досліджувати мистець
кий рух направду український, бодай за 
останні 30-35 років. Бо все очевиднішою 
стає потреба переглянути методологію 
мистецтвознавчої науки, оціночні критерії 
того часу, виробити понятійні та базові ос
нови для потрактування українського сти
лю в образотворчості, речників, котрі йо
го репрезентували у минулому, а також у 
теперішньому часі. Це варто здійснити 
сьогодні, аби завтра не було запізно — 
хвиля риторики, аматорського пустомель-
ства, позірного стилізаторства в словах 
можуть геть замулити річище культурно-
мистецького явища XX століття. 
Для чого варто було б дослідити і про
аналізувати власне формально-змістові 
особливості українського стилю як тако
го? Якщо це потрібно лише мистецтвоз
навцям, то чи й слід за це братися? Але це 
потрібно насамперед художникам-прак-
тикам, щоб знати: український стиль зали
шається і нині єдиним шляхом у збере
женні нашої ідентичності, як те засвідчили 
минулі роки, коли він підтримував спро
тив мистців диктату соцреалізму та чужи
нецьких впливів (читай — космополітиз
му). 
...Боляче бачити, як потерпають наші ху
дожники, не відаючи, куди і з ким, яким 
шляхом рухатись вперед. Бракує і порад, і 
настанов, теоретично обгрунтованих й 
підкріплених досвідом попередників. А 
втім, той, хто творчо працює і в цей час, 
мав би збагнути у них не лише те, що во
ни зробили, але й те, якими засобами во
лоділи... Саме цього очікувати від наших 
мистецтвознавців і не доводиться. Не 
відчуваючи мистецької практики, сказати 
б, з пучки пальця чи з кінця пензля, вони 
покладаються зазвичай на враження, тоді 

як треба було б оперувати методологією 
аналізу формотворчості. Він "прояснює", 
що є що, і визначає подальшу працю ху
дожника. А коли це стосується образо
творчості певної доби, аналіз формо-
змістових засобів, їхній розвиток, зреш
тою, результат — такий аналіз, як висно
вок, є дороговказом для тих, хто вважає 
творчу працю за українську справу, що 
робиться в ім'я національної культури. 
Перед тим як окреслити становлення ук
раїнського стилю (точніше було б — 
підхоплення традиції) на конкретному 
прикладі, одне не риторичне питання: чо
му так важливо саме мистцям осмислю
вати такі поняття, як національна форма, 
українськість самовиразу, що таке пер
вені (архетипи), стилізація і стилізаторст
во, стильовий прийом та індивідуальний 
стиль?.. Взагалі, навіщо потрібний аналіз 
формотворчості, коли йдеться про пошуки 
"свого стилю" або розуміння образотвор
чого процесу в цілому? 
Річ у т ім, що будь-який художник вряди-
годи "підпадає" під ті чи інші впливи. І то є 
нормальним явищем. А от залежно від то
го, чи результат виглядає первинно, чи 
вторинно (своїм чи чужим), треба знати, 
якими засобами оперує мистець, звідки 
вони висновувалися, апробовувалися на 
рівні індивідуального "я" . Найістотнішими 
бачаться стосовно образотворимого 
перші кроки художника, видозміни в про
цесі становлення, час та обставини. 
Отже — Василь Перевальський, відомий 
художник, людина, з котрою пов'язана 
епоха становлення й розвою українського 
стилю не тільки у графіці, але й монумен-
талізмі, вже не мовимо про значення 
творчості майстра для нашого часу. Для 
розгляду візьмемо книжкову графіку, в 
якій мистець застосовував з самого по
чатку поняття національної форми. Поза-
як мова про графіку, пам'ятаймо — у тім 
часі працювали чи зачинали такі мистці, 
як Якутович, Данченко, В.-І.Задорожний, 
Базилевич, Юрчишин, Гавриленко, Ос-
тафійчук, Лопата, Компанець, Губарєв, 
О.І.Івахненко. Аналіз їхньої творчості мо
же засвідчити, наскільки вони лучилися 
до стильових характеристик українського 
самовиразу. Скажімо, у того ж Якутовича 
подибуємо речі, вельми показові щодо ук
раїнськості формальних засобів, водно
час — "твори високого рівня" загальносо
юзного контексту. 

В.Перевальський бачиться послідовним у 
виробленні власного стилю, започаткова
ного у 1968 р. Напружена праця трьох-чо-
тирьох років включно із захистом дипло
ма (1965) над трьома варіантами ілюст
рацій та оформлення до "Українських на
родних пісень про кохання" вивели мист
ця на той рубіж, з котрого розпочинався 

самостійний шлях в українському мис
тецтві. Мимоволі виникає запитання: за
вдяки чому В.Перевальському вдалося за 
кілька років виробити власний стиль? Ад
ж е для того потребується, як відомо, 
значно більше часу. Відповідь доволі про
мовиста: вже у студентських дереворитах 
до книжок "Дума про трьох братів", "По
езі ї М.Рильського", "Народні пісні про 
жіночу долю" на слова Т.Шевченка В.Пе
ревальський дотримується українськості 
формовиразу. Крім того, в 60-х роках бук
вально "зависло в повітрі" усвідомлення 
необхідності продовження того, що в ук
раїнському стилі зробили на початку і в 
20-30-х р. XX ст. бойчукісти та їхні попе
редники. Треба було лишень, всупереч де-
україназаці ї , обрати шлях мистця-ук-
раїнця та ті надбання звести до спільного 
знаменника — це і вчинив В.Перевальсь
кий. Звісно, не без допомоги неабиякого 
обдарування. Стародруки, народне мис
тецтво, народна картина "Козак-Мамай", 
Г.Нарбут, В.Кричевський, П.Ковжун, а ще 
корифеї того часу, як Касіян і Дерегус, — 
результат "традиції в дії". 
Але розпочиналося все з екслібриса. Най
менш уразливий з боку компартійних іде-
ологем, він з дивовижною прозорістю за-
кумулював стилістичні надбання ук
раїнської графіки минулого. Не зайве на
разі нагадати: у журналі "Творчість" (№3, 
1967), бачимо статтю І.Блюміної "В 
національних традиціях". Йдеться про 
екслібрис В.Перевальського, його ук
раїнськість... "Проґавили" московські іде
ологи, певно, вважаючи екслібрис лише 
об'єктом колекціонерів. А от реакція вла-
доможців на "Книжковий знак шістдесят
ників" (видано за кордоном), була діє
вішою — наслідки для мистця обернулися 
10-літтям переслідувань та опікою з боку 
КДБ. Щодо екслібриса у цьому виданні — 
краще за В.Перевальського не виглядає 
ніхто. 

Однак повернімося до "Народних пісень 
про кохання". Двадцять п'ять дереворитів 
до видання 1971 року (принагідно нага
даємо: три роки видавництво "Мистецтво" 
не наважувалось їх видати), стали для 
мистця дороговказом другої половини XX 
століття. Відтак неперервна нитка тра
диції була подовжена вже у наш час. Це 
приклад для сучасників: не мудрствувати 
всує, а братися за те, на чому закінчили 
наші попередники, продовжувати й розви
вати надбане. І це не означає дублювати 
"один до одного" у формальних засобах. 
Форма повинна відповідати своєму ча
сові. Такою вона є у дереворитах В.Пере
вальського — передовсім композиційним 
прийомом. 
Розглянемо його. Формат близький до зо
лотого перетину — досить "класична" пло-
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щина для зображення, а з огляду на по
няття національної форми — властивий 
для стародруків, народного мистецтва 
взагалі. Композиційна схема — цент
ричність, заповнення формату орнамен
тальне з м ін імумом засобів . Лінія з 
підштриховкою — семантична й образна 
домінанта. Завдяки усьому цьому дося
гається "афористичність й гострота" (за 
І.Блюміною). Кожен елемент має своє 
змістове значення, а в поєднанні з інши
ми — це стилізаційно цілісна, унікальна як 
на ті часи, серія дереворитів. І, що цікаво, 
умовність потрактування, символіка, па-
ралелізми, сприйнятні і для пересічного 
глядача. Одне слово — класика! А що ж 
далі? Пригляньмося до дереворитів — у 
них тло біле (площинне зображення). Ось 
що стане своєрідною програмою чи за
вданням для мистецтва у вирішенні фор
мотворчих засад українського стилю. Па
радигма композиції тривимірного зобра
ження постане перед усіма різновидами 
мистецькими вже у 70-х роках (від деко
ративізму, його полону — до метафізич
ного простору в зображенні). 
Візьмемо ілюстрації до поезій М.Рильсь
кого, П.Тичини, П.Перейбиноса. В ос
танніх бачимо прагнення апробований 
стильовий прийом, використаний в "На
родних піснях", поєднати з просторовим 
вирішенням площини зображення . 
Подібне спостерігаємо і в ілюстраціях до 
поезій І.Драча. Відбувається "розширен
ня", сказати б, власного стилю. Ще крок — 
і, здається, В.Перевальський діткнеться 
еклектизму в графіці 70-х. 
Знаково виглядають інновації обкладинок 
до "Народних пісень", "Веснянок", інших 
збірок пісенної творчості українців. Праг
нучи бути послідовним, В.Перевальський 
вдосконалює формальні засоби. І хоч все 
частіше оперує об'ємно-просторовим зоб
раженням, а проте, як і в народному ми
стецтві, стародруках, іконопису, просто
ровість його графіки умовна, барельєфна, 
позбавлена ілюзорності. Лінія в розумінні 

пропорційного відношення стає, за висло
вом Григорія Сковороди, "горнім дарун
ком", існуючим в архетипальних сферах 
образотворення. Сакрал чорно-білого зо
браження уповні компенсує відсутність 
кольору, як "чуттєво-системного світу, 
плинного і вічномінливого". 
Проаналізуємо детальніше ілюстрації до 
"Лісової пісні" Лесі Українки. У них стлум
лені колізії, дуалізм апробації українсько
го стилю на новому етапі. "Бароковість" 
прибирає напруги у ритмічній організації, 
в ускладненні архітектоніки композиції, в 
надчутливому формовиразі . В наслідку 
постає світ з міфологем, прекрасний і не
повторний, світ, якого вже не буде... Таки 
відчувається драматичність саме 80-х 
років, коли В.Перевальський створив ці 
ілюстрації. Мистець ситуативно підступає 
до рубікону, та, як мовиться, в "структурі 
власної душі" залишається автентичним 
("Мавка і Лукаш", "Мавка і Русалка"). Що
правда, цього бракує в ілюстрації "Мари
ще і Мавка" — вплив експресіонізму, не 
властивого для В.Перевальського, стає 
помітним.Себто химеризація образності 
не стільки від змісту драми-феєрії, скільки 
від декадансу в графіці того часу. Про це 
свідчить і рік видання — 1989-й. Час пере
ломний у нашій історії. За видноколом 
змушені були залишитися, як відгоміння 
минулого, стилістичні пошуки й пере
творення. 
Дотримуючись лейтмотиву щодо ево
люційних видозмін графіки В.Перевальсь
кого, згадаймо його аркуші до ювілейного 
альбому Нечуя-Левицького, у яких нурт 
метафізичного простору вимагав нагаль
ного вирішення. Це ми бачимо вже в "Ко
зацьких піснях" (2000). У них стиль В.Пе
ревальського репрезентує не тільки "ви
щий рівень", але й через символіку і тема
тику козацьких пісень показує наше істо
ричне минуле. З першого погляду на ці 
аркуші згадуєм Г.Нарбута з його кон
геніальною ілюстрацією до "Енеїди" Кот
ляревського. 

Статика, рівновага, увічнення сакрально
го дійства, як-от прощання козака з дівчи
ною, співіснування лінії як "горнього да
рунка" з чорними плямами, — все те вио-
бражено епічно й багатозначно. Та най
суттєвішим формально-стильовим здви-
гом у "Козацьких піснях" бачиться кар
тинність композиційного рішення. Згрупо-
ваність основних мас відносно умовної 
просторовості (земля-небо) — це те, що 
відсутнє у "Піснях про кохання", "Веснян
ках" тощо. Там усе від орнаментальної по
будови образної системи (декоративні 
первені), тут тривимір стиснутий до вра
ження барельєфу, плани зображення , 
національні архетипи — то є самодо
статність власне станкової графіки, а не 
просто ілюстрації до народних пісень. 
Споглядаючи ці роботи, думається: нена
че десь бачив це — в єгипетських плос-
корізьбах, грецькому розпису, трипіль
ській кераміці, українських рушниках, ки 
лимах, кахлях, відтак у Нарбута, Бойчука, 
Ковжуна. . . Натомість тямиш: неодноразо
во зображуване мистцями можна вирішу
вати "по-своєму" — утверджувати себе, 
не заперечуючи попередників. Головне — 
оперувати випробуваними засобами, на
працьованими в річищі українського сти
лю. У цьому сила творчої снаги В.Пере
вальського, мистця, українця, шлях якого 
від "Пісень про кохання" до "Козацьких 
пісень" набув тієї синкретичності, що є 
вагомим внеском у розвиток українсько
го стилю новітнього часу. 

1. Василь Перевальський. Сіяч. Гравюра на пластику. 
1986. 

2. "Козак від'їжджає...". Ілюстрація до книжки "Україн
ські народні пісні про кохання". Дереворит. 1968. 

3. "Ой на горі жито...". Ілюстрація до книжки "Українські 
народні пісні про кохання". Дереворит. 1968. 
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Ч Е Р Е З Т Е Р Н И . . . 

Платон Саварчук, 
мистець 

Володимиру Куткіну — 75 

Не завжди на вернісажі у виставково
му залі НСХУ (м.Київ) можна почути 
такі щирі слова, як на відкритті 

виставки творів заслуженого діяча мис
тецтв України Володимира Сергійовича 
Куткіна (листопад 2001 р.). "Давно ми не 
бачили такої виставки, такого рівня про
фесіоналізму й розмаху таланту. Володи
мир Куткін воістину великий художник", — 
сказав голова Київської організації НСХУ 
Василь Гурін, дивуючись виставці і самому 
собі, з огляду на мовлене. Від його слів ста
ло якось урочисто серед численних шану
вальників творчості й імені Володимира 
Куткіна. Непересічне явище підтвердило: в 

Україні є великі майстри своєї справи. При 
спогляданні створеного мистцем ота кала
муть з нахрапистих, амбітних богемних і 
самовпевнених "геніїв" від "сучасного" ми
стецтва геть змаліла — було таке вражен
ня, що аж запліснявіла десь в калабані. 
Що конкретно засвідчила виставка? Спро
буймо коротко і по суті окреслити. Ре
алістична образотворчість, з'ясовується, 
має величезні можливості, якщо застосо
вувати вміло технічні, жанрові, структу
ральні особливості фігуративу. Не ляпати 
зліва-направо фарбою, а взяти олівець і 
простими засобами "видати" те, що витво
рив В.Куткін своєю серією великоформат
них станкових творів під назвою "ГУЛАГ". 
Дивишся на такі твори й очам своїм не 
віриш. Яку ж треба мати пам'ять (відтоді, 
коли В. Куткін "вийшов" з табору гу-
лагівського, минуло 46 років), щоби отакі 
образи, з такою зболеністю душі і серця, 
засобами звичайного олівця втілити на па
пері! Чи багато знайдеться мистців, членів 
Спілки, щоб хтось із них показав отакий 
"клас"? 

...Далі. В.Куткін здивував і вразив усіх вже 
тим, що в свої 75 творчо спроможний, в 
той час як переважна більшість канонізо
ваних і патентованих давно спочили на ла
врах — не до шмиги їм "прориви" чинити у 
незалежній Україні... Ну, немає ані в душі, 
ані в серці — стратилось усе. Так що — 
"гарт" В.Куткіна відбувся в ГУЛАГу? 
Ймовірно, що так. Глянеш на нього — зви
чайна собі людина. Але немає в очах збай
дужіння, знайомого нам з вигляду "живих 
класиків"? Хіба що глибоко захований біль 

в очах, котрий не витруїш вже нічим. Він, 
цей біль, і тримає "на поверхні" В.Куткіна. 
Переживаючи його — творить. І як! Госпо
ди, якби хтось бачив, як кольоровими 
олівцями можна створити щось ней
мовірне! Пейзажі цією технікою — то, без 
перебільшення, справжні перлини з вис
тавки. Виходить, естетичний аспект фігу
ративу В.Куткіна тримає на собі все! Відтак 
соціологізованість тематики, жанру забез
печується тим, що зветься "художнім ви
твором", а не "річчю" чи "роботою". А втім, 
хто одважиться у наш час прикрасити свою 
кімнату "доходягами" Куткіна? Адже надто 
пам'ятні часи, коли і "дихать не давали", не 
те що співати... Треба, щоб минуло чимало 
років, — лише тоді нащадки будуть "спо
кійно" вдивлятися в отих зеків-політв'язнів, 
у їхні очі — так, саме очі, — як вдив
ляємось ми тепер в сумом огорнуті облич
чя на картинах Рембрандта. 
Що ще? Дай, Боже, пам'яті. Ага, ось. Осо
биста драма й печать долі мистця мусили 
б, думалось на виставці, вбратися пе
симізмом. Яким же було моє здивування, 
коли в олійних пейзажах, та ще й з останніх 
рок ів, було стільки "живого духу" й 
життєлюбства! Приглядаючись затим до 
"страшних" гулагівських візій, раптом 
відкрив для себе: у них воля, незламність і, 
що дивовижно, — краса духу. Аж не вірило-
ся у таке. Хіба в ГУЛАГу могли бути отакі 
"лицарі духу" — муляло в голові. І не
сподівано згадав — початок 50-х. Дитбуди
нок. Себе... 

Так, тоді були "стоїки" і борці за справед
ливість — і за брамами "ісправітєльних ко
лоній", і у дитбудинках з "переростками". 
Цікаво було бачити на виставці вже хрес
томатійні твори мистця, як-от "Толока". 
Класична стилізація. Неперевершений 
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зразок "Доби стилізації", але як здорово! З 
яким чуттям ліній, естетичного все те 
вивірено! І як добре, що Куткін своєчасно 
збагнув штучність чи "красивість" ліногра-
вюрного буму — вернувся на круги своя, 
взявши до рук олівця. 
І наостанок. Великі художники — великі у 
всьому. Ще раз наголосимо — це ми бачи
ли у пейзажах В.Куткіна ("Карпати", 2001). 
Простота композиції (тяглість від "наїву"), 
легкість технічного втілення, колористика 
— усе те дивує, з огляду на вік Куткіна. 
Вже опісля виставки "не виходило з голо
ви", не давало спокою щось. Згодом прий
шов до думки: ось що треба показувати не 
самому собі (художника — художникам), а 
людям нашим, українцям... Та де там — 
хто це буде робити? Краще "відстрілятися" 
та й поготів. Наступного дня завітав на ви
ставку. Поодинокі відвідувачі (таки були). 
Скромно, на стільці, у білій вишиванці, 
сидів В.Куткін. Щось хотілося сказати Май
стру — не сказав. Може, здалося чи вчуло
ся оте "спасибі". Був то голос Мистця, чи 
теє долинуло згори?Хтозна... 
Не довго тривала одна з найкращих (а 
ймовірно, найкраща) виставка на 
Львівській площі у залах НСХУ. Минаючи 
по східцях 3-й поверх, з сумом уздрів по
рожні зали, відтак подумав: де Ви, Майст
ре, тепер? Чому Ваша виставка не на до
розі до міст і містечок України? Вона так 
потрібна усім нам.. . 

Володимир Кутк ін . В оч ікуванні конвою. Із серії 
"ГУЛАГ". Папір, графітний олівець. 1992. 

В бараці. Відпочинок. Із серії "ГУЛАГ. Папір, 
графітний олівець. 1990. 

Потомлений люд спочива. Із серії "ГУЛАГ. Картон, 
олія. 1997. 

Бик івня. Рекв ієм. Із серії "ГУЛАГ". Картон, олія. 1998. 

"Горбушка". Із серії "ГУЛАГ". Картон, олія. 1996. 

Робота тяжкая . Із серії "ГУЛАГ". Папір, графітний 
олівець. 1993. 
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КРОК ЗА КРОКОМ 
Харківська академія дизайну і мистецтв 
Редакція нашого часопису продовжує висвітлювати проблеми сучасної 
мистецької освіти. Сьогодні на запитання "Образотворчого мистецтва" 
відповідає професор, член-кореспондент Академії мистецтв України, ректор 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв Віктор Даниленко. 
— Шановний пане ректоре, в системі ви
щої художньої освіти в Україні провідни
ми е такі заклади: Національна академія 
образотворчого мистецтва і архітекту
ри (Київ), Львівська академія мистецтв, 
Харківська державна академія дизайну і 
мистецтв, Київський інститут декора
тивно-ужиткового мистецтва ім.М.Бой
чука. Останній (колишній технікум), 
пригадується, був постачальником 
абітурієнтів для вашого інституту. 
Зміни, що відбулися останнього часу, 
свідчать начебто про позитивні зрушен
ня, а проте побутує думка, що навчання 
в мистецьких закладах не відповідає ре
аліям часу. Тобто фахова освіта не за
требувана. 
Окресліть для широкого загалу, що со
бою нині являє ваш заклад: факультети, 
викладання основних дисциплін, 
кількісний склад курсів, матеріальна ба
за, співвідношення "мистецького" з 
"промисловим" навчанням? 
— Окреслюючи для широкого загалу, що 
собою нині являє наш навчальний заклад, 
перш за все треба сказати, що він 2001 ро
ку досягнув IV рівня акредитації; за Розпо
рядженням Кабінету Міністрів України 
№ 364-р від 9 серпня 2001 року на базі 
Харківського художньо-промислового ін
ституту створено Харківську державну 
академію дизайну і мистецтв. 
Протягом останніх 2 років відбулися значні 
зрушення щодо розвитку нашого навчаль
ного процесу. Нині академія складається з 
трьох факультетів: "Дизайн промисловий 
та графічний", "Дизайн середовища", "Об
разотворче мистецтво". Працюють 15 ка
федр (з них 9 випускових). Відкрито нову 
випускову кафедру "Художнє моделюван
ня тканин і одягу". Відкрито дві нові 
спеціалізації — "Комп'ютерний дизайн" та 
"Дизайн меблів". Навчальний процес відбу
вається сьогодні за такими спеціалі
заціями: станковий живопис; графіка; мо
нументальний живопис; станкова і мону
ментальна скульптура; графічний дизайн; 
промисловий дизайн; дизайн середовища; 
художнє моделювання тканин; художнє 
моделювання одягу; дизайн меблів; 
комп'ютерний дизайн; реставрація творів 
мистецтва. 

В академії відбувається підготовка за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями: бака
лавр, спеціаліст, магістр, провадиться 
підготовка науково-педагогічних кадрів ви
щої кваліфікації через аспірантуру та док
торантуру. 
Серед останніх найбільш вагомих освітян

сько-мистецьких акцій, що були проведені 
в академії, є І Всеукраїнський форум "Ди-
зайн-освіта 2001" , який, сподіваємося, пе
реросте у міжнародний бієнале. Вперше в 
Україні ініційовано та проведено конкурс 
академічного рисунка студентів трьох мис
тецьких академій — Київської, Львівської, 
Харківської. Влаштовано десятки виставок 
у зв'язку із 80-річчям вищої художньої шко
ли Харкова, яке відзначалося 2001 року. 
Проведено низку міжнародних науково-
методичних конференцій, студентських 
олімпіад, конкурсів тощо. Започатковано 
влаштування дизайнерських виставок у за
лах академії спільно із зацікавленими 
бізнесовими структурами, у тому числі 
західноєвропейськими. 
Щодо поліпшення матеріальної бази, то 
протягом останніх 2 років проведено ре
монтно-реставраційні роботи у вестибулі, 
виставковій залі, музеї, аудиторіях, 
адміністративних і спеціальних приміщен
нях, майстернях тощо — тобто на всьому 
першому поверсі унікального за своєю 
архітектурою старого корпусу академії. 
Проведено також ремонт першого та дру
гого поверхів дизайнерського корпусу — 
це фойє, виставкові зали, коридори, ауди
торії, сходи та ін. — все, що на цих повер
хах є. Обладнано нові приміщення у треть
ому корпусі — клас пластичної анатомії, 
якого раніше не було, і два нових 
комп'ютерних класи на додачу до тих, що 
вже існували. 

Але матеріальну базу треба ще суттєво 
поліпшувати. Це у першу чергу стосується 
оновлення вже існуючих та створення но
вих навчально-виробничих майстерень із 
сучасним обладнанням. 
Сутність навчального процесу випливає з 
кредо нашої академії: в її стінах, під одним 
дахом, гармонійно і рівноправно розвива
ються і станкові, і дизайнерські спеціа
лізації, взаємозбагачуючи одна одну 
новітніми ідеями. Це, по суті, внутрішній 
стимулятор розвитку, який зменшує застій 
художнього мислення у колах станковистів 
і дизайнерів. 
— В сучасному постіндустріальному 
світі мистецька освіта все більше уза-
лежнюється від промислових техно
логій. Художник стає складовою яко
гось нескінченного циклу, де превалю
ють лише стереотипи. Глобалізація поз
бавляє мистця відчуття національного 
коріння. 
Харківська школа колись славилася 
своїми українськими традиціями. Чи 
можете Ви похвалитися, пане Вікторе, 

тим, що академія продовжує їх у на
вчальному процесі, внаслідок чого 
Харків має мистців українських? Чи ак
центується увага на українськості плас
тики і просторового середовища в дис
циплінах, що синтезують художнє й 
ужиткове призначення образотвор
чості? Власне, на тому, щоб усе, до чого 
докладається рука мистця, виглядало не 
як в Америці, а як в Україні? Які тут існу
ють проблеми? 
— Що стосується питання про україн-
ськість діяльності мистецьких закладів 
освіти в Україні, то я не поділяю пе
симістичних настроїв відносно перспектив 
цієї справи, що побутують серед частини 
мистецької громадськості. На цю проблему 
треба дивитися спокійніше — адже з надто 
складною темою маємо справу, щоб підхо
дити до неї непродумано. Мені здається, 
що ми часом, творячи сучасну ух-
раїнськість, ототожнюємо її лише з тим, що 
мали колись, і здебільшого в селі. 
Так, справді, багато націй (не тільки ук
раїнська) відчувають сьогодні на собі (та й 
раніше відчували) дихання сумнозвісних 
глобалізаційних вітрів, які несуть з собою 
сучасні технології, що "позбавляють 
мистця відчуття національного коріння" і 
т.ін. Але багатьом з них все одно вдається 
розвивати національні особливості культу
ри у сучасному світі. При цьому те, що 
прийшло іззовні, освоюється, набуває ха
рактерних рис і стає національним. Саме 
так і відбуваються видозміни у національ
них культурах. Ми не можемо законсерву
вати українську культуру, наприклад, доби 
козаччини і потім упродовж подальших ти
сячоліть тільки нею й жити. Коли, приміром 
(ще до козаччини), Україна-Русь приймала 
християнство, то це відбувалося внаслідок 
дихання тодішніх "глобалізаційних" вітрів і 
аж ніяк не виходило тоді з світоуявлень на
ших предків. А нині ми сприймаємо христи
янство як щось своє, наповнене україн
ським змістом. 

Тому до питання про українськість мис
тецьких закладів освіти треба підходити ви
важено, добре розуміючи, чого ми хочемо. 
Виходячи з цього, маємо займатися роз
витком української теми у навчальному 
процесі і водночас впроваджувати новітні 
технології в освітню мистецьку школу Ук
раїни. 
З огляду на це, перш за все треба форму
вати глибинну національну свідомість сту
дентів. Ведення ж практичних курсів обра
зотворчості на високому мистецькому 
рівні потребує від викладача особливої 
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ерудиції, аби сучасні студенти пішли за 
ним. Адже у цій тонкій сфері все може 
закінчуватись відтворенням зовнішніх пла
стичних і просторових прийомів, замість 
того, щоб студенти намагалися відтворю
вати українськість через глибину образо-
творимого. Високоерудованими, як відо
мо, є не всі викладачі практичних дис
циплін, і тут вже постають проблеми кад
рові, які вирішувати надзвичайно складно. 
До цього ще додаються ускладнення, що 
пов'язані із певною зросійщеністю сходу 
України. За цих умов авторитетними ук
раїнцями можуть бути лише шляхетні висо
коосвічені люди з вишуканою українською 
мовою і думками, а не з суржиком в голові. 
А де їх взяти у достатній кількості на Сході? 
То ж питань поки що більше, аніж 
відповідей на них. 
І все ж Харківська академія намагається у 
щоденній роботі, крок за кроком, розбудо
вувати національний дизайнерсько-мис
тецький навчальний заклад. У теоретичних 
світоглядних курсах лекцій маємо таких 
національно вартісних лекторів, які добре 
володіють і матеріалом, і мовою, як Л . Со-
колюк, А. Півненко, С. Рибалко (курси 
історії мистецтв; реліг ієзнавства), 

І.Лук'яненко (курс філософії), К. Чадаєва 
(курс історії України), В. Даниленко (курс 
методики дизайну) та деякі інші. На прак
тичних заняттях за фахом найпомітніші ре
зультати у цьому напрямку дають педаго-
ги-мистці В. Ґонтарів, М. Ікол, О. Марти-
нець, В. Шевченко, І. Остапенко та деякі 
інші. 
Отже, не треба жахатися входження су
часних технологій в український дизайн і 
взагалі входження технологічного прогре
су в естетичне поле України. Бо ж якщо ми 
не виборсаємося на достатній техно
логічний рівень як нація, у тому числі і в 
сфері естетичного освоєння технологічних 
новацій, то нас ще дужче приберуть до рук 
більш сильні держави, і от тоді, не дай Бо
же, нам буде вже навіть не до ук
раїнськості. Вірю, що до таких безрадісних 
речей в нас стане розуму не доводити. 
— Специфіка навчання у вашій академії 
передбачає, що випускники мусять пра
цювати, скажімо, в якихось конструк
торських об'єднаннях з архітекторами й 
будівельниками, з видавничими устано
вами, зрештою, з тими, хто формує ур-

банізоване середовище міст і сіл. 
Які , пане ректоре, існують сьогодні 
можливості? Ви можете навести бодай 
якусь статистику з працевлаштуванням: 
назвати непересічні об'єкти, де Ваші ви
пускники реалізували свої проекти? 
— Звертаючись до теми перспектив для 
наших випускників щодо працевлаштуван
ня після академії, не поділяю песимістич
них настроїв. Мій оптимізм ґрунтується ось 
на чому: у навчальних закладах України, в 
тому числі й дизайнерсько-мистецьких, ми 
повинні вчитися (і вже дечому навчилися) 
готувати професійно сильних, душевно і ду
ховно здорових людей. Таких, котрі мають 
бути здатні по закінченні академії впевне
но боротися на ринку праці. Саме так жи
вуть люди в усіх розвинених країнах. Для 
цього треба ставити високі вимоги до ви
кладання основ маркетингу. Треба залуча
ти студентів до реального життя, викорис
товуючи ефективніше виробничі практики, 
різні конкурси з перспективою для студен
та, що його можуть помітити роботодавці і 
т.ін. 

Мій оптимізм ґрунтується ще й на сучасній 
статистиці щодо працевлаштування випу
скників нашої академії. На момент захисту 
дипломних проектів понад 95% студентів-
дипломників дизайнерських факультетів 
мали заявки на працевлаштування від кон
кретних організацій різних форм власності. 
Це непоганий показник. І причини зро
зумілі — адже зараз виникають нові 
підприємства, котрим вигідно купити моло
дого дизайнера. 
Щодо випускників станкових спеціалізацій, 
то тут ситуація менш чітка, і на часі — про
блема: як станковисту заробляти на жит
тя? 
А проте можемо навести численні прикла
ди реальних робіт, які виконано студента
ми і недавніми випускниками нашої ака
демії, де, власне, репрезентуються вдалі 
приклади синтезу мистецтв. Це об'єкти мо
нументального мистецтва та дизайну на 
новій лінії Харківського метрополітену, це 
дизайн інтер'єрів численних магазинів та 
офісів, Харківського клубу журналістів, 
інтер'єри приватних котеджів тощо. Це роз
писи церкви Св. Миколая у селі Р.Лозова 
та каплиці у селищі Залютине, що є зразка
ми української традиції у стінопису досить 
високого рівня. Це керамічні панно у вес
тибулях Національної фармацевтичної 
академії, об'ємно-просторова композиція 
для передпокою фірми "Структура", дизай
нерське забезпечення кімнат відпочинку 
та кафе при сауні фірми "Аконіт" та інші. Це 
також зреалізовані твори графічних мис
тецтв у видавництвах Харкова, Дніпропет
ровська, Сімферополя, Москви, Ростова-
на-Дону. 
Найкраще ж, у порівнянні з іншими 
спеціалізаціями, справи з працевлашту
вання складаються все ж таки для випуск
ників Харківської школи графічного дизай
ну. Вони швидко адаптуються до сучасних 
обставин життя і досить швидко займають 
провідні позиції у дизайнерських бюро рек
ламних агенцій, телевізійних студій, видав
ництв в Україні та за кордоном — і східним, 

і західним. Щоправда, молоді дизайнери-
графіки, хто влаштований з роботою, му
сять з ранку до ночі тяжко працювати за 
комп'ютером — але ж і платню вони отри
мують за це пристойну. 
— Чи існують якісь контакти Харків
ської академії дизайну і мистецтва з 
Київською та Львівською академіями та 
середніми мистецькими учбовими за
кладами Західної України щодо спільно
го вироблення методичних програм на
вчального процесу, з тим щоб виснува
ти справді національну школу мистець
кої освіти в Україні, а не регіональні 
школи, що "доповнюють" одна одну? 
— Щодо контактів Харківської академії з 
іншими художніми навчальними закладами 
в Україні та "спільного вироблення мето
дичних програм навчального процесу" му
шу сказати таке. На сьогодні в Україні скла
лася гармонійно структурована мережа 
художніх навчальних закладів. Існують три 
академії: на заході, у центрі та на сході — 
Львівська, Київська та Харківська. Кожна з 
них є методичним центром, навколо якого 
гуртуються всі художні навчальні заклади 
всіх рівнів відповідного регіону. Тобто 
маємо три художньо-освітянські піраміди, 
вершину кожної з яких увінчує академія. 
Між цими трьома вершинами, тобто ака
деміями, останніми роками складаються 
все тісніші контакти. Це відбувається на 
різних рівнях: ректоратів, факультетів, ка
федр, на рівнях і педагогів, і студентів (при
гадаймо численні спільні виставки, конкур
си, олімпіади, конференції тощо, котрі 
відбулися хоча б тільки протягом 2001 ро
ку). Інтенсивні контакти і є тим художньо-
освітянським полем, напруженість якого 
складає умови для щоденного розвитку 
національної художньої освіти. І не треба 
розуміти процес створення справді 
національної школи мистецької освіти як 
якісь прямолінійні дії, мистецька школа ви
сокого класу у такий спосіб не створиться 
в сучасному динамічному світі. Вона по
винна творитися щодня в інтенсивному ми
стецько-освітянському полі, про яке я за
значав вище. Для цього треба частіше і 
якісніше організовувати студентські вис-
тавки-конкурси. Корисно було б започатку
вати під еґідою Академії мистецтв України 
традицію періодичного проведення науко
во-практичних акцій для викладачів усіх 
мистецьких навчальних закладів укупі — 
художніх, театральних, музичних. 

А ще для всього того, про що говорилося 
вище, треба всім нам, у тому числі й мист-
цям, творити з самих себе і своєї діяль
ності нову українську реальність. 

Київ-Харків 
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І М ' Я В М И С Т Е Ц Т В Марія Хрущак, 
мистецький критик 

в СУТОЯОСНОСЖІ з ЖРІСРОЯОЮ 

При дослідженні історії українського 
малярства кінця XIX — XX століття 
виникає питання, чи були у нас 

мистці-імпресіоністи. Відповісти на нього 
одразу складно, особливо коли йдеться не 
про копіювання французького імпресіоніз
му кінця XIX століття, а про власний, ук
раїнський варіант цього світового мистець
кого явища. І щоб зрозуміти його, не
обхідно дослідити творчість великого числа 
мистців, що поєднали у своїх пошуках тра
дицію, концепцію стилю і, звичайно ж, май
стерність. 
Ювілейна виставка живопису Сергія Шиш
ка, яка відбулась у серпні 2001 року в 
стінах ЦБХ, стала однією сторінкою з рет
роспективної серії "Імпресіонізм у твор
чості українських художників 1960-1980-х 
років". Особливістю експозиції стало те, що 
тут майже повністю представлено поступ 
творчої манери 
мистця, його техні
ки, сюжетики робіт. 
. . .Сергій Шишко 
прожив досить дов
ге життя, і роботи, 
представлені до 90-
річчя з дня його на
родження, склада
ють досить повну 
картину "книги бут
тя" його мистецько
го доробку. Ще за 
життя цей художник 
отримав звання на
родного художника 
України. Його твор
че кредо не йшло 
врозріз із тодіш
ньою ідеологією. І 
це зрозуміло, адже 
головним об'єктом 
його творчості була 
природа; людина в 
його творах — не
значний складовий 
елемент. Сам образ 
мистця, людини з 
мольбертом, що по
ходжає безлюдним 
осіннім парком, відтворений на портреті, 
виконаному В.Виродовою-Готьє (1988), на
кладається на образ художника, що скла
дається глядачем упродовж перегляду ви
ставки. 

В той час, коли Шишко розпочинав свій 
творчий шлях, традиції французького (кла
сичного) імпресіонізму вже давно втрати
ли в Європі свої провідні позиції. Залиши
лись тільки відголоски цього стилю у твор
чості поодиноких художників. І для нас, ук
раїнців, імпресійне малярство досі зали
шається невивченим явищем в історії ук
раїнського мистецтва минулого століття, 
хоч на цей час припадає творчість бага
тьох мистців, які працювали в межах зга
даного стилю. Імпресійне письмо, як засіб 

художнього сприйняття і бачення довко
лишнього світу, характерне для багатьох 
українських мистців кінця XIX та цілого XX 
століття. 
Звичайно ж, традиції цього значного мис
тецького спрямування розвивались на на
ших землях в цілком іншому вигляді і в 
іншому контексті, ніж у західноєвропейсь
ких країнах. Але незмінною залишалась го
ловна особливість цього історико-мистець-
кого явища: динамічне трактування нату
ри, світлоповітряного і колористичного се
редовища. Ці характерні відмінності прояв
ляються вже у ранніх творах Шишка 
(кінець 1940-х — початок 1950-х рр.). 
Відповідно класифікація його творчості як 
"Імпресіонізму 1960-1980-х років" є досить 
умовною. 
У краєвидах та натюрмортах, а це — го
ловні жанри, в яких працював маляр, фор

ма і простір будуються досить широкими 
мазками фарби, які поступово висвітлю
ють темно-холодне тло. Художник тяжіє не 
стільки до аналітичного, скільки до спогля
дального тлумачення природи ("Берег 
Дніпра", 1968; "Полудень", 1950). Варто 
відзначити, що ці полотна вирізняє приглу
шена пастельна палітра, що не буде харак
терним для більш пізніх робіт. Зображені 
художником береги Дніпра в похмурі та со
нячні дні, осінні парки та зимові вулиці 
Києва не лише нагадують нам знайомі, 
улюблені місцини, але й відображають фі
лософський плин часу, який з неперевер-
шеною майстерністю може відтворити ли
ше чутливий до житття і;Природи Мистець. 
Щодо представлених в ; експозиці ї ;натюр

мортів, то тут, перш за все, вражає палітра: 
художник використовує переважно холодні 
кольори та їх відтінки ("Фрукти і квіти", 
1969; "Осінь в домі", 1989). Навіть "оруко-
творена природа" залишається на полот
нах частиною живої природи; тут немає 
нічого, що може нагадати про людину, 
хатній затишок і тепло. Це просто квіти, які 
в свій спосіб передають людські почуття, 
думки, бажання. . . Серед натюрмортів 
особливо приваблюють око глядача "Со
няшники" (1972) — так би мовити, власна 
інтерпретація славнозвісного ван-
гогівського полотна. І вже тут неважко 
помітити, що колористика, як і техніка май
стра, з роками ставала все динамічнішою, 
яскравішою та оптимістичнішою. Його жи
вий пензель починав "жвавописати" все 
вільнішими, відкритішими мазками зі смі
ливим поєднанням фарб, відтворюючи 

природу рідного 
краю з рідкісною 
емоційною сві 
жістю. 
Особливо цікавою 
видається серія 
робіт, присвячена 
лісу: "Голосіївські 
дуби" (1944), "Ра
нок у лісі" (1949), 
"Лісове озеро" 
(1977), "Осінь у Го-
лосієві" (1983). У 
деяких із них не
важко простежити 
впливи класиків 
жанру, зокрема — 
творчість Сергія 
В а с и л ь к і в с ь к о г о . 
Старі соснові та ду
бові ліси з харак
терним для них пе
реблискуючим між 
гіллям сонячним 
промінням та своє
рідною повітряною 
атмосферою вра
жають своєю ре
алістичністю. Усе 
це притаманно для 

ранніх робіт мистця, та поступово він ви-
працював власну манеру й техніку вико
нання. Його "Голосіївські дуби" позначені 
динамікою; фактурні мазки фарби ледь 
змішаних пігментів поєднуються з глибин
ною побудовою простору. Ще однією особ
ливістю полотен Шишка є характерний по
лиск фарб, завдяки якому складається 
враження свіжості повітряної атмосфери. 
У 1980-х роках художник схиляється до ще 
більш енергійних образних вирішень, 
складних композиційних схем. Іноді у пей
зажах з'являються зображення людей 
("Осінь у Голосієві", 1983), проте їх постаті 
настільки узагальнені, що виступають лише 
частиною довколишнього середовища — 
землі, дерев, повітря. Тут люди не доміну-
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ють над Матінкою-природою, а лише допов
нюють її... 
Якщо європейська цивілізація намагається 
"вирвати" людину з природного середови
ща і створити їй "цивілізовані" умови існу
вання, краєвид в образотворчості зали
шиться "нагадуванням" про першопочат-
ковий зв'язок людини з "первородним на
чалом"... 
Як бачимо, звернення до природи стало 
головним кредо мистця. І така позиція є 
цілком виправданою, адже через пізнання 
оточуючого простору, в якому ти народив
ся і виріс, прожив найкращі хвилини свого 
життя, можливе пізнання самого себе. Це 
"споглядальне життєлюбство" Шишка стало 

визначальним гаслом впродовж його жит
тя і творчого розвитку. 
Постійно вражений красою рідної природи, 
мистець перебуває у стані "світославлен-
ня". Він ототожнює себе із небом, сонцем, 
землею і всім, що її наповнює. Він бачить 
себе крізь Всесвіт... 
Особливістю творчості цього українського 
мистця, якщо проводити паралелі, є близь
кість ідей не з французькими імпре
сіоністами, з їх безмежною закоханістю в 
нічне місто, сповнене рекламних вогнів, а 
швидше з ідеями барбізонців, які відтворю
вали особливості природи рідного краю у їх 
різноманітності та неповторності. 
Переглядаючи цю виставку, ще раз пере

конуєшся, скільки незвіданого криє за со
бою українське мистецтво недавнього XX 
століття, представники якого нещодавно 
були сучасниками, а сьогодні вже пред
ставляють історію нашого мистецтва. 
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ПОДІЛЬСЬКІ ЕТЮДИ ПЕТРА ХОЛОДНОГО 
До 125-ї річниці від дня народження мистця 

В грудні цього року українська громадськість святкує 125-ту річницю від 
дня народження людини, життя якої стало невід'ємною часткою історії на
шої державності, — Петра Холодного, видатного українського науковця, 
мистця, політичного діяча. У Вінницькому художньому музеї зберігається 
унікальна колекція з 29-ти невеликих за розміром, майстерно написаних 
творів П.Холодного, створених у бурхливі часи визвольних змагань в Ук
раїні в 1918-1920 роках. 

ш т 

На початку XX століття в українсько
му мистецтві з'явилися мистці, які 
після універсальних течій ака

демізму та імпресіонізму звернулись до 
відродження національних традицій, у сти
льовому напрямку пов'язаних з сецесією 
(або модерном). Серед них різнобічністю 
обдарувань, широтою творчої думки 
вирізняється Петро Холодний. 
Майбутній класик українського мистецтва 
закінчив природничий факультет Київсько
го університету за спеціальностями мате
матика і мінералогія (згодом він тут викла
дав). Творчий пошук привів науковця до 
рисувальної школи М.Мурашка, до лав 
мистців, що об'єдналися задля пробуджен
ня української культури. Зачарований по
етикою фольклору, художник створює каз
кову "Дівчину і паву", що відразу стала зна
менитою. 
Свідома любов до Вітчизни покликала його 
до політичної діяльності — з 1917 року і до 
остаточної еміграції уряду Української На
родної Республіки Петро Холодний 
сумлінно виконував обов'язки міністра 
освіти. В лютому дев'ятнадцятого року 
уряд УНР виїхав з Києва і після блукань Ук
раїною на певний час оселився у Кам'янці-
Подільському. Про ті часи він вже в Польщі 
згадував: "Чимало розпочатого лишилося 
по містах тимчасового нашого перебуван
ня — етюдів місцевості, людей, з якими до
водилося стрічатися, і окремих подій, пере
важно військового характеру". Єдиним з 
того масиву пам'яток залишилися чудом 
збережені у Вінницькому музеї 29 етюдів 
— на кожному з них дбайливою рукою ав
тора проставлено дату і місце, де їх було 
написано. 
Свій час у цей період Петро Холодний 
присвячує реформі національної школи. 
Як довідуємося з написів, він відвідує От
рок ів (де існувало народне училище), 
Жванчик (де була взірцева школа пись
менності) тощо. 
Якщо в травні Холодний пише коломийську 
замальовку, а починаючи з червня його 
пензель замилувано оспівує краєвиди пер
лини Подільського краю — Кам'янця та йо
го околиць Зіньківців, Мукші-Китайгородсь-
кої, Цибулівки. Історичні камені фортеці 
притягують погляд — промовисті у велич
ному мовчанні, вони виринають зі снігових 
заметів чи з зелених розлогів. Маляр 
навіть у мініатюрному виображенні вміє 
поєднати вагомі деталі і монументальність 
враження. Загалом беручи, тільки неве
личкий розмір аркушів картону, яких торка
лася рука майстра, можна назвати етюд
ним, але немає в них етюдної мінливості і 
недомовленості — кожен твір завершений 
в своєму малярському втіленні. 
Тема одвічності природи і гостре відчуття 
сучасності однаково хвилюють художника. 
Гірські розлами оголюють тисячолітні шари 
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Тетяна Журу нова, 
історик мистецтва 
планетної біографії, звичайні сільські моти
ви промовляють про непорушні засади 
життя. А поруч — група людей у молочно
му серпанку застиглої невідомості, далі — 
погрозливі силуети вершників між небом 
та землею. 
Можна побачити, як у маленьких ліричних 
картинах втілюються неординарні художні 
ідеї. Згодом вони реалізуються у величних 
творіннях, що здобули авторові слави. В 
граціозному натюрморті "Квіти дурману" 
знайдене ефектне співвідношення пурпу
рово-фіолетового і нефритово-зеленого, 
що пізніше на повну силу зазвучить в іко
нописі. 
Холодний досконало володів маестрією 
малярства. Займаючись наукою, він 

застосовував її у мистецтві. Вивчаючи се
редньовічні трактати з технології живопи
су, винайшов оригінальні засоби виконан
ня монументальних творів за релігійними 
Сюжетами — вітражів для Успенської церк-
• и Львова та церкви с.Мразниця на 
Львівщині, іконостасу та стінних розписів 
Богословської академії у Львові. 
Багато творів видатного мистця спіткала 
нещаслива доля — не всі пережили війни і 
хвилі репресій. Як діяч Української Народ
ної Республіки, Холодний був старанно 
прихований від поглядів нащадків, і святку
вання його 120-річчя стало ніби другим 

приходом мистця на рідну землю. На 
ювілейній виставці у Львові — місті, що 
стало свідком повної творчої реалізації ос
таннього десятиріччя життя цієї надзви
чайно талановитої людини (він помер у 
1930 р.), перед світом вперше постала 
цілісна колекція подільських етюдів, що бу
ли виявлені в фондах Вінницького худож
нього музею і стали буквально сенсацією. 
Знаходження колекції є поки що таємни
цею, але з відомих фактів можна зробити 
певні висновки. Останній за датуванням 
етюд було написано, ймовірно, у поході — 
у Жванчику в квітні 1920 року, коли уряд 
покинув Кам'янець під натиском московсь
кого війська і пересувався до Вінниці, де 
протримався до липня. 

Скоріше за все, саме тоді 
збірка потрапила до му
зею, який на той час вже 
було створено. До речі, 
сам Петро Холодний до
клав чимало зусиль до 
створення тутешньої му
зейної мережі і, ймовірно, 
був знайомий з працівни
ками музею особисто. В 
усякому випадку, вже в 
1922-му твори помічено 
штампом Подільського 
крайового музею і зашиф
ровано літерою "X" перед 
прізвищем автора. Ще в 
1938 році збірка нарахову
вала 69 експонатів. У скла
деному після війни (тобто, 
ще в 1944 році) переліку 
одиниць збереження, що 
пережили окупацію, зазна
чено вже 57 етюдів майст
ра, проте половина з них 
закарбована вироком — 
"списати". Разом з ними не 
пройшли "чистку" багато 
інших творів старовинного 
і сучасного малярства. Чи 
розійшлися вони по при
ватних збірках, чи були 
розпродані або ж просто 
спалені у музейному дворі, 
— ці питання поки що зали
шаються без відповіді. На 
щастя, залишилася друга 
половина збірки — коли 
вилучали творіння Холод
ного з музеїв, нікому не 
спало на думку шукати їх у 
Вінниці, де вони дочекали

ся свого часу. Можливо, недарма цей час 
прийшов саме зараз, коли наявність 
національного у мистецтві постає найакту
альнішою проблемою перед сучасними ук
раїнськими мистцями, коли всі ми вчимося 
природного патріотизму, щирої любові до 
рідної землі, яку випромінюють твори ви
датного й відданого сина України. 
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Мистецька хроніка 

НОВИЙ 
НАУКОВИЙ КВАРТАЛЬНИК 

Український К е р а м о л о г і ч н и й Журнал: Наук, 
ж у р н . / Гол.ред. Пошивайло Олесь.— Опішне, 
2001.—4.1. — 112 с: і л . — Накл. 300 прим. 

На завершення II Національного симпо
зіуму гончарства (який проходив з 25 
червня до 5 серпня 2001 року в Опішному) 
побачило світ перше число нового ук
раїнського наукового квартальника. За
сновники — Інститут народознавства 
Національної Академії наук України та 
Національний музей-заповідник ук
раїнського гончарства в Опішному. Ре
дакційна колегія видання налічує 27 док
торів наук, — напевне, для солідності (хоч, 
вочевидь, вистачило б їх і кілька — адже 
весільні генерали нічого не роблять, хіба 
що надають поважності). Журнал має 21 
статтю, 6 повідомлень. Автура — з Опішно-
го, Львова, Полтави, Луцька, Донецька, 
Києва, Черкас (всього авторів — 21). 
Серед вміщених матеріалів перш за все 
треба назвати публікацію знаного в світі 
дослідника українського гончарства, докто
ра мистецтвознавства Юрія Лащука "Ве
личне, із сяйвом тисячоліть". Заслуговує 
на велику увагу дослідження доктора філо
софії Леоніда Сморжа "Олександра Селю-
ченко: доля і характер", де він пише про ро
довід класика українського народного мис
тецтва, її життєвий шлях і особливості 
творчості. Насичене інформацією повідо
млення ґрунтовного дослідника гончарства 
Віктора Міщанина "Землекористування 
гончарських господарств села Малі Буди-
ща Опішненського району Полтавської ок
руги (середина 1920-х років)". Є в журналі 
і цікаві публікації Василя Гудака, Володи
мира Хижинського, молодого дослідника 
Миколи Пасічного. 

Як і інші опішненські видання, "УКЖ" 
відзначається чудовою поліграфією. Але 
шкода, що журнал поки що ілюстрований 
чорно-білими знімками. Як можна уявити 
таке керамічне диво, як миски Якова Гера-
сименка з Бубнівки чи кахлю косівського 
майстра Олекси Бахматюка, "Бика" Васи
ля Омеляненка або ж "Лева" Олександра 
Ганжі без кольору? Щоб змінити ситуацію, 
з нового року видавці планують випускати 
вже кольоровий журнал. 
Наприкінці хочеться побажати новому 
квартальнику розпросторитися на всю Ук
раїну. Читати таке поважне видання мають 
не лише вузьке коло фахівців, а й широка 
аудиторія, і не тільки в Опішному чи в 
Києві, а й в Одесі, Ужгороді, Чернігові, До
нецьку та інших містах, містечках і селах 
України. 

Остап Луговий, 
Володимир Онищенко 
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ПАТРІАРХ УКРАЇНСЬКОЇ КЕРАМОЛОПІ 
Юрію Лащуку — 80 

Юрій Лащук — перший україн
ський керамолог, який цілком 
поклав своє життя на вівтар на

родного мистецтва, спрямувавши свою 
невичерпну світославну енерг ію на воз
величення передовсім рідного Гончарст
ва. Воістину гідна подиву і шани самопо
свята одному з найдавніших і найу-
таємниченіших ремесел людства! 
Для Юрія Лащука гончарні вироби — то 
не просто горщики для приготування 
страв , глечики для м о л о к а , м и с к и , 
св ічники і т.д., а, найперше, спосіб обра-
зотворення світу, спосіб руху творчої 
мислі по в і чнозеленому древу са 
моп ізнання. Керам і ка — красива й ве
лична мова про найпотаємніше в Пречи
стих Душах, про одвічне прагнення Лю
дини Творчої вирватися за меж і земних 
реалій і стати в одноряд з творцями 
всього сущого на землі ; можливість вий
ти в ірреальний світ, побачивши себе в 
абсолютно іншому, зовс ім не буденному 
і не звичайному ракурс і , глянути на себе 
в польоті і побачити з осяйної високості 
красу й неповторність образу власного 
"я " ; це також і прометеївське прагнення 
володіти силою, здатною утримувати ка-
тарсисний стан "зачарування красою" і 
п ізнавати радість земного буття. А ще 
кераміка для Юрія Лащука — то своє
рідний ключ до розшифрування прадав
нього естетизму українців , їхнього само
бутнього св і тобачення і св і товиобра-
ж е н н я . Його останні пошуки пракоренів 
у кра їнсько ї к е р а м і к и , в и в ч е н н я гон
чарсько ї спадщини енеолітичної три
пільської культури, порівняльний аналіз 
творів подільських гончарів к інця XIX — 
початку XX століття і глиняних виробів 
китайської неолітичної культури яншао 
— найпереконливіше св ідчення діапазо
ну наукових уподобань вченого. 
Юрій Лащук — поет у керамолог і ї . З 
я кою любов'ю і пієтетом він розповідає 
про українських гончарів та дивовижн і 
творіння їхніх рук! С а м е тому я назвав , 
с каж імо , "Кераміку Покуття" поетичною 

книгою. Кожний , хто прочитає її, відчує 
силу емоц ійних п е р е ж и в а н ь автора , 
с п р и ч и н е н и х с п і л к у в а н н я м зі св і том 
"мальованих поем Покуття" ; його стан 
захоплення ориг інальною мистецькою 
мовою гуцульських гончарів — чистою, 
св ітлою, рад існо-життєствердною; м о 
вою не щоденної важко ї праці , не по
всякчасних побутових клопотів і нега
раздів, а безсмертною мелодією Вільної 
Душі. 
Невтомна багатолітня діяльність Юрія 
Л а щ у к а сприяла п р и в е р н е н н ю у в а г и 
державних органів до численних про
блем народного мистецтва, до фактів 
пограбування музейних збірок. Він був 
одним із перших, хто з ентуз іазмом 
сприйняв ідею т в о р е н н я Гончарської 
скарбниці України і без жодних вагань 
підставив власні плечі нелегк ій справі її 
утвердження. Юрій Лащук багато рок ів 
плідно очолює Науково-методичну раду 
музею, допомагає орган ізовувати все
українськ і симпоз іуми гончарства, Се-
люченк івськ і читання, свята в ідроджен
ня мистецьких традицій "День гончаря" . 
Суттєва прикмета творчої особистості 
вченого — турбота про виховання учнів, 
п ід готовка молодої генерац і ї спад
коємців , яка б активно продовжувала 
його дослідницьку діяльність. Юрій Ла 
щук сформував цілу плеяду керамолог ів , 
для більшості з яких дослідження рідної 
кераміки стало зм істом усього життя . 
Кожного року він прибуває до Опішного, 
щоб зустрітися з прац івниками музею-
заповідника та тутешніми мешканцями, 
прочитати захоплюючі лекці ї про світові 
досягнення українських гончарів. При 
цьому прагне щонайбільше знань , 
досвіду передати молодим керамоло-
гам. У взаємному творчому спілкуванні 
виявляється ще одна доброчинна деталь 
постаті Юрія Лащука: на відміну від бага
тьох інших учених, він щедро ділиться 
с в о ї м и у н і к а л ь н и м и польовими м а 
теріалами, спонукаючи дослідників гон
чарства п р о д о в ж у в а т и керамолог і чн і 
студії. Жоден захист кандидатської чи 
докторської дисертації з проблем гон
чарства не відбувся без його зацікавле
ної участ і . 

Упродовж останнього десятиліття зусил
ля Юрія Лащука спрямовувалися ще й 
на формування в гончарськ ій столиці 
У к р а ї н и Нац іонального м у з е ю - з а п о -
в ідника у к р а ї н с ь к о г о г о н ч а р с т в а в 
Опішному. Сьогодні в кожному підрозділі 
музею — частинка його Великої Душі, 
яка дбайливо охороняється небайдужи
ми людьми. Нині неможливо уявити Гон
чарську Книгозб ірню України без його 
особистої бібліотеки, Центр досліджень 

українського гончарства — без його ко 
лекції керам іки , з ібраної під час бага
толітніх мандрів по містах і селах Ук
раїни, Національний архів українського 
гончарства — без переданих ним руко
писних матеріал ів , Ауд іов і зуальний 
фонд українського гончарства — без йо
го 40-тисячного фонду польових нега
тив ів і фотографій. 
Сво їми науковими дослідженнями Юрій 
Лащук наполегливо утверджує власний 
погляд на працю Гончаря-Творця як на 
високе мистецтво народопису, показує 
світові велич і унікальність українського 
гончарства. Докторська дисертація вче
ного "Українська народна кераміка XIX-
XX століть" стала справжньою енцикло
педією в ітчизняного рукомесництва. Во
на надто потужно працювала на ук 
раїнську державницьку ідею, на вияв
л е н н я п о в а ж н о ї ролі у к р а ї н с т в а в 
слов'янських світах і в загальноєвро
пейських діалогах культур, а тому, за ра
дянського тоталітарного режиму, так і 
залишилася існувати в кількох машино
писних примірниках. Водночас друкува
лися інші книги про гончарство, у тому 
числі й Юрія Лащука ["Українські гон
чар і " (1968), "Кераміка і скло" (1974)] , у 
яких лише в загальних рисах подавали
ся закономірност і побутування ремесла 
на українських землях. 
Учений не був улюбленцем партійної но
менклатури, а тому й не дуже шанував
ся її повпредами в совєтській науці. Про
те він особливо не зважав на бездарних 
"вождів" і політичні лозунги їхнього дня, 
а, як і наш славетний філософ Григорій 
Сковорода, мандрував містами і села
ми , побувавши таким чином практично 
в усіх гончарних центрах України. І всю
ди наполегливо шукав і фіксував бодай 
найменші свідчення про місцеве гончар
ство. У нашій державі немає жодної лю
дини, хто б у такій мірі причастився і ос
вятився священнодійством чар івник ів 
глини і вогню, як і немає, напевно, жод
ного літнього гончаря, який би не чув і 
не знав про подвижництво Юрка Лащу
ка . Мені особисто здається, що й саме 
прізвище Лащук до певної міри стало си
н о н і м о м слова " гончарство" , точн іше 
словосполучення "дослідження, п ізнан
ня гончарства" . Воно чітко асоціюється 
з гончарством, керамолог іею. 
...Моє перше знайомство з Юрієм Лащу-
к о м відбулося 27 вересня 1985 року в 
Києв і , під час Республіканського науко
во -практичного сем інару "Гончарство 
Укра їни : проблеми і перспективи" . Я 
підійшов до гурту, серед якого Юрій Пи
липович щось жваво обговорював з Ва
сильк івськими керамістами Михайлом і 
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Григорієм Д е н и с е н к а м и . З о в с і м не 
сподівано відомий учений перевів роз
мову на мене , про Оп ішне та йо го 
майстрів, і здавалося в ту мить, що з н а ю 
цього чоловіка-характерника багато-ба
гато рок ів і близький він мені , найперше, 
за духом гончаролюбства. Тон розмови 
був дружній , приятельський, без гонору і 
менторства — таких прикметних для ба
гатьох науковців. З ус іма, незалежно від 
посад, чинів, звань, ступенів і віку, він 
говорив просто і щиро-захоплено, не ви 
являючи зверхності навіть тоді, коли ба
чив неспівмірно далі, знав незр івнянно 
більше, розумів набагато глибше за по-
чаткуючого керамолога чи просто шану
вальника народного мистецтва. 
Ще до особистого знайомства про по
важного дослідника гончарства вперше 
я почув від свого дідуся Гаврила Ничи-
поровича Пошивайла, в ідомого оп іш-
ненського гончаря . Це було ще на 
прикінці 1960-х років. Ішов дідусь вулич
кою, і його увагу привернула дивна по
ведінка незнайомого чоловіка. Зі сма
ком одягнений, він ходив попід дворами, 
городами, щось вишукував на землі і 
складав до сумки . Дідусь прийшов на ке
рамічний комбінат, де працював, і к аже : 
"Хлопці, в Опішному з 'явився шпигун: 
усюди нишпорить, про щось розпитує 
людей". Та не встиг поділитися новиною, 
як відчиняються двері і таємничий "шпи
гун" постає перед гончарями , привітно 
посміхається і каже : "Я — Юрій Лащук, 
досліджую гончарство . О ц е з н а й ш о в 
стільки цікавих черепочк ів від давнього 
посуду на ваших городах!.." 
Що ще м о ж е сказати вдячний Учень про 
свого Вчителя? Я щасливий тим , що до
ля звела з Юрієм Лащуком , що маю за 
доволення спілкуватися з ним , слухати 
щорічні лекції і численні поради, поба
жання, щомісячно отримувати теплі, до
брозичливі листи і приймати на збере
ження в музеї -заповіднику багатолітню 
творчу спадщину вченого. Та й особис
тими успіхами й досягненнями завдя
чую і Юрію Лащуку, який завжди безко 
рисливо подає руку допомоги і всілякої 
підтримки. 

Це рідкісної вдачі, на диво оптимістич
ний чоловік, дуже чутливий і прихильний 
до всього нового, прогресивного . Ж о д 
ного разу я не чув від нього "не варте 
уваги", "не бери в голову дурниць" тощо, 
навіть якщо мова йшла про найфантас-
тичнішу ідею. Бо він і с а м — романтик і 
мрійник у мистецтві , поет і генератор 
ідей у науці. Запальний, але не в зна 
ченні "посперечатися" , "заперечити" , а в 
миттєвій сприйнятливості новітніх ідей і 
дивовижній здатності запалювати себе й 
оточуючих животворящим вогнем роз
думів , пошук ів і д ій . Й о г о о д н а к о в о 
серйозно турбують як мистецтвознавч і 
дослідження керам іки , так і п ідготовка 
кадрів молодих науковців , світові обрії 

української керамолог і ї ; практичн і захо
ди, спрямован і на п ідтримку як окремих 
народних майстр ів , так і осередків на
родного мистецтва. 
Поліщук за народженням, Юрій Лащук за 
життєвою долею став співцем гончарства 
карпатського краю (див. його книги: Гу
цульська кераміка. — К., 1956; Закар
патська народна кераміка. — Ужгород, 
1960; Кос івська кераміка. — К., 1966; 
Олекса Бахматюк. — К., 1976). Хоча, уже 
в поважному віці повернувся до своїх пе
натів, підготувавши й власним коштом 
опублікувавши монографію "Народне ми
стецтво Укра їнського Полісся" (Львів, 
1992). Він і у свої 75 літ багато їздив по 
Україні , п ідтверджуючи, що вік для нього 
— суто статистична деталь біографії й аж 
ніяк не симптоматична. Юрій Лащук і в 
молодості, і в поважні роки — невтом
ний, енергійний і непосидючий. Ця остан
ня риса характеру в мистця, напевно, 
спадкова, і саме вона впродовж деся
тиліть веде його від села до села, від май
стра до майстра, погамовуючи вроджену 
допитливість, цікавість, спраглість до на
укових пошуків і відкриттів. 
Творчого довголіття патріарху україн
ської керамологі ї ! 

Олесь Пошивайло, 
доктор історичних наук, 
с.Опішне на Полтавщині 

ГРОМАДЯНСЬКИЙ 
І ДОСЛІДНИЦЬКИЙ подвиг 

Вже тридцять літ, як я зак інчив Львів
ський державний інститут декоративно-
ужиткового мистецтва (тепер ЛАМ) , де 
м о ї м з а в к а ф е д р о ю з художньо ї к е 
рам і ки , н а с т а в н и к о м і вчителем був 
Юрій Пилипович Лащук . Цього року, 
ювілейного для нашого інститутського 
випуску, ми , напевне, зустр інемося з 
ним — сьогор ічним нашим ювіляром, в 
місті нашої юності Львов і . Не віриться, 
що йому вже 80 рок ів. Він в моїй пам'яті 
завжди мододий, енерг ійний, ввічливий 
добродій, який завжди захищав своїх 
студентів. Він був нам як батько, вчив 
бачити прекрасне, думати, аналізувати, 
вивчати народне мистецтво. 
Всі більш-менш відомі в Україн і мистці-
керамісти — це або його безпосередні 
учн і , або т і , хто в т ій чи іншій мірі навчав
ся і зростав на його працях. Вже зараз 
Юрій Пилипович став людиною-леген-
дою, класиком-дослідником українсько
го народного гончарства. Як бджілка до 
вулика, так він до свого архіву невтомно 
збирав, нотував, фіксував, фотографу
вав (бо ж усе зникає з плином часу) 
стільки речей , що наступним поколінням 
вистачить вивчати їх не одне століття. 
Юрій Лащук з р о б и в громадянський і 
дослідницький подвиг, я кий , на жаль, 
нинішня Україна не м о ж е гідно оцінити, 

але упевнений , І • ц і л і 
що наступні по- І 
кол іння ук - І 
ра їнц ів будуть ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
його вивчати й дякувати з а те, що він 
збирав, писав, творив, працював. Юрій 
Пилипович заклав таку підвалину для 
майбутніх дослідників, що цю підвалину 
оцінить лише час. Він один (а кажуть, що 
один в полі не воїн) зм і г зробити те, над 
чим десятиліттями працюють цілі інсти
тути. Я пишаюся тим , що на своєму шля
ху в мистецтво зустрів його першим. 

Володимир Онищенко, 
мистець, м. Київ 

КЕРАМОЗОРЕЦЬ 

Українському керамопогу, 
докторові мистецтвознавства 

ЮЛ.Лащуку виповнилося 80 літ! 

...Палає горно. Світяться горшки. 
Тут ніч — не ніч: світає ноосфера, 
історія культури навпрошки 
ступає з Ери Риб у Водопійну Еру. 
Учений кераміст із України 
прозірно видить рух тисячоліть: 
в руках деміургічної людини 
Вогонь стає "у людства на чолі". 
Хто б знав шумерів? як вони жили? 
що відали трипільці на планеті? -
якби не Косови, Опішні, Гожули 
взяли та втілились у керамічнім злеті! 
Опішне — за Дніпром, в Карпатах — 
Косів, 

Поділля потриліпилось усе... 
Про це ЛАЩУК нам докторськи доносить 
і пропагує у своїх есе. 
Тепер Європа у Фаєнцах знає, 
що Світ Мальований — Трипілля всім дає, 
що кожен українець в серці має 
сім тисяч літ духовного фойє... 
Керамозорець зичить всім нам знати: 
цей "ключ" наука в руки вже дає, 
і українці геть не винуваті, 
що спадкоємцями вони Трипілля є! 
Прозірна думка в Україні світить, 
мисль Водолія в неї на чолі, 
і ЮРІЮ ПИЛИПОВИЧУ мітить 
довічну славу на своїй землі... 

Володимир Данилейко 
2.03.2002 року з Київа 

Національна спілка художників Ук
раїни, редакція журналу "Образо
творче мистецтво" урочо гратулКУ
ЮТЬ ювіляра з його 80-літтям. На 
часі видання неопублікованих 
праць доктора мистецтвознавства 
Ю.П.Лащука, його польових матері
алів та епістолярії. 
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П А М ' Я Т Ь 
Нїна Клименко 

Спомин про Оксану Павленко 
Оксана Трохимівна Павленко — одна з 

тих, хто прийшов у мистецтво від 
землі, з народних глибин. Роботи Пав

ленко з'єднують нас з нашим минулим, пере
дусім з традиціями українського фрескового 
стінопису. 
Ім'я Павленко добре відоме тим, кого ціка
вить історія монументального малярства. 
Більше як піввіку присвятила вона цьому виду 
мистецтва. Однак робота в архітектурі — не 
єдина галузь прояву творчих сил і таланту ху

дожниці. З не меншою наполегливістю і 
постійністю вона працювала як графік. 
Життя Павленко — це історія талановитої 
особи, що визріла під час буремної пори. Во
на народилась 6 лютого 1896 р. в с.Валява 
Черкаського повіту Київської губернії у ве
ликій селянській родині. Навчалася в Чер
каській жіночій гімназії, а по закінченні — на 
математичному відділенні Київського універ
ситету. Та раптом все змінилося — вирішила 
стати мисткинею. Сама Оксана Трохимівна 

згадувала: "Чому? Не знаю... Це, напевне, 
доля моя була стати художницею. Ніхто мені 
не радив і не впливав на моє рішення. На
проти, моя мудра мати жахнулася і сказала: 
"Дитино моя, це не для таких, як ми, ти заги
неш без шматка хліба..." Вона казала мені 
це з сльозами. Вона не розуміла, що моє 
рішення не від мене залежить, що це 
сильніше за мене. Я і сама не знала, чому я 
не можу інакше...". 
Закінчивши художнє училище, Оксана Пав
ленко вступає до Української Академії мис
тецтв. Це сталося в 1917 році. Спочатку на
вчалася в майстерні Федора Кричевського, 
потім переходить до Михайла Бойчука. 
Керівник монументальної майстерні, в якій 
училася Павленко, мав чітку систему викла
дання: професор М.Бойчук вчив не по-старо
му — він учив "по-старовинному" (опираю
чись на майстрів середньовіччя та Відрод
ження). Під його керівництвом студенти дру
гого курсу Української Академії мистецтв роз
писали стіни чотирьох корпусів Луцьких ка
зарм у Києві. Молоді напівголодні мистці пра
цювали в нетоплених приміщеннях, під сна
рядами. 
В 1922 році О.Павленко закінчує Академію 
мистецтв і їде до Межигір'я поблизу Києва. Тут 
вона стає спочатку викладачем, а потім і дека
ном Межигірського керамічного технікуму. 
В 1929 році Павленко запросили до Москви, 
де вона очолила керамічний факультет у Ви
щому художньо-технічному інституті (ВХТІ). 
Згодом вона — декан керамічного факульте
ту в Інституті силікатів, професор По
ліграфічного інституту, Московського вищого 
художньо-промислового (в минулому Стро-
ганівського) училища, керівник майстерні 
фрески при будівництві Будинку Рад. Не при
пиняє і творчої праці, скажімо, в 1933 році 
розписує фреску і фойє Червонозаводського 
театру в Харкові. Майже одразу після 
закінчення розписів у Харкові Павленко їде у 
Фрунзе для створення фрескових композицій 
для Будинку уряду. В Україну вона вже не по
вертається. Після арешту "бойчукістів" (І.Па-
далки — в 1936 р., М.Бойчука, В.Седляра — в 
1937 р. і т.д.) мисткиня залишається в Москві, 
її ім'я — серед небагатьох уцілілих вихованців 
школи Бойчука. Оксана Павленко навіть у 
найтяжчу хвилину не відреклася від свого 
вчителя, на все життя зберігши світлу пам'ять 
про нього і його науку. 
В післявоєнні роки роботи Павленко стають 
більш камерними. В її графіці несподівано 
значне місце займає натюрморт. Мисткиня 
обережно вимальовує кожну квітку, надає їй 
індивідуального характеру. В портретних ма
люнках все більшого значення набуває 
схожість портретованого. Протягом усієї своєї 
творчої діяльності за способом пластичного 
мислення Павленко залишається майстром 
монументальної форми. Від десятиріччя до 
десятиріччя творчий почерк художниці 
змінюється. Однак у всіх творах, що вийшли з-
під пензля, пера чи олівця Павленко, перева
жає характерна для монументаліста узагаль
неність форми. Головна і дивовижна влас
тивість її таланту — уміння бути монумен
тальною навіть в невеликих ескізних начер
ках, зарисовках з натури. 
Померла Оксана Трохимівна у Москві, в квітні 
1991 р., без звань, титулів і регалій, присвя
тивши мистецтву більше шести десятиліть 
безперервної праці. 

М.Черкаси 
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Ірина Удріс, 
історик мистецтва 

Роль української періодики початку XX століття 
у формуванні концепції історії вітчизняного мистецтва 

Кінець XIX — початок XX століття по
значений в Україні активізацією 
національної свідомості. Одним з 

проявів цього процесу стало активне заці
кавлення різних прошарків суспільства, пе
редусім — інтелігенції, пошуком національ
ної своєрідності, етнічної ідентичності, що 
проявлялась найяскравіше у вітчизняній 
культурі. Отже, вивчення мистецької спад
щини, в тому числі образотворчої, стало 
характерною ознакою доби. Звернення до 
української тематики обумовило серед 
іншого формування у вказаний період но
вих галузей гуманітарного знання. Зокре
ма, саме в цей час відбувається виокрем
лення з кола загальноісторичних дисциплін 
українського мистецтвознавства. 
Становлення його як наукової дисципліни 
в Україні охоплює кілька десятиліть, а са
ме: останню чверть XIX — початок XX 
століття. Цей час слід трактувати як про
цес кристалізації предмету нової галузі 
знання, виявлення того кола явищ, яке 
підлягало її дослідженню. Фактично за 
півстоліття в українському мистецтво
знавстві закладаються основи вивчення 
національного мистецтва і формується 
концепція його еволюції. Характерно, що 
останню чверть XIX століття визначає ама
торське мистецтвознавство, коли питання
ми збирання різноманітних матеріалів, що 
стосувались образотворчої спадщини, зай
мались любителі або представники інших 
гуманітарних наук. Завдяки їх зусиллям 
було нагромаджено величезну кількість 
конкретного матеріалу, який дав мож
ливість визначити основну проблематику 
нової науки: періодизація та етапи ево
люції образотворчого мистецтва України 
та визначення особливостей національно
го стилю в архітектурі, скульптурі, живописі 
та ужитковому мистецтві. 
Вирішувати ці проблеми з великим успіхом 
починають науковці початку XX століття. 
З'являються вчені, що повністю присвячу
ють себе як фахівці дослідженню вітчизня
ної художньої класики. Більшість ма
теріалів з історії мистецтва в той час 
публікувалось саме на сторінках часо
писів. Якщо на аматорському етапі розвит
ку науки єдиним журналом на Лівобе
режній Україні, де можна було оприлюдни
ти результати своїх досліджень, був жур
нал "Киевская старина", то з початком 
століття ситуація змінюється. 
Найвагомішу роль в цьому процесі, на наш 
погляд, відіграли такі видання, як "Рідний 
край", "Сяйво", "Украинская жизнь" та "Ис
кусство в Южной России". 
Характерною рисою всіх художньо-критич
них виступів О.Пчілки в "Рідному краї" є 
щире піклування про збереження та розви
ток традиційних видів та технік українсько-

М И С Т Е Ц Ь К А С П А Д Щ И Н А 

го народного мистецтва, що приводить 
іноді автора до дещо нереальних вимог 
"чистоти стилю", тобто ізоляції від впливів 
сучасного професійного прикладного мис
тецтва та інших національних стилів. Одна 
з останніх статей письменниці в журналі 
безпосередньо торкається проблеми збе
реження і розвитку народних промислів 
Полтавщини 1. Крім характерного для авто
ра настрою стурбованості та відданості 
старим традиціям, стаття цікава і своєю 
мовою. На відміну від численних праць то
го періоду, написаних складним та підкрес
лено національним стилем, з використан
ням запозичених слів, О.Пчілка застосовує 
просту розмовну мову, взяті з народу 
терміни. Так, замість рекомендованого 
офіційним установам терміну "кунштар" 
вона використовує "ремісник, майстер, ру
кодільниця"2. Вона ж вводить до наукового 
обігу слово "мистецтво" 3 . Публікації 
О.Пчілки в "Рідному краї", що оцінюють 
складні явища художнього життя України 
перших десятиліть століття, її редакційна 
політика по сьогодні становлять інтерес 
для дослідників як джерело інформації про 
певні події та явища в тогочасному народ
ному мистецтві. 

Літературно-художній щомісячник "Сяйво", 
який видавався в 1913 — 1914 роках під 
редакцією О.Корольчука, постійно при
діляв значну увагу питанням мистецтва, 
проте не мав чітко означеної програми що
до кола висвітлюваних питань. Втім, харак
терною особливістю мистецтвознавчих 
матеріалів у часописі є прагнення висвіт
лювати досягнення сучасної української 
культури. Це видання вміщувало огляди ху
дожніх виставок та нариси про творчу 
діяльність як відомих, так і молодих 
мистців. Співробітник журналу Д.Антоно
вич у рубриці "Наші художники" опубліку
вав матеріали про творчість М.Бурачека, 
М.Паращука, дискусійну, але цікаву за ха
рактеристикою останнього періоду діяль
ності статтю про М.Ге4. Він же написав ви
разний порівняльний аналіз поеми та кар
тини Т.Шевченка "Катерина", зазначаючи 
спільність прийомів та особливостей, при
таманних ранньоромантичному періоду по
етичного та образотворчого мислення Коб
заря 5 . Безумовну фахову спостережливість 
виявив Д.Антонович в статті "Український 
варіант старої Тосканської композиції", ви
являючи в "Деісусі" Самойловича з колекції 
Ханенка переробку композиційних мотивів 
італійських картин XVI століття8. 
Орієнтований на сучасність часопис "Сяй
во" відображав на своїх сторінках і все 
зростаючий інтерес до дискусійних про
блем національної художньої спадщини. 
Зокрема, В.Кричевський висловив у ньому 
свою позицію відносно специфіки націо
нального стилю в архітектурі, що широко 
обговорювалась на той час у фаховій літе

ратурі. В публікації "Розуміння українсько
го стилю" 7 він стверджує, що цей термін в 
архітектурі правомірно використовувати 
лише стосовно пам'яток, створених до XVII 
століття, і категорично протестує проти 
вживання цього визначення до споруд ба
роко. Занадто деталізована градація ви
значень відображає авторську позицію 
мистця-практика, орієнтованого в своїх 
уподобаннях на дерев'яні сакральні спору
ди, що зберегли стародавні традиції. 
Не менш актуальне питання своєрідності 
української орнаментики висвітлюється в 
статті М.Біляшівського "Дещо про україн
ську орнаментику" 8 . Він визначає як основ
ну якість українського орнаменту його ор
ганічне поєднання з формою предметів, 
збереження загальної цілісності творів на
родного мистецтва 9. 
Співробітник М.Біляшівського по Київсько
му художньо-історичному музею Д.Щер-
баківський також публікувався на сто
рінках "Сяйва". В невеличкому нарисі про 
козака Мамая він проводить паралель між 
цим популярним в народній культурі сюже
том та голландськими жанровими компо
зиціями XVII століття 1 0. В своїх характерис
тиках творів старого українського мис
тецтва вчений взагалі акцентував увагу на 
зв'язках з західноєвропейською культу
рою, підкреслюючи уміння наших майстрів 
трансформувати запозичені мотиви. Про 
це свідчить і стаття "Суєта суєт", де 
дослідник подає детальний опис народної 
картини кінця XVIII століття 1 1. Автор зосе
реджується на виявленні генези цього сю
жету, дуже популярного в середньовічному 
мистецтві включно до бароко і відносить 
роботу з київського музею до варіанту, де 
антитеза краси, багатства, влади — і 
смерті виявляється засобом натюрморту. 
Часопис відіграв певну роль і у вивченні 
образотворчого доробку Кобзаря. Зокре
ма, привертає увагу невелика публікація 
О.Новицького, де простежуються аналогії 
в поетичному та живописному зображенні 
природи видатним мистцем, в основі яких 
лежить принцип реалізму 1 2. Загальний ог
ляд еволюції образотворчої спадщини 
Т.Шевченка подається в нарисі К.Широць
кого "Шевченко — художник" 1 4 . В повній 
мірі наукова проникливість К.Широцького 
виявляється в його публікації "Дещо про 
старі українськ і портрети" 1 9 . Побіжний 
аналіз ряду портретних творів XVI — XVII 
століть дозволяє вченому сформулювати 
типові риси старого українського портрету, 
серед яких — статичність пози, умовність 
трактування постатей, символічність аксе
суарів, пильна увага до деталей тощо. По
яснює це автор розповсюдженням трунних 
портретів як частини погребного обряду та 
традицією писати з натури лиш все "долин
не", а обличчя — вже після смерті. 
Особливе місце в історії української пері-
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одики займає журнал "Украинская жизнь", 
що видавався у Москві в 1912 — 1916 ро
ках. Задум видання цього часопису виник 
за ініціативи української секції при мос
ковському Товаристві слов'янської культу
ри. З першого року існування до складу ре
дакційної колегії входили М.Грушевський, 
М.Біляшівський, Ф.Вовк, О.Новицький, 
М.Сумцов, Ор.Левицький та інші відомі 
діячі української культури. 
Часопис з моменту свого виникнення став 
ініціатором обговорення такого ключового 
теоретичного питання, як проблема націо
нального стилю в українській архітектурі. 
Першою з'явилась у часописі стаття за 
підписом А.Л. /О.Лінник?/ "Український 
архітектурний стиль" 1 5. Зміст її визначило 
прагнення автора сформулювати спе
цифічні риси українських цивільних споруд. 
Зокрема, він намагається теоретично об
грунтувати сукупність елементів, що фор
мують національну специфіку громадських 
будівель. Найтиповішим елементом, що на
дає спорудам "стильовості", дослідник вва
жає форму одвірків та віконних прорізів, 
що стала архітектурним лейтмотивом бу
динків. Проводячи графічний аналіз спів
відношення частин конструкцій прорізів у 
різних архітектурних стилях включно до ти
пової в Україні у XVII — XVIII століттях 
форми ламаної трапеції, автор робить вис
новок, що таке рішення продиктовано есте
тичним прагненням народу "уникати втом
люючої одноманітності прямих ліній та су
ворого владарювання прямих кутів". Він 
підкреслює, що трапецієподібна форма по
вторюється в схилах даху, підпорядковую
чи споруду одному ритму. Ще одну типову 
рису науковець вбачає в "симетричному 
каноні", тобто розташуванні головного вхо
ду в центрі поздовжнього фасаду будівель. 
Обидві ознаки автор вважає обов'язкови
ми для успішної розробки українського сти
лю в сучасному будівництві. 
Проблема використання старих традицій в 
сучасній архітектурі висвітлюється О.Но-
вицьким в статті "Ще про відродження ук
раїнського архітектурного стилю" 1 6. Він ду
же критично оцінює споруди тих російських 
архітекторів, що почали відтворювати з 
цегли "театральні декорації" в "псевдорусь-
кому" стилі і застерігає наших майстрів від 
таких спроб. Зазначаючи, що кожна спору
да відповідає своїй добі і призначенню, ав
тор підкреслює, що старі форми не можуть 
застосовуватись в сучасному будівництві 
без відповідної трансформації. Вчений за
кликає сучасну творчу інтелігенцію, ізольо
вану, на його думку, від народної культури, 
всебічно її вивчати, з тим щоб створювати 
справді національні пам'ятки архітектури. 
Проблема тлумачення терміну "стиль" сто
совно української архітектури підіймається 
в публікації М.Філянського "Майбутнє ук
раїнської архітектури" 1 7. Автор досить не
виразно пропонує розуміти під цим 
терміном "юристилізацію форм народного 
життя", в якій би галузі мистецтва вони не 
виявлялись. Конкретний огляд архітектури 
грунтується на твердженні, що, починаючи 
від Ренесансу, вона розвивається в кра
їнах "нового світу" в двох напрямках. 

"Верхнє" мистецтво панівних класів вільно 
сприймає впливи інших культур, а "нижнє" 
мистецтво народу зберігає стародавні тра
диції. М.Філянський вважає, що українська 
архітектура завжди базувалась на обох на
прямках. Критикуючи сучасні спроби — за 
винятком будинку Полтавського земства — 
створення споруд в "народному стилі", допи
сувач все ж пропонує в майбутньому 
орієнтуватись на муровані храми XVI — XVII 
століть як на найбільш вдалий синтез народ
них та західноєвропейських тенденцій. 
Розгорнута на сторінках "Украинской жиз-
ни" дискусія не була обмежена, звичайно, 
лише цим часописом. Активно відреагував 
на неї В.Кричевський. В журналі "Україн
ська хата", що видавався в 1909 — 1914 
роках, з'являється проблемна стаття ГКо-
валенка "Про український стиль та ук
раїнську хату" 1 8. Цікаво, що в ній автор ста
вить в основу формування архітектурного 
стилю як художньої категорії природні умо
ви і характер місцевості. Не втрачає і по-
сьогодні значення порівняльний аналіз 
планування, конструкції та оформлення 
інтер'єру сільських хат в Росії, Польщі та 
Україні. Характерно, що в своєму праг
ненні реконструювати вигляд стародавньо
го українського житла автор залучає не пи
ше археологічно-етнографічні, а й філо
логічні матеріали. Питання витлумачення 
терміну "український стиль" розкриває в 
своїх публікаціях ГЛукомський 1 9 . Нарешті, 
слід згадати солідну працю М.Шумицького 
"Український архітектурний стиль", що спо
чатку була видрукувана у львівському ча
сописі "Ілюстрована Україна", а потім — ви
дана окремо 2 0 . Найцікавішими в цій роботі є 
розділи, присвячені характеристиці націо
нальних архітектурних форм та декоратив
ному архітектурному оздобленню стін. 
Вибудувані в один ряд, матеріали з про
блеми визначення національного стилю в 
українській архітектурі зміцнили, незважа
ючи на різницю в трактуванні, переконан
ня про своєрідність та значимість вітчизня
ної культури. Ця думка ясно викладена у 
виступі М.Сумцова напередодні Всеросій
ського з'їзду художників. Він пише: "Років 
п'ять тому вираз "український стиль" вик
ликав посмішку; сьогодні така посмішка 
служила б лише ознакою брутального не
уцтва... Знання, очевидно, зростають, а 
разом з ними зростає інтерес до укра
їнського мистецтва, до української куль
турної старовини"2\ В результаті обговорен
ня викристалізовуються дві думки з приводу 
того, які саме явища підпадають під визна
чення "український стиль" в архітектурі. 
Фахівці, пов'язані з архітектурною практи
кою, — В.Кричевський, М. Шумицький — ба
чать втілення своєрідності в пам'ятках, 
близьких до народної естетики: в дерев'яних 
культових спорудах. Більша частина вчених 
розглядає еволюцію української архітектури 
в її зв'язках з загальноєвропейським роз
витком, підкреслюючи майстерність творчої 
трансформації в залежності від власних 
смаків та традицій — від Софійського собо
ру до Андріївського. Саме така точка зору 
набуває подальшого розвитку. 
Поза цією яскравою дискусією в "Украин

ской жизни" висвітлюється ще багато ціка
вих проблем вітчизняного мистецтва. Так, 
на сторінках журналу неодноразово публі
кується визначний знавець української ми
стецької спадщини К.Широцький. Зокрема, 
привертає увагу стаття "Мотиви україн
ського орнаменту" 2 2. Автор ставить за мету 
виявити еволюцію вітчизняного орнаменту 
незалежно від матеріалів та технік. Водно
час вітчизняний орнамент розглядається в 
контексті світового розвитку орнаментики. 
Будуючи схему розвитку від найпростіших 
елементів, розповсюджених у всьому світі, 
від геометричного до натуралістично-рос
линного, автор співвідносить український 
орнамент з історико-художніми стилями: 
готикою, ренесансом, бароко тощо. Харак
терною є фінальна фраза про те, що вітчиз
няний орнамент, поєднуючи елементи 
первісної давнини з переробкою східних та 
західних мотивів, є серед орнаментів 
Східної Європи найдавнішим та най-
оригінальнішим. 

Ще одна ґрунтовна публікація в "Искусстве 
в Южной России" належить перу Г.Лу-
комського — відомого дослідника вітчиз
няної архітектури, що також брав участь в 
дискусії про специфіку українського сти
лю 2 3 . Його великий нарис про архітектуру 
Волині став основним змістом двох но
мерів часопису 2 4. Стаття проілюстрована 
авторськими малюнками, що дають ясне 
уявлення про аналізовані пам'ятки. В дано
му випадку перед читачем постає не праця 
суто наукового характеру, а жваві подо
рожні враження, головна мета яких — при
вернути увагу широкої громадськості до 
чудових творів національної архітектури на 
території Волині, що подекуди зазнали за
непаду, — від руїн церков XII — XIII століть 
до замків магнатів доби бароко та рококо. 
На думку автора, причини своєрідності во
линських споруд пояснюються умовами 
політичного життя тієї доби. Необхідність 
боронитись від зовнішніх ворогів та фео
дальні міжусобиці обумовили розквіт зам
кової архітектури, і навіть церкви тут ма
ють оборонний вигляд. ГЛукомський де
тально описує такі шедеври, як "замок ко
ролеви Бони" в Кременці, замок князів Ос
трозьких та вражаючу красою форм Луць
ку фортецю. В окрему групу виділяються 
автором пам'ятки барокової палацово-
замкової архітектури та культові споруди 
тих часів. 

Дослідницькі матеріали з питань старого 
українського мистецтва, опубліковані на 
сторінках періодичних видань початку XX 
століття, дозволяють зробити висновок про 
те, що близькі до Києва як культурного цен
тру часописи зробили безумовно вагомий 
внесок у становлення концепції еволюції 
вітчизняної художньої спадщини. Якщо в 
окремих дослідженнях монографічного ти
пу визначені проблеми розглядались в 
історичному аспекті , то в журнальних 
публікаціях перевага віддавалась висвіт
ленню питань теорії мистецтва. Проте 
найвідчутнішою була роль періодики у за
лученні широкої аудиторії для обговорення 
дискусійних питань, виявленні нових для 
науки прізвищ. І якщо опублікування окре-
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НАШІ Ю В І Л Я Р И 
мих праць як результатів фахової наукової 
діяльності було прерогативою провідних 
науковців, то часописи давали можливість 
висловити свої думки людям, що не були 
так тісно пов'язані з мистецтвознавчою на
укою, але активно допомагали закладати 
фундамент історії мистецтва України. 

м. Кривий Ріг 
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К Л И К РІДНОЇ ЗЕМЛІ 
До 90-річчя від дня народження Віри Роїк 

В 
моутворюючої основи етнокультури — од
не з основних завдань сучасних ук
раїнців. 
Творчість Віри Сергіївни Роїк не лише за
снована на знаннях традицій вишивально
го мистецтва, це й посильна спроба відтво
рити давні образи на полотні, творчо їх пе
реробити у дусі сучасності, співзвучності 
епосі, коли Україна знову постала як неза
лежна держава. "Вільна Україна, — пише 
один з авторів оглядової статті про її вис
тавку, — знайшла особливе звучання в її 
роботах... У творчості майстра збері
гається незвичайна прихильність до ство
рених століттями художніх канонів... її ро
зуміння чистої абстракції — як у худож-
ників-авангардистів. І це не випадково... 
Майже однолітка століття... В.Роїк зверну
лася до мови багатозначної і по-своєму 
інтерпретувала фольклорні образи, мета
фори, символи... "\ 
В.Роїк в 1969 році в одній зі статей сфор
мулювала своє основне завдання такими 
словами: "Потрібно сміливіше збирати і 
берегти народні таланти, створювати всі 
умови для їхнього розквіту"2. 
Народилася майстриня 25 квітня 1911 ро 
ку в місті славних традицій Лубнах 
Полтавщині. її мама, Л.Яворська, закін 
ла Миргородську художньо-промислову 
школу ім.М.Гоголя, в якій тоді викладав 
в ідомий укра їнський маляр, графік, 
архітектор, мистецтвознавець і етнограф, 
класик нашого мистецтва Опанас Слас 
тьон. Майбутня мисткиня виховувалася в 
атмосфері високої моральності і культури 
Невдовзі батьки переїхали до Полтави, де 

Анатолій Коваленко, 
кандидат мистецтвознавства 

жили, — згадує Віра Сер
гіївна, — дружно і весело. 
Творчі вечори і домашні 
концерти були нерідкісним 
явищем у нашому домГ (з 
архіву автора). В цей час і 
визначилося її захоплення 
— вишивка. 
У 1927 році родина знову 
повернулася до Лубен. В 
шістнадцять років Віра йде 
працювати до артілі виши
вальниць, що відкрилася 
при місцевій райпром-
спілці. Істотні корективи в 
долю мисткині вніс страш
ний 1941 рік: один з на
льотів ворожої авіації 
зак інчився для неї тра
г ічно: глибока контузія й 
ушкодження хребта... Ви
шивати довелося вчитися 
лівою рукою. 
У 1952 році Віра Сергіївна 
переїздить на проживання 
до Криму. А вже через два 
місяці бере участь у вис-

амодіяльного та декоративно-ужит-
го мистецтва. Художня громадськість 

йму на той час вкрай потребувала ви
сококвал іфікованих кадрів у народній 
творчості. В.Роїк проводить міські семіна
ри народних умільців, організовує гуртки 
рукоділля, у Будинку вчителя і Будинку 
народної творчості працює позаштатним 
методистом декоративно-ужиткового ми
стецтва. У 1955 році вона проводить свій 
перший у Криму спеціальний семінар ви
шивальниць, а вже в 1961 році пере
ймається ідеєю організації в Криму му
зею народного мистецтва. По двох роках 
— музей відкритий. 
У 1967 році В. Роїк було присвоєне звання 
"Заслужений майстер народної твор
чості". 
З 1974 року мисткиня провела шістдесят 
сім персональних виставок — у Софії, 
Києв і , Лубнах, Сімферополі , Полтаві, 
Маріуполі , Донецьку, Єлгаві , Канев і , 
Таллінні та інших. 
Віра Сергі ївна Роїк, чиє дев'яностоліття з 
дня народження відзначили у квітні 2001 
року, все своє життя прагнула запалити 
вогонь творчості в кожному, хто тягнувся 
до мистецтва. 

М.Севастополь 
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/// ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ САЛОН 
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА 

ВИСТАВКА ПРИМІТНА СВОЇМИ 
КІЛЬКІСНО-КОЛІРНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

В переддень Нового року, а саме 21 грудня 
2001-го, у виставкових залах Будинку ху
дожника НСХУ відкрився зорганізований 
Національною спілкою художників України 
Пі Всеукраїнський салон декоративно-ужит
кового мистецтва (діяв він упродовж 20 
днів — до 9 січня). На відкритті був при
сутній голова Національної спілки худож
ників України Володимир Чепелик, секре
тарі Василь Перевальський, Василь Гурін, 
Микола Маричевський, з десяток обласних 
голів Спілки та багато глядачів. У співор-
ганізаторах акції — Міністерство культури і 
мистецтв України, представників якого на 
відкритті побачити так і не довелося. 
Усі сім виступаючих на відкритті говорили, 
що виставка вдалася, що вони так довго й 
терпляче підбирали й відбирали твори за 
різними жанрами, і на суд глядача вистав
лено не просто якісь ремісничі роботи, а — 
творчі. 
Отже, акція розпочалася, і на перший по
гляд мене, як мистця, вразила своїми обся
гами, кількістю робіт (яких налічувалося 
346), кольоровими плямами різних розмірів 
(а як людину — вразила холодом в 
приміщенні). Коли починаєш уважніше при
дивлятись до робіт, то виявляється, що на 
виставці представлено багато гобеленів та 
батиків, а мало не все інше — потрошку. 
Трошки розписів, дерева, металу, скла, пару 
рушників та один автор з виробами зі шкіри. 
Хотілося б надалі уникати перетворення са
лону декоративно-ужиткового мистецтва на 
в основному "тканинний" салон, більше 
приділяючи уваги іншим видам творчості. 
Чи не найпримітніший витвір в техніці гобе

лену — "Розум і серце" (1997) належить 
Лідії Борисенко з Києва. Твір вирізняється 
оригінальністю виконання, ц ікавим 
поєднанням основи і вовни, графічністю і 
стилізацією двох сидячих фігур. Є певність, 
що ця талановита, ще молода мисткиня ви
росте у відомого гобеленника. Також ви
окремлювалися невеликі роботи в ав
торському виконанні — "Відблиски" (2000) 
та "Тала вода" (2001) А.Попової-Хижинсь-
кої з Луцька. Неординарні гобелени виста
вили старійшина цього виду мистецтва 
Марія Литовченко ("Ліричний мотив", 2001) 
та її донька Наталя Литовченко ("Мелодія", 
2000). Можна ще відзначити "Портрет 
осені" (2001) О.Кізімової з Вінниці, де ав
торка застосувала принцип української 
плахти, та невеликі твори її землячки І.Шо-
стак-Орлової — "Мовчання" (2001) та 
"Пробудження" (2001). От, власне, і все, що 
може запримітити для себе вибагливий 
глядач. Всі інші роботи в техніці гобелену 
виставлені, мабуть, для кількості й увагу 
можуть привернути хіба своїми розмірами, 
крикливими кольоровими плямами, але не 
оригінальними рішеннями. Більшість із них 
зроблені "анонімними" виконавцями за по
даними їм ескізами — і тому авторства як 
такого не відчувається, нема в них ав
торської душі, руки і серця. Серед гобелен-
ницьких імен є "розкручені", які самі себе 
вважають "метрами", але схоже на те, що 
виражається це лише в метрах. 
Мене привабили килими і панно кримсько
татарського мистця Мамута Чурлу з 
Сімферополя (їх декілька). Вони беруть за 
душу своєю щирістю, теплотою, виконан
ням в техніці ручного ткацтва та вишиван
ня. Автор фарбує вовну природними барв
никами, досягаючи гармонійного єднання 

кольорів. Цього року М.Чурлу проводив 
симпозіум "Фарбенат" в Криму з мистця-
ми , які різними травами, корінням фарбу
вали пряжу. Такий спосіб фарбування во
вни зберігся серед татарського народу й 
побутує в їхній народній творчості. До речі, 
у 2002 році (з 10 до 17 червня) планується 
провести "Фарбенат-2" в Бахчисараї, а 
потім виставити результати симпозіумної 
творчості в галереї "Дім Миколи" в Києві. 
З тканих виробів вартий уваги такожде 
ліжник "Струмок" (2000) киянки Н.Дячен-
ко-Забашти. Хочу звернути увагу читача і 
на талановиту роботу в техніці вибійки "Ра
нок" (2001) Надії Грибань. Ця техніка дуже 
трудомістка. Вдале поєднання орнаментів, 
кольору й полотна засвідчує, що перед на
ми — талановитий майстер своєї справи. 
Серед батиків, на жаль, назвати автора, 
який би суттєво відрізнявся від інших, — 
неможливо. Пляма, лінія, розтяжка кольо
ру одного, другого — от і все, всі на одне 
лице, а індивідуальності — немає. Напев
не, це тому, що у виставці не взяли участі 
мистці зі Львова, які відомі своїм індивіду
альним творчим обличчям. 
Кераміки виставлено чимало, але відміти
ти щось краще, незвичне важко. Впадають 
у вічі роботи киянина Петра Печорного. їх 
багато, і вони вартісні своєю пластикою, 
кольором: "Переможець" (1995), "Чудо-
птах" (1997) та ін. Непогано виглядає "Ко
зак вітер" (2001) роботи І.Кузуба з Києва, 
де вжита техніка виточування на крузі 
різних об'ємів. Хотілось би побажати авто
ру ввести колір, бо теракота повинна "дру
жити" з поливою, доповнювати її. Не мож
на оминути класика української народної 
кераміки, славетного опішненця Василя 
Омеляненка. Його творіння примітні своєю 
пластикою, проліплена кожна деталь. Це 
"Козлик" (2001) та "Чепурний лев" (2001) 
— теплом так і віє від них, відчувається ру
ка маестро. Представлена косівська ке
раміка — якась вихолощена, ритування ка
хель та полумисків нудотне, немає лег
кості, умовності, що властиве традиційно
му гончарству Покуття. Нинішні косівські 
художники схожі один на одного, і тому ро
боти, на жаль, нецікаві. Прості за формою, 
оригінально оздоблені прорізами декора
тивні вази О.Малишка зі Львова, відчу
вається тепло рук і душі талановитого 
мистця. Зацікавлює і шамотний витвір 
"Вічна форма" (2001) В.Овраха з Вінниці 
своїм самобутнім вирішенням, пластикою, 
фактурою та ніжним кольором; все це вда
ло поєднано між собою. Цього року неве
личкий твір виставили корифеї української 
порцеляни Валентина та Микола Тригубо-
ви з Коростеня. Підполивне малювання на
бору з чотирьох предметів "Вітер в гриві" 
(2001) прикрашає й збагачує виставку. 
Димлена кераміка представлена двома ав
торами. Один з них — А.Уляницький з Чер-
вонограда з твором "Глечик" (2001). Мис
тець вдало підкреслив форму кольоровою 
поливою. Такий технічний прийом застосо
вано вперше в Україні. Автор цієї статті ви
ставив два твори в техніці димленої тера
коти із застосуванням оксиду міді — "Зем-
ля-мати" (2000) та "Предок" (2001). 
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Серед гутних творів виокремлюються лише 
декілька. Це незвичний за формою і 
вирішенням "Дует" (2001) А.Гоголя та ма
ленька робота, в якій вдало поєднано скло, 
метал (зокрема, дріт) та камінь — "Ікар" 
(1999) Франца Черняка. Обидва автори зі 
Львова, вільно володіють матеріалом і свої 
роботи виконують самостійно. В їх 
творіннях відчувається тверда авторська 
рука, чого не скажеш про "шедеври", вис
тавлені поруч (до того ж серед цієї про
дукції часто можна побачити повтори і дуб
лювання). 
Є цікаві роботи, вирізьблені з дерева, Во
лодимира Нороха з Ялти — "Бичок-скриня" 
та "Дракоша". Автор з року в рік радує гля
дача своїми творами, зростаючи сам від 
роботи до роботи. 
З петриківського малювання приємно зди
вували роботи А.Пікуша "Осінь" (2001) та 
"Будячки" (2001). Це щось нове в розписі, 
незвичне, безпосереднє, що різко 
відрізняється від баченого, своє. Автор 
став віртуозом в розписі на папері, а от 
об'ємна форма йому не піддається. Цілком 
можливо, що він робить помилку, пробую
чи працювати з об'ємом. Непогано стилізу
вала людські фігури з розписом Н.Сибак 
на тарелях "Дружечки ідуть" (2001) та "Ой 
гуляла я . . . " (2001). Хоча ці зображення ду
же вже нагадують когось з інших авторів. В 
мальованому дереві нових знахідок немає, 
а розпис часто-густо суперечить формі. 
Серед витворів емальєрів (їх, до речі, було 
н е б а г а т о ) , 
п р и в е р т а в 
увагу "Зимо
вий оберіг" 
О л е к с а н д р а 
Бородая з 
Києва. Емаль 
с т в о р ю є т ь с я 
при високій 
температурі в 
печі, мистець 
у процесі ви
палу ніяк не 
може вплину
ти на роботу, 
але передба
чити і скорис
татися декот
рими момен
тами може. 
Н а п р и к л а д , 
використати в 
своїй роботі 
в з а є м о д і ю 
емалі з міддю, 

час випалювання тощо. Подібні ефекти 
вміло застосовує в своїх емалях О.Боро
дай. На жаль, його учні виставили сла
бенькі, зовсім непомітні твори. Прикро, що 
у виставці не взяла участі талановита 
київська емальєрка Тетяна Колечко. 
З-поміж нечисленної ювелірної продукції 
виділити когось з авторів, а тим паче 
порівняти їх між собою немає можливості. 
Так само, як складно зробити скільки-не
будь ширші узагальнення і щодо 4 трико
тажних костюмів одного автора, декількох 
рушників, витинанок, малювання на склі чи 

виробів зі шкіри. Напевне, їх узяли на вис
тавку для кількості представлених авторів 
чи видів мистецтва. 
Завершуючи огляд, наголосимо, що вже 
назріла необхідність зробити Всеукраїнську 
виставку вжиткового мистецтва — адже 
були такі виставки малярства, скульптури, 
графіки (і не один раз) з гарними каталога
ми. Вжиткове мистецтво як "попелюшка" — 
всі його люблять (у побуті), обходитись без 
нього не можуть, але виставково звертати 
на нього увагу не хочуть. А тим часом 
хотілося б наочно порівняти, як саме 
змінюється наше ужиткове мистецтво, в 
який бік воно рухається упродовж останнь
ого десятиліття, які тенденції його побуту
вання мають силу, куди воно тяжіє. 
В цілому ж оглянута виставка примітна 
своїми кількісно-колірними показниками-
видно, що над експозицією попрацювали 
добре, щоб показати індивідуальність кож
ного мистця (якщо ця індивідуальність при
сутня). Але виникає питання: а де ж тут Ук
раїна? Адже про більшість робіт тільки й 
скажеш, що вони зроблені в Україні, але 
вони такі космополітичні, такі вихолощені, 
що українського там нічого немає. Зі 
свічкою доводиться шукати Україну на цій 
виставці. Шкода, звичайно, що 10 років Не
залежності так нічому нас і не навчили. 

Володимир Онищенко, 
кераміст, м.Київ 

НА ЧАСІ - РОЗГОРТАННЯ ВИСТАВКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ В ДЕКОРАТИВНО-
УЖИТКОВІЙ ГАЛУЗІ 

На сьогорічній виставці представлялися всі 
регіони України, в ній взяли участь і знані, 
і молоді мистці. Всього на ній було 270 
учасників з 346 роботами. За результата
ми виставки Спілка відзначить ряд моло
дих мистців. Серед них: у кераміці — Ірину 
Свиду (Львів), Катерину Устименко (Київ), 
Володимира Овраха (Вінниця), в дереві — 
Миколу Жоголка (Чернігів), Івана Корпа-

нюка (Івано-Франківськ), Ольгу Королюк 
(Київ), з текстилю — Лідію Борисенко 
(Київ), Петра Шевчука (Решетилівка), у 
розписі — Валентину Міленко (Петри-
ківка). Частина творів з цієї виставки заку
повується Міністерством культури і мис
тецтв України. Загалом виставка вдалася, 
але і вона має деякі недоліки. Зокрема, ба
гато регіонів за останні 10 років не відчува
ли підтримки в організації відбору робіт. То
му вважаю, що на майбутнє потрібно пер
сонально запросити до участі у виставці 
відомих мистців, а членам виставкому 
прилучитися до процесу відбирання творів 
на місцях. 
Тепер про перспективи виставкової діяль
ності в нашій галузі. Вже у цьому, 2002-му 
році Секретаріат Спілки вирішив проводи
ти щорічні великодні виставки декоратив
но-ужиткового мистецтва по регіонах. 
Окрім того, я особисто ставив питання на 
Секретаріаті і на Раді голів обласних ор
ганізацій, щоб обов'язково вводити в план 
усіх виставок НСХУ художників декоратив
но-ужиткового мистецтва. А ще — запро
понував на круглому столі "До проблем 
збереження і розвитку в Україні традицій 
килимового мистецтва" зробити в наступ
ному році виставку сучасного українського 
килима в залах ЦБХ. В цілому ж треба ска
зати, що на часі — розгортання виставко
вої діяльності Спілки в декоративно-ужит
ковій галузі. 

Микола Кіщук, 
секретар НСХУ 

з питань декоративного мистецтва 

ПРИВАТИЗАЦІЯ, ЯКА ПРОВОДИТЬСЯ НИНІ, 
ШКОДИТЬ ТВОРЧІЙ ПРАЦІ 

Таких всеукраїнських виставок треба хоча 
б дві на рік — однієї виставки мало. Спра
ва в тім, що на подібному заході можна на
очно побачити рівень мистців, його зрос
тання (чи зниження) — і це в усіх видах де
коративно-ужиткового мистецтва. Ще 
можна було б зробити всеукраїнські вис
тавки з окремих видів мистецтва — вис
тавки кераміки, текстилю. Текстиль — це 
велика кількість різних технік, матеріалів 
— гобелен, батик, килимування, ткацтво, 
вибійка, вишивання, аплікація, панно і т.д., 
і т.п. Так само кераміка. Тут є фаянс, пор
целяна, теракота, майоліка, шамот, кам'я
на маса тощо. Крім членів НСХУ, на вис
тавку можна було б запросити українські 
підприємства, художні вузи, технікуми, 
училища. З часом можна було б організу
вати й окрему всеукраїнську виставку з ху
дожнього металу (є ж і ювелірні вироби, і 
кування, і литво, і карбування, і емаль, і 
под.). 
Щодо сучасного стану і перспектив декора
тивно-ужиткового мистецтва — вони не 
найкращі. Сьогодні матеріали дорого кош
тують. Заводи не працюють, там творити 
немає де. По майстернях же створювати 
речі, котрі потребують складних техно
логічних процесів, важко, а часто-густо 
взагалі неможливо. Приміром, обпалити 
значних розмірів кераміку чи видути гут-
ний виріб можна тільки на заводі. Багато 
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мистців-текстильників перейшли на батик 
саме тому, що його просто виконувати — 
ним можна займатися прямо на кухні. 
Ця приватизація, яка проводиться нині, 
шкодить мистецтву. Приватний власник 
мистецтвом не цікавиться і штампує те, що 
треба замовнику. Творчі речі на приватних 
фірмах не з'являються. А на державному 
підприємстві завше можна було зробити 
мистецьку, унікальну річ. Тільки коли 
піднімуться (і не оприватизуються) дер
жавні підприємства, нам, художникам де
коративно-ужиткового мистецтва, можна 
буде творчо працювати. 

Петро Печорний, 
кераміст, м.Київ 

ЧОМУ Б НАМ НЕ ЗРОБИТИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ СВЯТО МИСТЕЦТВА? 

Виставка декоративно-ужиткового мис
тецтва сьогодні в Україні одна-єдина і буває 
лише раз на рік. Якщо мислити на держав
ному рівні, то мета цієї виставки — показа
ти рівень нашого декоративно-ужиткового 
мистецтва, його річні досягнення. Натомість 
маємо обмежене коло учасників, внаслідок 
чого представницькою виставка, на жаль, 
не стала. А шкода — хотілося б наразі поба
чити декоративно-ужиткову панораму 
регіонів і столиці України. 
Щодо подальшої виставкової діяльності 
НСХУ в мене є пропозиція. На Заході існу
ють різдвяні виставки-ярмарки. Чому б нам 
у Спілці не зробити таку мистецьку акцію? І 
не просто акцію, а всеукраїнське свято мис
тецтва. Досі такого свята у нашій державі не 
провадилося. Можна б заздалегідь домови
тися про інформаційну підтримку газет, жур
налів, телебачення, радіо, зробити цікавий, 
яскравий плакат, який став би графічним 
символом свята і перед виставкою висів би 
по всьому Києву. Захід міг би взяти під свій 
патронат мер міста (як те робиться, 
приміром, в Німеччині), можна було б залу
чити ділових людей, включити у програму 
суто комерційні заходи, які б дали змогу 
бізнесменам заробити гроші, а Спілці допо
могли б перекрити витрати на виставку. 
Ярмарок і свято — це ж народні традиції. 
Можна залучити елементи фольклору (ко-
лядницькі гурти і т.д.), театр тощо. Раніше в 
Україні так і було — ярмарок був святом, 
видовищем. При добрій рекламі таку акцію 
щодня зможуть відвідати тисячі людей. Для 
"крутих" — це був би ярмарок ідей, як саме 
облаштовувати і прикрашувати свій офіс чи 
житло (і місце, де можна вибрати для себе 
твір відомого мистця), для народу — місце, 
де можна придбати оригінальний, неповтор
ний мистецький подарунок на Різдво, поба
чити процес творчості, познайомитися з но
вими художніми творами. Відвідувачі 
зустріли б на ярмарку великий вибір, цікаву 
програму і доступні ціни (від 1 гривні і до 
значних сум). Акція виховуватиме художній 
смак практично усіх прошарків суспільства, 
на мистецький рівень ярмарку орієнтувати
муться столичні салони, галереї, представ
ники регіонів. 

В українських мистців нині мало виходу до 
народу — є один-єдиний Андріївський узвіз, 
який в більшості випадків продає низько

пробну продукцію. Саме життя висуває ви
могу зробити мистецьку альтернативу 
нинішньому Андріївському узвозу. А на май
бутньому ярмарку будь-який мешканець 
Києва зможе купити для себе витвори мис
тецтва, сотворені художниками зі всієї Ук
раїни. Київ можна і треба наповнити висо
кохудожніми декоративно-ужитковими ре
чами, і саме це завдання могло б вирішити 
всеукраїнське свято мистецтва. 

М а м у т Чурлу, 
майстер килима, М.Сімферополь 

ТРЕБА ГОТУВАТИ ЛЮДЕЙ ДО СПРИЙНЯТТЯ 
ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 

Загальне враження від виставки — вона 
вдаліша в суто експозиційному плані за по
передні. Розподіл по видах мистецтва був 
значно чіткішим, і експозиція мала якусь 
цілісність. Але загалом складається стійке 
враження, що наші спілчанські виставки 
проводяться по-старому — для звіту, для 
"галочки", "щоб відбути і забути", а не для то
го, щоб показати твори мистецтва як
найбільшій кількості людей. Скільки прихо
джу на відкриття виставок до ЦБХ — бачу 
одні й ті самі обличчя, які становлять ма-
лозмінюваний і маленький (50-100 чоловік) 
контингент відвідувачів. Я цих людей, як 
правило, особисто не знаю, але на вистав
ках їх постійно бачу. 

Для нормального мистецького життя в Ук
раїні потрібен підготовлений глядач. Треба 
дати рекламу, повідомити (в буклетах, мож
ливо, і у відеороликах по телебаченню). А то 
на наші виставки приходять одні художники 
та їхні родичі (а ще — "фуршетники-випиво-
хи" і з десяток байдикуючих зівак, які тиня
ються без діла по місту). Пропаганди обра
зотворчого і декоративно-ужиткового мис
тецтва майже немає. Наше мистецтво про
грає у саморекламі — музика звучить і вже 
цим сама себе рекламує, а твір на стіні — 
мовчить. 
Ми, як у непробивну стіну, упираємося у 
відсутність концепції виставкової діяльності. 
Наша Спілка повинна готувати глядача, ша
нувальника мистецтва, бо інакше ми ризи
куємо і надалі на виставках зоставатися на
одинці з собою. 
Нині за декоративно-ужиткове мистецтво 
беруться багато аматорів. А ця галузь діяль
ності — це перш за все професійність, май
стерність. До речі, і в народному мистецтві, 
приміром, той самий склодув чи колісник — 
це завше професіонал. І не треба плутати 
самодіяльне мистецтво з народним. А нам, 
художникам декоративно-ужиткового мис
тецтва, варто приділяти більше уваги про
фесіоналізму в своїй творчості. 
В 1960-1970-х рр. деякі утвори в декоратив
но-ужитковому мистецтві відірвалися від 
свого призначення, вийшли зі своїх звичних 
рамок і наблизилися до образотворчого ми
стецтва (великі за розмірами гобелени, ке
раміка). Замовник був державний, і те, що 
ця продукція виявилася непридатною в по
буті, нікого не хвилювало — держава все ку
пувала (і за відчутні суми) безвідносно до 
побутової придатності. Сьогодні державного 
замовника в цій сфері практично втрачено, 
а людям всі ці утвори малопотрібні. 

Але гіпертрофовані в розмірах кераміка і го
белени все-таки причетні до мистецтва. А от 
"євростиль", який зараз запанував в Ук
раїні, до мистецтва ніяким чином не сто
сується. Цей "євростиль", як наріст, покри
ває будинок за будинком, приміщення за 
приміщенням. Треба протидіяти — змінюва
ти погляди, змінювати моду, створити і ут
вердити, врешті-решт, моду на мистецьку 
ужитковість (замість колишньої моди на 
євростильові замінники мистецтва). Хочеть
ся вірити, що наша Спілка зможе, нарешті, 
виробити чітку і ефективну програму дій в 
цьому напрямку. 
Тепер щодо ставлення станковистів до деко
ративно-ужиткового мистецтва. Не може 
один вид мистецтва мати вищу цінність за 
рахунок іншого. Види мистецтва мають бути 
рівноправними — щоб не було "улюбленців" 
та "ізгоїв". 
Ще одне, що мене хвилює,— це те, що нині 
основна складова ціни твору — це вартість 
матеріалу. Бронзовий виріб дорожчий за ке
рамічний, а той, в свою чергу, дорожчий за 
картонний і т.д. А насправді основною має 
бути мистецька цінність. 
І вже останнє, що хочеться сказати, — про 
появу штучних матеріалів у нашій галузі. Ду
маю, що все-таки переможе любов людини 
до натурального. Залишиться дерево, бо во
но має свою теплоту, зостанеться кераміка, 
вовна. Бо все штучне — проминуще, а нату
ральне — вічне. 

Іван Кузуб, 
кераміст, м.Київ 

МИСТЕЦТВО, ПОТРІБНЕ ЛЮДЯМ 

В наш час зробити виставку всеукраїнсько
го рівня важкувато. Організація заходу була 
слабкувата — все робилося в останню хви
лину, сама ж виставка виявилася незібра
ною, різноплановою, якоюсь "розхриста
ною". Не було втілення однієї концепції, те
ми, яка б об'єднала її учасників. І, як 
наслідок, — всі роботи різні (аж до проти
лежності) за своєю тематичною спрямо
ваністю, задумами. Твори на цій виставці 
висіли впритул один біля одного, все згро
маджено докупи. Щоб не було такого "різно
бою" матеріалів, варто б започаткувати ок
ремі виставки текстилю, скла тощо. В Натал
ки Борисенко — моєї сестри — виникла ідея 
організувати всеукраїнську бієнале або 
трієнале текстилю. В Балтії, Західній Европі 
такі акції проводяться постійно, а в Києві їх 
чомусь ще досі немає. 
Хотілося б, щоб виставки декоративно-ужит
кового мистецтва (і всеукраїнські, і регіо
нальні) відбувалися частіше. Адже декора
тивно-ужиткове мистецтво (найперше мис
тецтво, яке взагалі виникло) призначене 
для побуту, для житла. Воно стоїть найближ
че до людини і потрібне у її повсякденні і 
святах. 

Лідія Борисенко, 
майстер гобелену, м.Київ 

Підготовка публікації Остапа Ханка. 

1 . Марфа Тимченко. Ворони. Полотно на картоні, олія. 
2000. 

2. Мамут Чурлу. Літо. Льон, вишивка. 1999. 
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П О К О М У 
Т У Ж И Т Ь 
О С І Н Н І Й 
ВІТЕР... 

Унас він тужить по убієнних чужин
цями, бо пам'ять українців міцна, 
яко тятива лука стр ілецького , 

спряженого історією національного духу, 
їх так багато — звитяжців свободи нашо
го народу! На всі вітри, на всі чотири сто
рони. І серед них — лицарів мистецтва, 
артанії, культури. 
...Із незабутніх 20-х рок ів постає над 
Дніпром, у Київ і , монументальна фігура 
соборователя художніх і старожитн іх 
цінностей, мистецтвознавця Данила Ми
хайловича Щербаківського, котрий при 
академіку Біляшівському офундаменту-
вав нашими підвалинами наш столичний 
Історико-краєзнавчий м у з е й , з ібрав і 
описав нетлінне мистецтво краян — нам 
на потугу. Постає у тяжк ій хвилі свого по
движницького життя , коли під "боль-
шєвіцко-московську" кривавицю Розстрі
ляного Українського Відродження підлі 
ажовські енкаведисти вночі накинули йо
му на шию лютий ремінь з каменем утоп
леника... Не прощався з тілом рідний 
брат його, великий етноісторик України 
Професор Вадим Михайлович Щер
баківський, змушений в часи УНР ряту
вати свої наукові архіви у Празі , Мюн
хені, Лондоні. 
Славою і тугою покрито шляхи видатної 
Школи молодої укра їнсько ї м о н у м е н -
іалістики тих же років — бойчукіст ів: Ва
силя Седляра, Миколи Рокицького, Івана 
Падалки, Івана Л и п к і в с ь к о г о , Є в г е н а 
Ситнянського, Софії Налепинської-Бой-
чук, Тимофія Бойчука і самого проводи-
ря національної школи мистецтва, про
фесора Михайла Бойчука — велета ук
раїнської художньої стилістики, подвиж
ника Аліпійової науки мистецтва, вихідця 
| карпатських бойків, фундатора мону-
цанталізму-"бойчукізму" початку XX ст., 

ного в Європі й Азії, котрий пло-
арносить у нас, і в Прибалтиці, і в Мек
сиці досі, поборюючи повальні розстріли 
Л діячів "большєвікамі " . У їхніх по -

их роках часто-густо останніми 
цифрами стоїть сатанинське "1937". Туж-

I ио й нам на сьогоднішніх вечорах пам'яті 
про них і не знаходимо виправдання за 

В у в і ч н е н н я такої унікальної, світового 
у вітчизняної мистецької школи, 

таментальних мистецтвознавчих 

розвідок, книг, наукових конференцій, ані 
поважного "Альбома бойчукістів". І це за 
значний час. Та вже й за ці ось десять 
років Незалежності . Є Спілка художників, 
Академія мистецтв, Інститут імені Бойчу
ка, Інститут мистецтвознавства. Є Д.Сте
повик , О.Федорук , В.Рубан, Р.Яців, 
С.Білокінь, В.Ханко, І.Бугаєнко, В.Підго-
ра, В.Овсійчук, Л.Волошин, В.Щербак... 
Нема бойчук івського Альбома. . . 
Нема і виданої б у наш час в ікопомної 
для українців к н и ж к и великого націо
нального ідеолога Миколи Міхновського 
— "Самост ійна Укра їна" (1903 р.). 
Повісили його, полуботк івця, муравй-
овсько-московськ і загарбники у Київі , на 
яблуні, коли вдавили Центральну Раду і 
за одну ніч порозстр ілювали тисяч і 
київських інтелігентів. А в т ій, заповітній 
книжці Міхновського сказано ще до ре
волюції 1905 року: "Україна — для ук
раїнців", "Не вбивай своєю байдужістю 
України". 
Не минув 37-ї комуно-г ільйотинної план
ки і Микола Івасюк — один з найта-
лановит іших вихованц ів В іденської й 
Мюнхенської академій мистецтв, який 
уславився справді козацькими, із дер
жавницьким пафосом картинами "В'їзд 
Богдана Хмельницького в Київ через Зо
лоті Ворота" та "Іван Богун під Берестеч
ком" , — за віщо й репресований, тобто 
вбитий в Харков і "партєйнимі" маузерис-
тами "Народнага Камісаріата Внутрєнніх 
Дєл". І по ньому тужить осінь історії ук
раїнського мистецтва. 
А заодно — рекв ієм по Гаврилові Пусто-
войту (1900-1937), чудовому графіку ро
дом з-побіля Канева — репресованому; 
Леонідові Обозненку (1884-1937) — ре
пресованому ; Борисов і Пилипенку 
(1892-1937) — репресованому; Євгенові 
Ситнянському (1907-1937) — репресова
ному; Іванові Липк івському (1892-1937) 
— репресованому; Якову Струхманчуку 
(1884-1937) — репресованому; Григорію 
Коваленку (1868-1937) — репресовано
му; Костю Кржемінському (1893-1937) — 
репресованому ; Микол і К а с п е р о в и ч у 
(1885-1938) — репресованому; Георгію 
Крушевському (1863-1938) — репресо
ваному ; Володимиров і Гагенмейстеру 
(1887-1938) — репресованому; Іванові 
Крашановському (1887-1938) — репре
сованому. .. 
Історика мистецтва, академіка Федора 
Шміта (1877-1937) також не проминуто 
за ті ж патріотично-українські праці, се
ред яких досі у нас не видані "Мистецтво 
Старої Руси-України", "Мистецтво — йо
го психологія, його стилістика, його ево
люція" . І Никанора Онацького (1874-
1937) — улюблені його картини були в 
багатьох українських хатах. Писав він і 
в ірші, назвавши — в іщунно — свою 
збірку "Терновий вінок". 
Репресовано й Миколу М а к а р е н к а 
(1877-1938) — видатного українського 
мистецтвознавця і археолога, хранителя 

Володимир Цанилеико, 
культуролог 

українських старожитностей ув Ермітажі , 
ревного обер і гача художн іх с карб ів 
Київського музею західного й східного 
мистецтва , п о д в и ж н и к а нац іональної 
культури в Українськ ій Академі ї Наук. 
Фах і вцям відомі його фундаментальні 
досл ідження "Старі емалі Укра їни " , 
"Скульптура Київської Русі передмон-
гольських часів" — і цього націонала за 
била Москва. 
Василя Хмурого (1896-1940), українсько
го мистецтвознавця, журналіста й теат
рального к р и т и к а із славного села 
Рашівки на Полтавщині, що статтями йо
го зачитувалися в журналах "Нове мис
тецтво", "Культура і побут", що його кни
га "Просторове мистецтво" , його 
розвідки "Олекса Новак івський" , " Іван 
Труш", "Анатолій Петрицький" були під 
рукою у всіх довоєнних працівників куль
тури — вбито в часи передвоєнної "чісткі 
ідєалагічєскіх кадров". А в другу світову 
добито Д м и т р а Д я ч е н к а (1887-1942) , 
Євгена Кузьмина (1871-1942), Олексу 
Маренкова (1886-1942), Вячеслава Роз-
вадовського (1875-1943). . . 
Не помилували — підстерегли й старого 
Федора Ернста (1891-1942) — історика 
мистецтва У к р а ї н и , який п р о н и к а в у 
своїх статтях у творчі секрети "Україн
сько го малярства ХУІІ століття" , у 
пут івники й манівці старобутнього Київа. 
...Та чи не найпершим вбили нашого 
славного живописця Олександра Мураш
ка — ще у 1919 році, чекісти "Дзєр-
жінскава-Лєніна" , фахівці з пострілів у 
потилицю, — Мурашка як автора відомої 
картини "Похорон кошового". 
І це не всі, не всі, далеко не вс і . . . 
Про них йшлося на пам'ятному вечорі в 
Будинку художника в Київ і , організова
ному Національною Спілкою художник ів 
України восени 2001 року. А по всіх їх те
пер німо тужить, неначе голосом скрип
ки , шумом холодного ос іннього вітру 
ус іяна прізвищами мармурова плита при 
вході на подвір'я київської Академі ї обра
зотворчого мистецтва і архітектури, про
клинаючи кривавий розгул збільшовиче-
ної ери, жахливий терор комуністичного 
режиму. 
. . .Лиш червонястою калиною — кров по 
білому снігові незабутньої нашої худож
ниці , пас іонарної шістдесятниці Алли 
Горської (1929-1970) — яскравої , палах-
кітливої зорі українців у Київі в часи па
нування брежнєвсько ї політбюрівської 
кліки, коли додавлювалися будь-які вия
ви свободи, національної гідності, народ
них звичаїв , найменших промінчик ів ж и 
вого людського духу. Ми, сучасники й су
часниці героїчної Алли, понині чуємо її 
закличний, жанно-д 'арк івський голос, ба
чимо св ічення її променистих очей — 
вона ж и в а в наших серцях, хоч і була на
гло вбита найманцями "Главнага управ-
лєнія лагєрєй" Росії. 
По кому тужить осінній вітер.. . 
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мовою 
ІЛРМОЮЗ 
Зінаїда Вікторжевська 

Зінаїда Власівна Вікторжевська 
прожила довге, насичене твор
чими пошуками життя. Народи

лася 7 січня 1905 року в м.Кам'янці-
Подільському. Померла 8 листопада 
1985 року в Києві. В 1912-1920 роках 
навчалася в міській приходській по
чатковій та вищій школах. Далі на Ви
щих педагогічних курсах ім.М.Драго-
манова, звідки переводиться в Інсти
тут народної освіти. 
1923 року переїздить до Києва, де 
працює в театральній майстерні мис
тецького об'єднання "Березіль". В 
1924-1930 роках навчається на ма
лярському факультеті Київського ху
дожнього інституту в майстерні 
Ф.Кричевського. її вчителі з фаху, 
професори Л.Крамаренко, Ф.Кри
чевський, В.Пальмов, А.Таран, С.На-
лепінська-Бойчук, самі висококласні 
майстри, щедро ділилися досвідом з 
вихованцями. 1929 року, перед 
закінченням інституту, Вікторжевсь-
кій та іншим студентам пощастило на 
відрядження до Ермітажу, організова
не професурою факультету, там вона 
безпосередньо спілкувалася з шедев
рами світового мистецтва, вивчаючи 
техніку старих майстрів. 
Із 1930 по 1933 р. працювала на 
Київській кінофабриці "Українфільм" у 
мультиплікаційній студії режисером-
мультиплікатором (власне, біля ви
токів української муль
типлікації). Із 1934 року 
займалася виключно 
станковим малярством. 
1938 року, з моменту 
створення Союзу Ра
дянських Художників Ук
раїни, була прийнята у 
члени СРХУ. 

Навчання в інституті, 
практика в Ермітажі, а 
ще наполегливість і та
лант, — усе це давало 
змогу глибше проникну
ти в суть реалістичного 
малярства, осягнути йо
го таємниці. Вона вірту
озно оволоділа тра
диційними живописними 
прийомами в композиції, 
рисунку, колористиці, зо
крема широким мазком, 
який у неї вирізняється 
емоційністю, напов
неністю почуттям. 
Зінаїда Вікторжевська — 
одна з яскравих пред
ставників київської ма
лярської школи імпре
сіоністичного напрямку. 

Вона почувалася легко і впевнено майже в 
усіх образотворчих жанрах. У її доробку — 
тематичні картини ("Після роботи", 1937; 
"Шевченко читає поему "Сон", 1939; "Юний 
музикант", 1951; "П.Грабовський у То
больську", 1954; "Музична п'єса", 1957), 
серія з 8 композицій на тему "Лісової пісні" 

співачки 
піаністки 

Лесі Українки (1947), автопортрети, дитячі 
портрети (дочки, онука, племінниці — 
"Дівчинка в українському вбранні", 1953), 
пленерні пейзажі Поділля, Житомирщини, 
Київщини, морського узбережжя Одеси, 

Олена Загаєцька 
портрети діячів української культури 
(Зінаїди Тулуб, кінець 1950-х років; Окса
ни Іваненко з онукою, 1973; Бориса Лято-
шинського, 1962; співачки Лариси Руден-
ко, поч. 1950-х років; серії портретів 

Марини Вікторжевської та 
Наталі Деренівської) — з усіма 

ними художниця була знайома 
особисто — дружили родинами, 
спілкувалися. 
Та найцікавішу сторінку твор
чості Вікторжевської представ
ляє натюрморт, в якому вона ви
явила себе не лише талановитим 
продовжувачем традиції, а й 
зробила свій внесок у розробку 
композиційної структури тема
тичного натюрморту. Вона 
варіює композиційні ходи, 
вирішуючи їх то по горизонталі 
("Жасмин і півонії", "Квіти", "Яб
лука"), то по вертикалі ("Польові 
квіти", "Бузок", "Квіти і яблука"), 
компонує і традиційно, і нетради
ційно ("Квіти. Бузок"). 
Особливістю натюрмортів Вік
торжевської є їх синкретич
ність, органічне поєднання в од
ній композиції портрета і натюр-
морта. Умовно ці натюрморти 
можна було б назвати і тема
тичними портретами. Власне, 
це продовження традиції часів 
Ренесансу, коли до натюрморту 
вводився додатковий антураж, 
стафажні людські фігури тощо. 
Улюблені мотиви натюрмортів 

3.Вікторжевської — квіти і яблука, а в 
поєднанні з портретами дітей вони створю
ють асоціативний ряд, що об'єднується ра
дісним оптимістичним настроєм, темою 
краси і повноти життя. І квіти, і діти уособ-



В О Р Ч И Й П О Р Т Р Е Т 

Микола Дьомін, 
історик мистецтва 

люють пору розквіту, самим своїм існу
ванням вони випромінюють світло і без
турботність, чарують тендітністю і ніжною 
красою. 
Синкретичний натюрморт Вікторжевської 
мав певну еволюцію — від композицій (як, 
наприклад, "Квіти і дівчинка", 1948), де зоб
раження людської постаті і квітів, по суті, не 
перекриваються одне одним (хоча заком-
поновані дуже вдало, зберігається рівнова
га і пропорційність), до творів з органічним 
поєднанням постатей і квітів ("Дитина і 
квіти", 1948; "Біля рояля", 1958). 
Зінаїда Вікторжевська з 1935 по 1971 рік 
брала участь у республіканських і всесоюз
них виставках, її твори зберігаються в му-
явях та приватних колекціях в Україні й за 
кордоном. Одна з найбільших — у дочки ху
дожниці Марини Іванівни Ласкавої (Київ). 
Проте сучасний український глядач мав би 
краще і повніше ознайомитися з творчістю 
талановитої художниці. Отже, на часі пер
сональна виставка Зінаїди Вікторжевської, 
ака мовою краси і гармонії зробила знач
ний внесок у розвиток українського обра-
ютворчого мистецтва. 

Зінаїда Вікторжевська. Польові квіти. Полотно, олія. 
1948. 

* Коли б ти, нічко, швидше минала..." (Мавка). Із серії 
композицій на теми "Лісової пісні" Лесі Українки. По-
потно, олія. 1947. 

Дитина і квіти. Полотно, олія. 1948. 

ПЕРЕРВАНІ ЗАДУМИ 
Учаси різних катаклізмів і змін у на

шому швидкоплинному житті бага
тогранно обдаровані особистості 

— не поодиноке явище. Закономірно по
стає дилема: на чому більше акцентувати 
своє дослідження, на яких домінуючих 
рисах таланту будувати світоглядну візію 
мистця, що може висвітлити творчість не
ординарної особистості? Микола Чере-
нюк — мистець, у творчості якого пере
плелися журналістика і мистецтвознавст
во, неабияке літературне обдарування і 
непересічні адміністративні та організа
торські здібності завідувача художнього 
відділу Волинського краєзнавчого музею. 
Уродженець Волині, с. Замлиння поблизу 
озера Світязя, зак інчив художню школу у 
Луцьку, Львівський поліграфічний інсти
тут: факультети журналістики і книжкової 
графіки. По зак інченню вузу виплекав 
при В К М у Луцьку на основі колекції ми
стецьких творів княжого роду Радзивіллів 
картинну галерею сучасного українсько
го, зокрема і волинського, мистецтва. Ця 
галерея, яка постала І973 року, на дов
гий час стала і його радістю, і болем. Ад
же чотирирічні змагання за місцезнахо
дження галереї під сонцем, тобто в істо
ричній центральній частині Луцька, та 
пов 'язан і з цим колізі ї стали гамле
т івською притчею — бути чи не бути... 
Високий рейтинг цієї галереї засвідчують 
і зарубіжні часописи, зокрема "Зхо пла-
нетьі" (№10 за 2000 р.), де вміщено стат
тю Ю.Носова про Волинь, галерею і її 
хранителя Миколу Черенюка. 
Найбільш плідно Черенюк працював у га
лузі олійного живопису. Ж а н р пейзажу 
захоплював художника тяжінням від ка
мерної наповненості до ліричного образу 
вже епічного пейзажу. Така традиція в ук
раїнському мистецтві простежується ще 
від мініатюр І.Похитонова та пейзажу 
П.Левченка, здебільшого домінує лірич
ний струмінь у сприйнятті природи. При
ваблювали художника епічність і ліризм 
краєвидів В.Орловського та С.Василь
ківського, в творах яких художник вбачав 
поетизац ію мальовничих куточк ів Ук
раїни, велич її природи. Такий симбіоз 
якостей і хвилююче звернення до своєї 
малої батьківщини Волині простежуються 
в багатьох творах М.Черенюка. . 
При формальному аналіз і найхарак
терніших творів мистця ми впевнюємося, 
безперечно, в наявності у кожного полот
на "своєї" схеми структури композиці ї — 
чи то параболічне розкрилля, чи діаго
нальна або урбаністично-шахова побудо
ва, настроєвий пейзаж "У старому місті". 
Художник підмічає затишні куточки міста, 
непримітні для звичайної людини. У не
звичному ракурсі він побачив і дзвіницю 
ХУІ ст., через арки якої ми сприймаємо 

католицький костел ієзуїтів, що в Луцьку 
("Костел ієзуїтів"). Чи майже монохром
ний силует осіннього міста — невимовна 
самотність одинокого дерева, а отже, і 
людини в примарно-камінному лабіринті 
вулиць. Тут вертикальна побудова стов
бура з геометрично-видовженими кон
трастними гілками перегукується з різ
ким зр ізом діагональної побудови компо
зиції епічного пейзажу "Вечірнє місто". 
Побудови інших, зимових пейзажів з ур
баністично нагромадженими будинками 
— колористично ахроматичні . У цих крає
видах віття дерев чудернацьким мережи
вом вплітається в розчахнутий простір 
темного і білого; довершують такі побудо
ви вузлуваті стовбури дерев, що у свідо
мості глядача асоціюються з гордієвими 
вузлами суспільних катаклізмів. ("Старе 
місто взимку" , "Зимовий мотив", "Зимо
вий ранок у місті" та інші). Камерність і 
ліризм простежуються у зображеннях де
рев осіннього парку або сільському мо
тиві з вербами над ставком, які теж не 
залишають байдужими глядача: "Весна. 
Велика вода", "Верби", "Поліський мо
тив" тощо. 
Своя знакова система струменить і в на
тюрмортах майстра чи у тематичних ком
позиціях з вкрапленням барвистих плям 
з квітів. Художник з великим емоційним 
піднесенням пише квіти на пленері, шука
ючи в тому і душевного заспокоєння, і 
натхнення, і зупиненої миті так швидко 
зникаючої беззахисної краси весняної 
квітки ("Букети квітів на стільці", "У сад
ку", "Натюрморт з калиною", "Осінні 
квіти", "Іриси", "Натюрморт з кв ітами" та 
інші). М.Черенюк опоетизовує прості, не
вибагливі речі побуту, присутність люди
ни у довколишньому середовищі — "На
тюрморт з п ідсвічником", "Натюрморт з 
чашею", "Натюрморт з іконою" тощо. 
Портрети М.Черенюка вирізняються пси
хологічною характеристикою зображува
ної людини, своєрідним колоритом, що 
п ідпорядкований загальній тональності 
твору. Настроєві чинники домінують і в 
формальній побудові структури портрета, 
що відбивається у виразній композиці ї чи 
у фронтальній візії 
з о б р а ж е н н я — 
"Портрет в ідомого 
м и с т е ц т в о з н а в ц я , 
науковця, музейни-
ка Павла Жолтовсь-
кого", "Портрет за
служеного художни
ка Укра їни Карла 
Якубека" , "Портрет 
художника Григорія 
Ч о р н о к н и ж н о г о " , 
"Студентка", "Порт
рет чоловіка в капе-
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люсґ , Портрет сина Ярослава", авто
портрети та інші численні портрети на
ших сучасників. 
Микола Черенюк був учасником багатьох 
художніх виставок, в т.ч. і міжнародних 
(Польща). Твори його зберігаються в му
зеях та приватних колекціях України, во
ни несуть глядачеві естетичне одкровен
ня , радість і душевне спілкування з при
родою і людиною. У цьому контекст і 
усвідомлюєш, наскільки органічно поєд
нані його творча робота на мистецьній 
ниві , мистецтвознавство, дослідницько-
наукова діяльність у музейній сфері та 
суспільно-громадянська позиція автора. 
Адже мистець, і про це хочеться сказати, 
перший разом з відомим поетом Йоси
пом Струцюком 1996 року отримав відо
мості , ідентифікував і був причетний до 
з'явлення науковому світу в кінці 2000 
року вже реставрованої Чудотворної іко
ни Холмської Богородиці, г іпотетично ма
льованої св. Євангелістом Лукою, яка в 
мистецьких наукових колах вважалася 
втраченою (Вітчизна. — №11-12.— 2000). 

Отже, життєвим кредо творчості Миколи 
Черенюка було творити добро і красу, 
стверджувати високу духовність в ук
раїнському житті . 
На жаль, 2001 року, на 56-му році життя, 
після важкої хвороби, Микола Черенюк 
пішов з життя. Національній художній 
культурі залишилися його твори і вдячна 
пам'ять нащадків. 

1. Микола Черенюк. Зимовий ранок. Полотно, олія. 
1990-і. 

2. Натюрморт з підсвічником. Полотно, олія. 1980-і. 

3. Поліський мотив. Полотно, олія. 1990-і. 

4. В садку. Полотно, олія. 1994. 



/ І С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А 

ДОНЕЦЬК 

Протягом грудня 2001 року в Донецькому об
ласному художньому музеї експонувалася 
виставка "Седнів у творчості донецьких ху
дожників", на якій було представлено живо
пис, графіку, скульптуру, створені за останні 
25 років у Будинку творчості Національної 
спілки художників України. 
Живописні картини седнівських околиць, в 
яких зберігся давній національний колорит, 
прекрасні умови, створені для праці мистців у 
творчих групах, які очолювали видатні майст
ри українського мистецтва. В цій розкутій ат
мосфері художники Донецька створили робо
ти, багато з яких є гордістю колекції Донець
кого художнього музею. Серед них живописні 
пейзажі заслуженого художника України Юрія 
Зорка, Миколи Дубини, Валентини та Володи
мира Теличок, акварелі заслужених худож
ників України Геннадія Жукова та Володими
ра Шенделя, Олени Григор'євої та Михайла 
Кушніра. 
У кожного майстра свій Седнів, і думається, 
що кожен проявив кращі якості свого таланту. 
Не випадково багато хто з них називає 
седнівські пленери своєю істинною живопис
ною Академією. 
Відкриття виставки перетворилося на 
Справжній творчий вечір, де донецькі мистці 
щиро ділилися враженнями про незабутні 
седнівські дні. 

Марина Третьякова 

Ця виставка, яка відкрилась і експонувалась у 
Січні-лютому ц.р. в Донецькому обласному ху
дожньому музеї, запропонувала до уваги до
неччан твори ЗО художників з Донецька, Кра
маторська, Дружківки, Артемівська, 
Слов'янська. 
Караміка, художній текстиль, дерев'яна деко
ративна скульптура й мініатюра, художні мо
делі, ювелірні вироби — загалом 160 робіт, 
•ле виставка приваблює не тільки кількістю, а 
й тим, що за останні 10 років майстри ужитко
вого мистецтва таким повним складом у му-
ІЄІ не представлялись. 
Виставка приємно порадувала творчими до-
аагненнями художників, активною участю мо
лоді, високопрофесійною майстерністю, во
лодінням матеріалом. За останні роки у мис
тецький світ прийшли нові молоді художники з 
ррмгінальними поглядами, світовідчуттям, са
мобутньою мовою. 
На цій виставці творчість мистців старшого 
покоління і молоді поєднує спільна тема — 
Простір і час". Серед робіт варто відзначити 
Гобелени відомої художниці Валентини Чури-
аоаої "Всесвіт", "Метаморфози", розписи в 
••хніці батику Наталії Максимової з Донецька, 
краматорчанки Марини Князевої, які вирізня
ються вишуканістю композиції, тонкою гар
монією кольоропоєднань, високою культурою 
виконання; для дерев'яної скульптури моло
дого художника з Артемівська Олександра Гу-
|ирі характерна знакова виразність і образ-
№>асоціативний зміст ("Крила", "Боротьба", 
"Сонце моє, місяць мій"); анімалістичність та 
•ааковість для дерев'яної мініатюри "нецке" 
Людмили Войтенко, також слід згадати 
Ювелірні композиції Сергія Аленгоза "Софія 
Київська", "Відродження", живопис на склі 
Миколи Темненка, композицію "Наперстки" 

художника-модельєра Людмили Козлової. 
Повніше на виставці була представлена ке
раміка: це декоративна скульптура Юрія Бе-
ро, архаїчні мотиви Андрія Полоника, порце
лянові композиції художників із Дружківсько-
го фарфорового заводу — Сергія Федяєва, 
Ніни Василенко, Віктора Банникова. 
Виставка дала уявлення про напрямки по
шуків серед молодих і старших художників, 
про деякі нові тенденції в сучасному ук
раїнському декоративному мистецтві. 

Валентина Козловська 

ПОЛТАВА 

У Полтавському краєзнавчому музеї відкри
лась виставка творів Віктора Фурмана — тре
тя персональна експозиція мистця (перші дві 
також проводилися в Полтаві), де було пока
зано роботи останніх 15 років. Найчисельніше 
представлено писанки — їх 150, подано також 
110 різьблених виробів з дерева, 3 рушники і 
2 килими з рослинною орнаментацією. 
Майстерні композиції з дерева виконані у 
техніці полтавського тригранно-виїмчастого 
різьблення і в рельєфі. Хоч В.Фурман дотри
мується традиційного полтавського виду 
різьблення, проте його творам притаманні 
елементи й візерунки Трипільської культури, 
княжої України-Руси і Гетьманщини. Мистець 
вдало компонує й поєднує в єдиному образі 
здобутки минулого, несучи в сьогочасність 
його найкращі надбання. Багато робіт присвя
чено українській історичній тематиці. Серед 
ужиткових і декоративних речей домінують 
скриньки, тарілі, таці, ложки, кухонні дошки, 
корячки. Цікаві за своїм задумом кухонні до
шки з прадавніми, символістичними розетка
ми, які, власне, є першими творами мистця. 
Вдало вирішено орнаменти тарілей з "бігунця
ми", "кривульками", "зубчиками" й "сливка
ми". З-поміж інших виробів виділяються 
скриньки із зображеннями козака, Державно
го герба України — тризуба, написами, при
святами, датами. 
Милували око шанувальників мистецтва кла
сичні червоні рушники, два килими — один на 
шевченківську тему, другий із золотистим 
тлом і розкішшю рослинних візерунків на 
взірець традиційних гетьманських килимових 
композицій. Мистцю притаманна вільна 
стилізація, врівноваженість орнаменту. 
Йому, як мистецтвознавцю, належить низка 
виданих каталогів, численні статті й розвідки у 
періодиці; він є автором книжки-альбому 
"Полтавські самоцвіти" (Харків, 1982). Експо
нати виставки полтавця В.Фурмана свідчать 
про безперервність наших національних тра
дицій. 

Олена Панасенко 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 

З нагоди 50-річчя від дня народження і 25-
річчя творчої діяльності у виставковій залі 
НСХУ м.Івано-Франківська протягом січня 
цього року проходила виставка творчих робіт 
заслуженого діяча мистецтв України, голови 
обласної Спілки художників України Богдана 
Губаля. 
Мистця вітали не лише представники міської 
влади, франківські спілчани, друзі, а й гості із 
столиці — начальник головного управління 

культури м.Києва О.Биструшкін, секретар 
Спілки художників України, головний редак
тор журналу "Образотворче мистецтво" 
М.Маричевський; зі Львова — завідувач ка
федри сакрального мистецтва Львівської ака
демії мистецтв професор Р.Василик, голова 
товариства "Лемківщина" С.Криницький. Усі 
підкреслювали талант п.Богдана не лише як 
мистця, а й як чудового організатора: будучи 
вдруге обраним головою обласної організації 
Спілки художників України, він допомагає та
лановитим особистостям у їх творчому ствер
дженні. 
Найбільш цікаво розповіли про майстра його 
роботи. В експозиції виставки було представ
лено його доробок за останні роки — гобеле
ни та інсталяції на теми ткацтва, які створили 
атмосферу "творчої робітні", наповненої свя
том. Поєднуючи складність технічного вико
нання з використанням давніх символів і 
знаків, відомих на наших землях ще з пале
олітичних часів, мистець стверджує, що гобе
лен виступає своєрідним полотном для обра
зотворчого живописного зображення. Шану
вальникам творчості Губаля відомі і його 
ліричні пейзажі, виконані у техніці акварелі. 
На презентації Богдану Губалю було вручено 
диплом НСХУ за вагомий творчий внесок, По
чесну грамоту і премію від Івано-
Франківського міськвиконкому, вітальні адре
си від голови Спілки художників України Воло
димира Чепелика, від Косівського інституту 
декоративно-ужиткового мистецтва. 
Саме вшанування ювіляра перетворилось на 
велике сценічне дійство завдяки колядникам, 
співачці Ользі Фабриці, студентам Косівсько
го інституту декоративно-ужиткового мис
тецтва, які представили зразки моделей зи
мового одягу з використанням елементів на
родного строю. 

Велике зацікавлення шанувальників мис
тецтва викликала незвична презентація у 
вітринах виставкового залу обласної ор
ганізації НСХУ, яка відкрилася у листопаді 
2001 року. Експозиція складалася з понад 100 
створених руками майстрині Ірини Омельчен-
ко-Криницької ляльок у національних строях 
фольклорно-етнографічних груп Карпат: гу
цулів, лемків та бойків. 

Виставка творів львівського мистця, заслуже
ного діяча мистецтв України, скульптора Во
лодимира Ропецького відбулася у Івано-
Франківську в грудні минулого року. На ній бу
ло представлено близько ЗО творів скульпту
ри та 40 авторських графічних робіт. Вистав
лені творіння характеризуються декоратив
ним трактуванням форми та символічним на
повненням теми. 

В грудні 2001 р. — січні 2002 р. діяла вистав
ка творів малярства члена НСХУ Василя Кра-
сьохи. Це перша персональна виставка у залі 
місцевої Спілки художників. На виставці ши
роко представлено краєвид, подано серію 
робіт із зображенням оголеної натури, тема
тичну картину. Його пейзажі — це тонка 
ліричність, індивідуальність та неповторність у 
простих мотивах. 

У березні 2002 р. відбулася виставка творів 
члена НСХУ, заслуженого майстра народної 
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творчості, лауреата премії ім.Катерини Біло
кур Параски Хоми. її декоративний розпис 
представлений на виставці 60 творами. Кож
на композиція квіткових букетів по-своєму 
неповторна. її творіння перегукуються з на
шою народною музикою та піснею. 

Надія Бабій 

КИЇВ 

З'ясовується, можна "жити і творити для лю
дей", як не набридливо це звучало в нашому 
недалекому минулому. Йдеться про те, що в 
Гуманітарному ліцеї, що від Національного 
університету ім.Т.Шевченка, вже п'ять років 
провадяться виставки відомих мистців Ук
раїни. Ліцей нараховує більше 80-ти творів, 
розміщених по аудиторіях, інших приміщеннях 
учбового закладу. Вихованці мають мож
ливість спілкуватися з мистцями і, що особли
во важливо, постійно бачити справжні мис
тецькі витвори. А це, прикладом, оригінали 
Ф.Гуменюка, Л.Медвідя, І.Марчука, О.Мель-
ника, М.Теліженка, інших майстрів, ба навіть 
кілька "штук" Бурачека, відомого художника 
минулого віку. Усім тим керує пані Ганна 
Олійник, викладаючи ще й світову історію 
культури і мистецтва. 
Того разу відбулося обговорення персональ
ної виставки сучасного українського мистця 
Левка Воєдила за участю редактора відділу 
журналу "Образотворче мистецтво" Григорія 
Міщенка. Здивувало й порадувало те, що 
ліцеїсти зацікавлено слухали розповідь Левка 
Воєдила про себе і творчий шлях. Молоді лю
ди добре обізнані з сучасним мистецтвом, з 
його стильовими різновидами. Виставка 
мистця була представлена станковими карти
нами, зокрема "Вечірньою розмовою з 
матір'ю", етюдами, графікою, натурними ри
сунками тощо. 
Відзначимо: таке естетичне виховання, ад
ресне спрямування праці мистця своєчасні як 
ніколи. Це говорить про те, що треба подбати, 
аби "академічні імпрези" центральних вистав
кових залів наблизити до пересічного гляда
ча, передовсім до української молоді. Відтак 
матимемо культурних, а не зомбованих ву
личним кітчем громадян України. Було 
приємно пересвідчитися у тому з вигляду 
ліцеїстів — вихована культурна верства йде 
на зміну старшим. 

Г.М. 

Український центр народної культури "Музей 
Івана Гончара" та Родовід-галерея продовжу
ють мистецьку акцію "Українська старовина з 
приватних колекцій". Від червня минулого ро
ку в рамках акції відбулося сім виставок, які 
представили шанувальникам українського 
мистецтва приватні збірки Лідії Лихач, Олек
сандра Пилипенка, Тетяни та Євгена Приче
пів, Олега Якубовського, Лізи Клименко (всі 
— з Києва), Бориса Ткаченка (Лебедин), Ми
коли Бабака, Юрія Коваленка (Черкаси). 
А 1 березня 2002 р. відбулося відкриття вис
тавки наївного малярства заслужених майст
ринь народної творчості Ярини та Софії Гуме-
нюк. Творчість народних майстринь умансь
кого краю представив приватною колекцією 
маляр, декоратор, графік, монументаліст і ми
стецтвознавець Нарцис Кочережко. 
Відвідувачам пропонується оглянути близько 

50 малярських робіт сестер Гоменкж, що 
відкривають глибинний незвіданий пласт ук
раїнської народної культури: розмаїття див
них квітів — невід'ємної складової української 
душі, міфологічних птахів, ліричних сюжетів, 
без яких немислима народна пісня. 

Руслан Павлкж 

ЛЬВІВ 

Якщо розглянути твори Б.Дроботюка у їх хро
нологічній послідовності, можна простежити в 
них поступову зміну образних і технічних за
собів, на яких виразно позначились загальні 
тенденції і стильові шукання львівської гра
фіки останніх кількох десятиліть. 
Характерні прикмети раннього почерку ху
дожника — широкий, співучий ритм ліній, на
хил до узагальненого, монументально-алего
ричного тлумачення образів. Приблизно від 
середини 70-х років художник захоплюється 
новою для себе технікою офорту. Монумен-
талізовані лінеарно-площинні стилізації ран
нього періоду поступаються тепер місцем ма
льовничішій розповідній манері. Під рукою 
мистця постають в цей час такі його зрілі, за
вершені в образному задумі твори, як "Свят
ковий ярмарок в Косові", "Господар Карпатсь
ких гір", літографічні портрети художника 
Л.Левицького, композитора І.Майчика та ряд 
інших. 
Олійне малярство Бориса Дроботюка — це 
ще одна малознана грань його мистецької му
зи. Його улюблений жанр — краєвид, а 
точніше — пленерний етюд. На сотнях своїх 
пейзажних етюдів він змалював добре знані з 
дитинства мальовничі види Поділля, околиці 
рідного міста Вишневця, краєвидів гірської 
Буковини. 
Борисові Дроботюку близькі насичені, соко
виті, контрастні кольори, романтичні, наст
роєві мотиви природи. При тому обдарування 
колориста його ніколи не підводить, і то не 
тільки в малярстві, але і в естампній графіці, 
коли він, наприклад, з великим тактом кольо-
рує аквареллю свої офортні натюрморти. 

Любов Волошин, 
історик мистецтва 

Творчість Олексія Дуфанця є однією зі скла
дових новітньої львівської графіки. Це ще раз 
засвідчила його персональна виставка, яка 
відбулася восени минулого року уві Львові. 
На початку своєї творчості в жанрі станкової 
ілюстрації Дуфанець працював над творами 
Лесі Українки, Василя Стефаника та ін. 
Зачарований графічним мистецтвом, моло
дий "адепт" знайшов застосування своєму 
різьбярському талантові в естампних тех
ніках. З 1962 року Дуфанець — активний 
учасник регіональних, крайових та міжнарод
них виставок. Починаючи від 1975-го, актив
но репродукуються його лінорити у журналах 
"Жовтень", "Образотворче мистецтво"; часо
писах, що видавались українською громадою 
в Польщі: "Український календар", газеті "На
ше слово". 
У кінці 1980-х років у жанрах поздоровної 
листівки та книжкової ілюстрації починає час
то застосовувати площинне трактування 
предметів, зворотню лінійну перспективу; 
вважає, що цього вимагає епічний характер 

сюжетів, їх символічно-народне значення 
З'являються феєричні сюжети "вертепу 
"гаївок" із застосуванням елементів народно
го орнаменту та форм традиційної дерев'яної 
архітектури. 
Цікаву сторінку його графічної спадщини ста 
новить ряд портретів 1990-х, які сам худож
ник називає "Знайомі профілі". Вони примітні 
дещо шаржовою формою людських харак
терів. 
Нині Олексій Дуфанець — відомий уві Львові 
графік-ілюстратор, учасник численних виста 
вок і мистецьких імпрез та досвідчений прак-
тик-педагог. 

Богдан Мисюга 

16 березня 2002 року в Стрию на Львівщині 
виставковому залі міста Братство Преподоб 
ного Аліпія відкрило виставку "Діалог". На ній 
виставили свої роботи кияни Петро Гончар 
Ніна Денисова, Микола Малишко, Петро Ма 
лишко, Олександр Мельник, Володимир Они 
щенко, Володимир Федько та народжені 
Стрию львів'яни Зеновій Гецало та Ігор Бон 
дар, а зі стриян — Ігор Завозін. Акція відбула
ся з ініціативи та за сприяння голови комітету 
Верховної Ради України із закордонних 
справ, народного депутата Ігоря Осташа 
Відкриття пройшло при великому зібранні 
тамтешнього люду — відбулося справжнє бра 
тання мешканців берегів рік Стрия і Дніпра 
Всі виступаючі наголошували на цьому й за
прошували до подальшої мистецької співпраці 
киян. Громада міста із захопленням сприйн 
ла роботи мистців і дякувала їм за їхн 
творчість. 
Основну масу виставлених робіт складало 
малярство, представлене творами П.Гончара, 
Н.Денисової, І.Завозіна, З.Кецала, М.Малиш
ка, П.Малишка, О.Мельника та В.Федька. Та
кож Представлялося декілька графічних робіт 
І.Боднара та керамічна пластика В.Онищен-
ка. Весь виставлений доробок (в кількості 
близько 70 робіт) створений мистцями за ос
танні кілька років. 
Чудовий кольоровий каталог виставки (обся
гом в 20 сторінок) з'явився друком у Києві. 
Акція діяла упродовж двох тижнів і заверши
лася ЗО березня. 

В.О. 

Деякі зауваги до публікації Ю.Смирного 
"Алімпій Печерський і Андрій Рубльов у 
традиції українського іконописання" у 
4-му числі "ОМ" 2001 року 

На сторінці 69 журналу у І колонці, рядок 9-й 
знизу, перед "... — кутами" випущені слова: 
"...отої трагічно закривавленої гірки в іконі... І 
На стор. 70 у II колонці, рядок 6-й знизу, 
замість "1966" треба читати: "1996". 

1. Микола Тригуб. Без назви. Полотно, олія. 

2. Віктор Погорєлов. Жнива. Полотно, олія. 1991. 

3. Федір Лагно. Вечір. Полотно, олія. 1995. 

4. Ніна Денисова. Діалог. Полотно, олія. 2001. 

5. Петро Гончар. Мить вічності. Полотно, темпера. 
2001. 

6. Михайло Демцю. Добрий день, Карпати! Полотно, 
олія. 2000. 
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Д У Х О В Н А С К А Р Б Н И Ц Я 

святиш 
КИЄВА В 
УЯВЛЕННЯХ 
НАРОДНОЇ 
КУЛЬТУРИ 

Образ "стольного града" Києва сяє із 
давнини святістю, яка одвічно мани
ла до себе навколишню людність і 

розходилась далеко навкруги. Як і в древні 
часи, нині Київ є вагомим духовним чинни
ком єдності України. Досліджувачі історії 
появи Києва переважно спираються на Не-
сторову оповідку, що місто започаткував 
князь на ім'я Кий, який разом з братами й 
сестрою, "живущем особне и володеющем 
родьі своими" 1, сотворили тут місто, що ле
жить на межі племен. Імена Кия, Щека, Хо-
рива й Либеді увійшли у київські топоніми. 
Багато мотлоху (речового й ідеологічного) 
залишили у Києві його незліченні загарбни
ки; чужинецькі пропагандисти навіюють 
думку, що сліди діяльності загарбників — то 
"святі місця" Києва. З історії загарбників 
дехто пробує формувати "модель" історії 
Києва. Під час подібних вправ з "моделю
вання" давнього минулого міста такі авто
ри, схоже, начисто забувають про засади, 
притаманні етносу, для якого це місто є 
святинею. Спробуємо це зробити ми. 
Українці, як й інші ідеологічно подібні етно
си, сповідують віру у духовність усього су
щого, у здатність духа втілюватись у харак
терні для нього матеріальні форми і одухо-
творювати їх. На цих уявленнях сформова
на віра, що всі духовні вияви є не са
мостійними дискретними явищами, а част
ками цілісного всеосяжного духовного ор
ганізму Світу, постійно і недискретно з ним 
зв'язаними. За нашими древніми етнічни
ми уявленнями, священним є все, бо все є 
певними частками цього всеосяжного духа 
Світу, і все містить саме його духовність — 
святість, проте концентрація святості 
різна. Гармонізація виявів зі Світом, 
уподібнення його круглій формі сприяють 
підвищенню його духовності — святості, 
втіленню її у ці форми, а деструкції природ
ного гармонійного стану — знижують 
святість. За цими уявленнями оцінюються 
всі природні вияви, за ними ж творяться і 
явища культури. Тож якщо в цілому свя
щенним є усе — і земля, і тварини, і росли
ни, і вода, і простір, і вогонь, то підвищеним 
рівнем святості володіють світоподібні, тоб
то круглі, форми землі — долини, гори. їх 
абсолютні розміри і рівень виявлення ок
руглості визначають рівень святості (і це 
підтверджується найсучаснішими наукови
ми дослідженнями), найвизначніші з них 

введені людьми у статус святинь — свя
щенних гір, долин... Священною є й усяка 
вода (і земна, і небесна), але особливо висо
кий рівень святості у води, яка щойно витікає 
з надр священної землі — у джерел, що 
витікають з-під священних гір, з-під священ
них дерев — вони стають суспільними святи
нями. Священними є копані криниці і ріки, 
особливо ті, на берегах яких багато святинь. 
Свідчення такої віри на землях України 
маємо з т. зв. доби мустьє (близько 50 тися
чоліть тому). Ідеологему святинь порівняно 
недавно — менше 2 тис. років тому — запо
зичило й християнство, є вони у багатьох на
родів світу, — погляньмо на їхні топоніми, пе
рекази, повір'я, народні звичаї й обряди. 
Україна має величезну кількість таких при
родних, освячених поколіннями святинь, 
свідчень одвічного священнодійства етно
су на цій землі, своєрідних атлантів, що 
тримають над цим краєм ідеологію святості 
— гармонії буття і спрямовують дії людини 
у це річище. 

Спробуємо оцінити з названої етнічно-сак
ральної позиції територію Дніпра, Києва. 
Дніпро з його майже безперервним ланцю
гом високих гір правого берега одвіку є 
най видатнішою святинею України. Коли ж 
розглянути групу таких святинь на тери
торії Києва, то перед нами несподівано 
розкриваєтьмя край, що має досі ще ніким 
з науковців не досліджуваний і не усвідо
млюваний грандіозний комплекс найви-
датніших і найдавніших святинь народу. Ду
же високий правий берег, підрізаний по
тужним струменем Дніпра на повороті 
річища, порізано глибокими і навіть сак
рально видатної хрещатої форми долина
ми, ярами на ціле гірське гроно з лисими 
горами й могутніми дібровами зі священ
ними деревами ("лес и бор велик"), з чис
ленними джерелами, струмками й ріками, 
витоки яких тут же, у цьому комплексі. Са
кральна вага цього природного комплексу, 
певно, не має рівних, може, й у всій Ук
раїні. Пошанування цього комплексу у да
лекому минулому як святині засвідчує ле
гендарна постать Святогора з київського 
билинного циклу. Святогір — це не власне 
ім'я, це статус людини, яка перебуває на 
Святих Горах, що і є назвою цієї святині, 
яка була тут задовго до розбудови міста, в 
якому Святогір продовжував жити, 
здійснюючи систематичні відвідини всіх ви
датних Святих Гір, зокрема Араратську й 
Еліонську, у прагненні повернути народам 
світу руйновані засади святості буття на 
землі, "и опять бьі перемешал бьі земньїх с 
небесньїми" 2. Такі священні гірські ком
плекси відомі, — це, зокрема, і купальська 
Собутка в Польщі, і Святогір'я на Донеч
чині. З розглянутого випливає дивовижно 
цікаве явище — Святогір виступає в ролі 
духовного провідника народу; отже, це 
свідчення функціонування на базі святині 
суспільного інституту духовного провід-
ництва, а з особливостей природних свя
тинь випливає також, що цей інститут 
стоїть поза родоплемінною структурою, є, 
так би мовити, міжплемінним. Таке припу
щення вичерпно пояснює розміщення 
Києва-Святогір'я на межі кількох племен 
(древлян, полян і сіверян), з урахуванням 
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дотичності кожного до святині, а не в 
центрі племені, як то зазвичай буває зі 
столицями племінних структур. Припущен
ня про існування тут прадавньої святині 
пояснює досі незрозумілі загадки Змієвих 
(Троянових) валів, що утворюють грандіоз
ну систему від Лубен до верхів'їв Лаби 
(Ельби) й Дунаю. Започатковано цю систе
му ще до появи Києва, проте навколо його 
території сформовано чи не найпотужнішу 
регулярну центричну оборонну систему у 
вісім ешелонів з глибиною оборони від Росі 
до Києва. Вочевидь, це система оборони 
святині, а поширення Змієвих валів пока
зує ту територію, на яку сягав духовний 
вплив київської міжплемінної святині — 
Святих Гір. В добу апостола Андрія, певно, 
ще жила пам'ять про цю найвищу святиню, 
яку він так винятково пошанував. 
Та навіть прихід апостола не приніс 
сподіваного миру у священний край. Рако
вою пухлиною повзла по світу патологічна 
ідеологія рабовласництва, народи священ
ної цивілізації ставали об'єктами загарбан
ня народами експансивної споживацької 
ідеології, які, порушуючи закони природи, 
прагнули паразитувати на людях. Хвилі за
гарбників накочувалися на землі України, 
руйнуючи традиційні суспільства, змушую
чи людей кидати священнодію творчої 
натхненної праці, вчитися боронити рідний 
край. Інститути духовного провідництва пе
ребрали на себе і функції військового 
провідництва, набуваючи владного родо
племінного статусу — київ, князів, королів, 
царів, гетьманів, ці давні духовні, але роз
ширені у колі функцій інститути ще довго 
традиційно утримували і давні сакральні 
назви своїх статусів, і сакральні засади 
діяльності. Не зник й інститут міжплемінно
го провідництва Святих Гір, він, певно, та
кож набув універсальних координаційних 
повноважень і, подібно до гетьманів, Свя-
тогори отримали давній знак влади — була-
ву-кий, набули нової назви свого статусу, 
стали Киями, носіями міжплемінної влади. 
За словником Б.Грінченка 3 кий — це пали
ця, а з потовщенням на кінці ще називаємо 
її булавою. В билинах булаву називають 
"палица", а палицю — посохом, з останнім 
пов'язаний вид палиці з розсішком, з якою 
на українському Поліссі ходять по кладках 
на болоті. Цей вид палиці разом з терміном 
посох є свідченням тотемної природи тако
го сохатого кия, що вводить його разом із 
усіма виявами культу предків у лоно свя
тості Світу. Саме священна роль посоха — 
палиці — булави — кия лежить в основі 
всіх різновидів використання такого пред
мета в традиційній культурі, суспільстві. 
Бачимо кия в руках колядного "берези", у 
старостів на весіллі, у старших людей — 
старійшин як знак святості, що визначав 
суспільний стан, у старців, сліпих як божих 
людей для посилення у них цих якостей. 
Священні якості ввели кий і в розряд зброї 
(булава, кий, рогатина, пірнач). Кий є тра
диційним святителем різних угод нарівні з 
рушником. Народна культура має безліч 
свідчень високого сакрального статусу 
кия, достатнього для символізації міжпле
мінної влади Кия. Отже, легендарний Кий 
— це не власне ім'я, це сакрально-владний 
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статус на територіях, де онома
стика фіксує лексему кий 4 . І в 
такому припущенні стають 
зрозумілими всі суперечливі 
відомості про Кия. Піддається 
розумінню смисл "родини" Кия, 
члени якої мають свої окремі 
роди. Певно, Кий був носієм 
міжплемінної влади предків 
власне українських племен, а 
інші були повноважними пред
ставниками віддаленіших пле
мен та їхніх груп. Так, Либідь 
може бути представником по
лабських племен, Щек — чехів, 
а Хорив — східних хорватів 
(людності Карпат), чи й усієї 
південної групи слов'ян. 
"Стіл" Кия (як і племінні "сто
ли") ставав жертвою навал за
гарбників — обрів, хозар, ва
рягів... Та в нашому народі жи
ла святість міста, і вона 
підспудно, силами етносу вибу
хала все новими святинями ко
зацької доби гетьманів, що ус
падкували від Кия знак свя
щенної влади — кий-булаву. У 
ХУІ-ХУІІІ століттях Київ роз
квітає виявами традиційної 
культури українців. У квітучих 
священних вишняках стоять під 
солом'яними й ґонтовими покрівлями хати, 
комори й льохи, кузні й гончарні горни, 
попід садами переливаються сріблом чисті 
води Либеді й Почайни, Глибочиці й Киян
ки, над джерелами і криницями стоять кап
лиці, на базарах вирує традиційне життя. А 
над усім цим злагодженим раєм білими ле
бедями сяють витончені силуети бароко
вих храмів, і над ними, як смарагдові хма
ри, — священні гори в оточенні святих 
джерел пливуть уздовж священної ріки на
роду у сяючий зі священного неба Світ. У 
XIX столітті місто, як видатний комплекс 
сакрально- мистецьких виявів, знову стало 
жертвою колонізаторів, їхньої бездуховно-
еклектичної, убогої культури, що імітує ве
лич. Лиш поодинокі вцілілі традиційні храми 
та мовчазні гори залишилися свідками по
внокровного минулого. Хати у садках зос
талися лиш на задвірках, поза міською 
культурою. Деякі з них дожили до наших 
днів. Нарешті нібито пішов у небуття ко
лоніальний режим, і поодинокі вцілілі 
пам'ятки традиційного Києва мають зайня
ти поважне місце у системі охорони 
пам'яток, звільненої від недолугого ко
лоніального "насліддя". На жаль, бачимо 
Інше. Саме в останнє десятиліття загачено 
витоки Киянки, і вона, слідом за Почай-
ною й Глибочицею, перестала існувати, а 
Либідь перетворено на стічну канаву. В 
Історико-культурних координатах це 
рівнозначно, скажімо, знищенню Гангу, 
Інду, Дніпра, Дунаю, Лаби чи Волги. У 80-х 
роках XX ст. знищено дивом вцілілу від 
"культури" північних варварів старовинну 
хату ХУІІІ століття 5 на Пріорці, "пам'ятко-
охоронні" арбітри відмовили їй у праві на 
життя як "нехарактерній" для міста. На
томість з десятилітньої давнини піднято на 
суспільне світло пропозиції забудови 

звільненого від колоніального "насліддя" 
урочища Гончарі й Кожум'яки — котеджа
ми новоявлених багачів, а найвищу святи
ню з усього гірського комплексу міста — 
Замкову гору — знову передати Києво-
Флорівському монастирю під кладовище. І 
байдуже до того, що саме тут зосереджу
ються усі київські топоніми міста — Старо-
київська гора, Киянівський провулок, річка 
Киянка. Цю святиню вже раз пущено під 
бульдозер, а тепер ще раз піддано дест
рукції — розпродується по частинах, по 
квадратних метрах під забудову будь-кому, 
їм — зайдам і їх тутешнім "помічникам" — 
байдуже до давньої історії Замкової гори, 
яка, певно, колись називалася Хоревицею, 
а в далекому священному минулому не
минуче була духовним центром, як ку
пальська гора Собутка у Польщі. Не
безпідставні припущення, що це і є той свя
щенний Іліон, який поглинув живого Свято-
гора (за іншою версією, це сталося на луж
ку між Святими горами, тобто у згаданому 
урочищі), не віддав небу, забрав разом з 
його священним духом, не бажаючи втра
чати святості, прадавньої віри у святість 
усього земного буття, що саме ця гора ста
ла носієм духу Святогора — предтечі Про-
метея, Христа, Довбуша, Шевченка, що са
ме вона була головним об'єктом захисту 
при спорудженні Троянових-Змієвих валів. 
Саме тут нетлінний дух Святогора, втіле
ний у цю священну гору, тримає духовну 
цілісність України, традиційні священні за
сади її ідеалів — найкоштовнішого здобутку 
людства, без повернення до якого воно не 
має майбутнього. Нам видається, що ши
рока інформація про найвищі святині наро
ду, а не лише його завойовників має бути 
доступна кожному українцеві. Народ має 
знати про плюндрування своїх одвічних 

святинь і усвідомлювати 
наслідки, що ведуть до втрати 
духовних ідеалів, забуття 
смислу існування людини на 
землі. Цим територіям не
обхідно повернути давно пору
шений статус найвищих свя
тинь нашого народу. Усі істо-
рико-культурні інституції мали 
б активізувати народ і об'єдна
ти з ним зусилля у захисті цих 
святинь. Пропонуємо започат
кувати громадські дослідницькі 
програми: "Традиційні святині 
України", "Традиційні святині 
Дніпра", "Традиційні святині 
Києва", консолідуючи пропо
нованими тут засадами розпо
рошені суспільні добродійні зу
силля тих, хто здатний щиро 
пошанувати священні засади 
буття, пронесені етносом крізь 
тисячоліття й лихоліття, що 
дійшли до нас як найвищий 
скарб. Урочища Гончарі й Ко
жум'яки могли б стати Містеч
ком Народних Майстрів — гон
чарів, ковалів, сницарів, 
шевців, ткачів і вишивальниць 
у відтвореному традиційному 
Київському середовищі, і не
хай би закони священного тво

рення, які ще живуть у руках і чуттях, виро
бах традиційних народних майстрів, живи
ли тут, оточені легендарними Священними 
горами — Старокиївською, Хоревицею й 
Щекавицею, — зону святості буття у цій 
найвищій святині народу, серед хат і свя
щенних вишняків, над чистими джерельни
ми водами відродженої до життя Киянки. А 
на Замковій горі чому б не постати рекон
струкції фрагментів самого замку, з тра
диційними храмами, які повернули б давно 
плюндрованій святині святість, що заповів 
нам схований тут, вічно живий дух спад
коємця "золотої" священної цивілізації — 
Святогора. Чому б не піднестися на свя
щенній горі над просторами святого Дніпра 
двадцяти семи златоверхим баням запро
понованого проекту храму Святогора. Одні 
лиш ці скромні за масштабами акції здатні 
у кілька раз піднести пієтет міста як пра
давньої святині, одвічного духовного цент
ру народу, а не його завойовників, катів і 
ворогів. Цим місто хоч трохи спокутувало б 
гріх тривалого руйнування своїх священ
них засад буття, повернуло б собі законний 
священний статус. 
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1 Полное собрание русских летописей.— Спб., 

1846, Т.1.— С.4. 
2 Бьілиньї/ Изд. Моск. Универс.— М., 1957.— 

С.221. 
^ Словарь украинского язьїка.— К.,1908.— 

Т.2.—С.237. 
4 Гідронімія України в її міжмовних і між

діалектних зв'язках.— К., 1981.— С.97. 
5 Верговський С , Свирида Р. Давня київська 

хата//Народна творчість та етнографія.— К., 
1982.—Ч.З.—С.83. 
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У К Р А М 
Персональні виставки голів обласних ор

ганізацій у виставкових залах Націо
нальної спілки художників України 

(м.Київ) привертають увагу вже тим, що в 
них, як на лакмусовому папері, ніби прояв
ляється загальний стан образотворчості в Ук
раїні. Тож організацію таких виставок треба 
усіляко вітати. 
Віктор Ковтун, голова Харківської організації 
НСХУ, у лютому цього року виставив 500 робіт. 
Усі площі чотирьох залів третього поверху Бу
динку художника й фойє першого були зайняті 
під експозицію. Традиційна фігуративна обра
зотворчість, тематична спрямованість (назва 
виставки — "Моя Україна"), жанровість поло
тен, високий професіоналізм — усе це перей
няте залюбленістю художника в свою, нашу 
Слобожанщину. Принциповість світоглядних 
уподобань В.Ковтуна на тлі сьогочасного про
цесу не може не викликати поваги тих, хто по-
українському дивиться на світ... 
Відчутно, що відродження жанру в реалістич
ному мистецтві потрібне як ніколи. Виставко-
вець наче нагадує про це власною практикою, 
демонструючи сьогодні здобутки харківської 
школи, її традиції й особливості. Як колорист, 
він вільно володіє технікою малярського пись
ма, відтак виображує себе в усіх різновидах 
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З Н А Й Т И С Е Б Е 
Федір Озовець 

образотворчості. Так, у натюрморті він нест
римно пристрасний, із тим натхненням само
виразу, коли, як мовиться, душа співає. Інко
ли реалістичність письма прибирає умовності, 
а то й абстрактності — то є відчуття, ніби і ти 
був причетним до всього, що зображує худож
ник. В станковій картині В.Ковтуна превалює 
міський пейзаж Харкова — його урбаністичне 
потрактування від сфумато до лінійно-
графічного втілення, із продуманою побудо
вою, монохромною чи імпресійною колірною 
гамою. Тематична картина виглядала по-
різному, залежно від "розвиненості" її структу
ри, її українськості, її світоглядності й фор-

1. Віктор Ковтун. Спасівськ і пироги. Полотно, олія. 
1996-1998. 

2. Стара криниця. Полотно, олія. 2 0 0 1 . 

3. Везуть сіно. Полотно, олія. 1998. 

4. Черніг ів. Спаський собор. Полотно, олія. 1997. 

5. Великодній ранок. Полотно, олія. 1995 

ВІКТОРА КОВТУНА 
мальної основи. Утім, перевагу слід віддати 
картинам "в пленері", а не в інтер'єрному по
трактуванні. 
Не залишилася поза увагою й експозиція гра
фіки та етюдів. В Харкові таки вміють володіти 
пензлем і олівцем (В.Ковтун — професор 
Харківської державної академії дизайну й ми
стецтва). Це так зване нетональне вирішення 
тривимірного простору в рисунку, що передає 
Відчуття повітряної перспективи. Щодо етюдів 
майстра: художники, видно, мають поверну
тися до цього мистецького різновиду , котрий, 
ЙК ніякий інший, убирає в себе дух часу. 
Творчість і виставка В.Ковтуна засвідчили: 
маніпулювання одним кольором останнім ча
сом вже не є актуальним; ми таки не занеха
яли надбання і традиції справжньої ук
раїнської образотворчої школи. Є сподівання, 
що вона відродиться, постане в усій своїй 
красі й перед глядачем. Адже професор своє 
Образотворення адресує йому. А про "огріхи", 
•щось не те", "минулий час" — нехай собі во
ни залишаться для балачок тим, хто розучив
ся рисувати й малювати. 
ВІриться — Віктор Ковтун створить ще не од
не полотно про нашу Україну, про нас з вами, 
співвітчизники. 
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МИ І ЧАС 

Нещодавно мистецький гурт "Світовид" відсвяткував свій перший 
значний ювілей — 10 років в українському мистецькому світі! Уг-
рупування мистців, що працюють в різних видах і жанрах мис

тецтва, сповідують різні стилістичні спрямування, об'єднує довготрива
ле мистецьке спілкування та спільні гуртові виставки, на яких кияни не
одноразово мали змогу ознайомитись з творчістю учасників гурту. 
Таке мистецьке об'єднання є важливою складовою культурно-мистець
кого життя у нашій державі. Нарівні з іншими творчими об'єднаннями 
воно розбудовує структуру художньої сфери суспільства, утверджує 
свої мистецькі зацікавлення та формує смаки глядача. Завдяки єдності 
гурту кожен мистець "Світовиду" має більше можливостей заявити про 
себе. 
До гурту входить 14 учасників: І.Бринюк, А.Буртовий, В.Гарбуз, М.Гор
ловий, О.І.Івахненко, В.Копайгоренко, В.Корчинський, М.Кочубей, 
А.Марчук, В.Мовчан, І.Пилипенко, М.Стороженко, О.Баликова, по
кійний В.Шишов. Що цікаво, мистцям вдається, незважаючи на 
розрізненість мистецьких спрямувань, якимось чином триматися ра
зом, про що і свідчить десятирічний ювілей об'єднання. Тож хочемо по
бажати "світовидцям" філософського осмислення довколишнього світу 
власним неупередженим поглядом творця та доносити своє "бачення" 
до українського глядача. 

О.Б. 

Марія Приймаченко . Ваза з кв ітами. Полотно, темпера. 1969. 

Микола Стороженко. Портрет в червоному. Полотно,картон, олія. 1994. 

Олександр Івахненко. Лепеха Полотно, олія. 1998. 

Василь Копайгоренко. Веснянки. Полотно, олія. 2 0 0 1 . 

Володимир Гарбуз. Світанок. Полотно, олія. 1999. 

Анатолій Марчук . Печальна. Полотно, олія. 1998. 

Василь Корчинський. Ранок. Полотно, олія. 2 0 0 1 . 

СВІТОВИД": 10 років у мистецькому світі 





СПАЛАХНУТИ 
І НЕ ЗГАСНУТИ 

Як український мистець Михайло Ку-
ленко — учасник багатьох вітчизняних 
та міжнародних художніх виставок. Він 

широко знаний майстер акварельного живо
пису і графіки; чимало його творів зайняли 
свої ніші в державних та приватних колекціях 
України і за її межами. Творчість майстра — 
приклад глибокого самовиразу, високого 
професіоналізму, національного самоусвідо
млення. 
А працює наш маестро в Київському 
Національному університеті будівництва й 
архітектури, викладає рисунок, живопис та 
прикладну графіку на факультеті архітектури, 
керує дипломними роботами. За останні роки 
створив і спеціальну методичну програму з 
цього курсу, підготував до друку чотири 
підручники; загалом він є автором навчаль
них програм з графічного дизайну та ав
торської прикладної графіки. До художнього 
оформлення книжок активно залучає тала
новитих учнів, передаючи їм свій неабиякий 
творчий досвід. 
У жовтні 2001 р. в залах Державного музею 
книги та друкарства України відбулася друга 
його персональна виставка, де було пред
ставлено доробок художника останніх двох 
літ (43 акварелі та 27 аркушів графіки в 
техніці ліногравюри). 
...Уважно передивлялась виставку. Перед 
очима немов пропливали сільські хати у 
сріблястих сутінках, затишні куточки лісових 
галявин, чисте блакитне небо, дзвінке од вес
няної сині, спалахи барв золотавої осені. 
Завважую собі: мистець народився на 
Київщині. Вже у підлітковому віці відчув потяг 
до живопису й малюнку, мріяв передати в 
картинах багатющу красу України. Згодом 

закінчив Київське художнє училище, Ук
раїнський поліграфічний інститут за фахом 
художник-графік. Набувши фахову освіту, за
хоплюється живописом, формується як пей
зажист; рідна природа стала для нього тим 
середовищем, що сформувало і його харак
тер. І посьогодні у пленерних роботах, пред
ставлених на виставці, — свіже відчуття 
піднесеності, романтизму, — щось ніби від 
Васильківського чи Куїнджі. 
Привертають до себе увагу чарівні аква
рельні композиції "Рання весна", "Околиці 
Києва", "Теплий вечір": легкі й прозорі фарби 
передають щиру закоханість автора в рідну 
природу. Ось "Літо в Східниці", "Кожного дня 
дощ", "Похмура осінь", "День минає" — 
палітра художника сонячна, світла навіть 
тоді, коли хмурніє небо... Свої трепетні аква
релі "Скелі Довбуша", "Прикарпаття", "Ліс в 
Карпатах" та "За обрієм Дрогобич" він немов 
перетворює на всебарвний гімн природі, на 
справжнє свято спілкування з нею; його 
національний образний стиль народжується 
тоді, коли думає про Батьківщину, нади
хається її образами, мислить її образами. 
У графічних композиціях Куленка з роками 
змінюється характер світла і тіні, характер 
пластичного штриха. Колишня монолітність 



Нінель Гассанова, 
професор, кандидат мистецтвознавства 

форм малюнку і граничний аскетизм чорно-
білої техніки поступається місцем багато-
вимірності й віртуозності техніки, що можна 
завбачити в композиції "Ранок в лузі", "Стеж
ками України". Особливої витонченості пись
ма він досягає в аркуші "Ранковий туман", де 
створює відчуття вологості туману і ранкової 
тиші. В композиції "Передчуття" талановито 
ліпить форму, передає динаміку руху коней. 
Колірна гама стримана, та у поєднанні з 
напівпрозорою сіткою штрихування значно 
збагачується. Майстерно зображує мистець і 
квіти — "Лілії цвітуть", "Цвіте кактус", "Жор
жини", — намагаючись передати характер 
квітки пластикою ліній. І нарешті — "Воля" — 
маленький графічний шкіц, де автор 
своєрідно поглиблює внутрішній простір ком
позиції. Український живопис і графіка, як 
вважає художник М.Куленко, мають бути на
роднопісенними, вони можуть правдиво го
ворити і просто відтворювати Рідний Край. 
Зворушливі картини буття слід писати такою 

ж прекрасною і всім зрозумілою мовою жи
вопису. 
М.Куленко звертається і до "гарячих тем су
часності". В своїй графічній серії "Вони захи
щали Батьківщину" він виступає як гострий 
критик, правдиво висвітлює безпорадність 
забутих суспільством і ріднею стареньких 
батьків. Не можна без болю дивитися і на ар
куш "Самотність", де зображено стареньку 
бабцю біля темного вікна, що виглядає в ніч, 
наче сподівається на зустріч зі своїми дітьми 
хоч на коротку мить... 
Не менш цікава серія ліногравюр "Україна 
сьогодні", до складу якої входять аркуші "Ти 
скажи, чи не згасла...", "Всі на вибори", "Ук
раїнські красуні". 
Як бачимо, творчість Михайла Куленка тема
тично й стилістично досить-таки розмаїта. 
Романтик і філософ, публіцист і критик, він 
прагне малювати те, що його найбільше хви
лює, до чого тягнеться душа. 

Михайло Куленко. Передчуття. Папір, акварель, 
гуаш. 2001 . 

Тиша. Кольорова ліногравюра. 1990. 

За обрієм Дрогобич. Папір, акварель. 2001 . 

Похмурий день. Полотно, олія. 1995. 

Стежками України. Папір, акварель. 1999. 



з н а й т и с е б е 

Андрій Вокотсй 
і феполсп 
української &ути 
Андрій Бокотей з'явився на українському мистецькому видноколі ще наприкінці 
60-х — початку 70-х років. Вже тоді його знали як талановитого кераміста та скля
ра, хоч персональні виставки мистця датують значно пізнішим часом. Що цікаво, 
поступав спершу на монументальний живопис, розпочинав свій мистецький шлях у 
Львівському інституті декоративного та ужиткового мистецтва у кераміці, та згодом 
відкрив для себе матеріал, який став для нього усім життям.. . Сьогодні він очолює 
не лише Львівську академію мистецтв, але й свою самобутню школу, яка, мабуть, чи 
не найбільше визначає його мистецькі та педагогічні досягнення. Цього року Андрій 
Бокотей став лауреатом Шевченківської премії. 

...Народився він в с.Брід на Закарпатті. 
Дитинство сина греко-католицького свяще
ника було важким. Батька репресували на 
25 років, вдома залишилось п'ятеро дітей 
та дружина. 
Спочатку доля пов'язала Андрія з музи
кою: зак інчив у м.Хуст культосвітній 
технікум і викладав у школі музику. В цей 
час у Хусті розписом вокзалу займались 
львівські живописці. Вони побачили його 
"мальовки" і порадили поїхати до Львова і 
поступати до інституту. Так, це був 
справжній шанс продовжити навчання та 
вчитись улюбленої справи — малювати. 
Однак вступити на монументальний живо
пис не вдалось. Наступного року Бокотей 
став студентом відділу кераміки. 
В інституті життя пов'язало його з багатьма 
талановитими людьми, які мали вплив на 
його творче становлення: Р.Петрук, Б.Сой
ка, В.Федько, Л.Медвідь, І.Боднар, С.Шаба-
тура, О.Мінько, І.Марчук, Л.Крип'якевич, 
З.Флінта, П.Пушкаш. Частина з них пішла 
на кераміку, частина — на текстиль, сьо
годні більшість з них — живописці, але усі 
вони визначали характер і рівень нашого 
мистецтва впродовж останньої чверті ми
нулого століття. 
Довелось вчитись у талановитих худож
ників та педагогів: основні засади компо
зиції та живопису прищепив Роман Сельсь-
кий, справжнім провідником і вчителем у 
повному розумінні цього слова був для них 
Карло Звіринський. В його "домашній ака
демії", з величезною бібліотекою та атмо
сферою справжнього мистецького та ду
ховного розвою, набирались знань молоді 
творчі натури. Вчитель створив мистецьку 
школу, яку ми сьогодні сміливо називаємо 
"школою Звіринського". 
Після закінчення вузу Бокотей разом з 
Медведем, Боднарем та Міньком залиши
лись в інституті стараннями тодішнього 
ректора Я.П.Запаска. Ще на останніх кур
сах навчання завідував інститутським му
зеєм. Викладав на кафедрі кераміки — 
досі його тодішні учні та дипломники згаду-
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ють його як одного з найкращих педагогів. 
За рекомендацією завідувача кафедри ке
раміки Ю.Лащука Бокотей пише канди
датську дисертацію на тему "Народна ке
раміка Черніг івщини", захист якої не 
відбувся (через відмову стати "співробітни
ком" органів, був звільнений з вузу як 
"неідеологічний"). Так у 1972 році він за
лишив улюблений мистецький іститут, до 
якого доля судила йому повернутись знову 
аж в 1988 році... 
Ще займаючись написанням кандидатської 
роботи, мистець відвідав Київ, де познайо
мився з такими особистостями, як О.Федо
рук, В.Щербак, Д.Степовик. Сам "дух 
сімдесятництва" як у Києві, так і уві Львові 
сприяв подальшому творчому пошуку, і в 

За останнє оформлення було отримано 
Державну нагороду у галузі архітектури. 
Не забарились популярність та визнання. 
В подорожах по колишньому Союзу Боко
тей познайомився також з провідними гут-
никами, зокрема з Борисом Смирновим, 
професором Вищого художньо-промисло
вого училища ім. В.Г.Мухіної. 
На цей час гутництво України, як і інших 
республік тодішнього СРСР, зосереджува
лось у виробничій сфері і призначалось 
для вжиткових потреб, що, звичайно, не 
позбавляло його естетичних якостей. З 
кінця 50-х років на головних склозаводах 
України було введено посади художників, 
серед яких були і випускники Львівського 
інституту, що сприяло зростанню худож-

1 

полі зору мистця опинилось скло — ма
теріал (відомий в Україні ще з IV — V ст.), 
що приваблює своєю пластичністю і, вод
ночас, непорушністю, непередбаченістю у 
втіленні мистецьких експериментів, ще не 
відкритих джерел багатих образотворчих 
можливостей. "Воно захопило мене, і я 
вже не зміг відірватись від нього", — згадує 
сьогодні пан Андрій. 
Дебютом скляра стало встановлення у 
Львові на пр.Шевченка скляної колони-
світильника (в співавторстві з Р.Петруком, 
О.Міньком та Б.Галицьким) в інтер'єрі ма
газину "Світоч". Почались численні замов
лення: оформлення в далекій Тюмені освіт
лення в готелі "Схід", чимало об'єктів у 
Львові, освітлення Хмельницького, Жито
мирського, Ужгородського муздрамтеат-
рів, харківського ресторану "Старе місто". 

нього рівня скляної продукції. У Львові, зо
крема, в цей час скло переживало відрод
ження: у 1963 році в інституті було відкри
то кафедру скла (очолив А.Соболєв); зго
дом — цех гутного скла, стараннями 
Д.Крвавича, Е.Миськата Я.Чайки. Бригаду 
гутників започаткували москвич і — 
С.Бескінська та Д.Шушканов. Особлива 
роль у відродженні склярства у Львові на
лежить п.Вальницькій, співробітниці Музею 
етнографії. Власне вона запросила 
спеціалістів М.Павловського та П.Семе-
ненка до музею й познайомила їх з твора
ми народного гутництва (вони приїхали зі 
Сходу України і працювали тоді простими 
майстрами на Львівській експеримен
тальній кераміко-скульптурній фабриці, де 
у 1962 році було відкрито гутний цех, сьо
годні — чи не єдиний в Україні; а вже 
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пізніше вони виховали цілу плеяду 
львівських склодувів — М.Тарнавського, 
П.Думича, Б.Валька, О.Геру, І.Чабана, 
Я.Мацієвського, ін.). 
60-70-і роки стали початком відліку нового 
розвитку українського гутництва, і А.Боко
тей долучився своєю творчістю до його по
ступу. Перший раз мистця як скляра заува
жили у 1975 році в Москві, де відбувалася 
виставка-звіт творчої групи. Вже тоді він 
отримав визнання серед фахівців колиш
нього Союзу. Особливого розголосу набу
ла виставка у Санкт-Петербурзі групи 
"Скло. Образ. Простір" (1981), до якої вхо
див і Бокотей. Сама назва групи, або ж — 
своєрідного проекту, визначила характер 
робіт, які вже не належали до класифікації 
"декоративно-ужиткове мистецтво". Крити
ки вжили новий термін для охарактеризу
вання творчості мистця — "станкове обра
зотворче скло", відзначили також його 
особливу, авторську техніку, що полягала в 
наповненні скляної форми (кулі, диску) 
своєрідним "скляним живописом" (пейзаж, 
сюжетна композиція). Експоновані на вис
тавці твори — "Чумацький Шлях", "Варі
ації", "Народження матерії" позначені 
цілком новим баченням традиційного 
вжиткового матеріалу: перед глядачами 
постали "скляні живописні полотна", де 
заміною рами та полотна виступає прозо
ра скляна куля, яка творить всесвіт майст
ра, наповнений антропоморфними та зоо
морфними образами, фантастичними 
ландшафтами. Тепер ці твори стали класи
кою українського скла і зберігаються в му
зейних та приватних колекціях в Україні та 
за її межами. За висловом відомого ук
раїнського мистецтвознавця І. Гол ода: 
"Творчість А.Бокотея не лише переконливо 
ілюструє образотворчі властивості гутного 
скла, але й свідчить про цілком нове ос
мислення можливостей декоративно-ужит
кового мистецтва". 

Середина 80-х років позначена у творчості 
майстра особливо цікавою хвилею експе
риментів: цикл "Об'єкти у просторі" (1984-
1985) став синтезом різних матеріалів — 
скла, бронзи та кераміки у кулястих скля
них об'ємах, в яких чітко простежуються не 
лише краєвиди чи сюжети, але й космо
логічні образи з їх прадавнім, дзвінким у 
склі звучанням. 
На кінець 80-х у доробку мистця з'являють
ся більші за масштабами та пластичніші 
композиційні вирішення. Традиційна для 
української гути, починаючи з XVII — XVIII 
ст., скляна фігурна пластика, яка бере свій 
початок від посуду, має сучасне продов
ження у скляній скульптурі Бокотея. Через 

вивільнення людських образів з простору 
скляних сфер автор по-новому експери
ментує з матеріалом, що, безперечно, 
пов'язано з майстерним володінням техно
логією. Творча думка і первісна пластична 
природа матеріалу, що майже в руках скля
ра перетворюється на тверду матерію, до
сягни в його творах небувалої органічної 
єдності'. Так з'являється цілий цикл робіт 
"Забавки для дорослих", які за своїм гли
бинним змістом, пов'язаним з буттям лю
дини у світі, є зовсім не "забавками". У цьо
му циклі робіт колір не втрачає своєї ваги, 
у поєднанні з динамічною пластикою він 
продовжує своє гармонійне звучання, ста
вить акценти та, звичайно, зберігає свою 
автентичну символіку. Його жовтогаряча 
"Венера" та людина на блакитному возі 
Всесвіту знаменують новий етап торчого 
пошуку ще не втілених, водночас — неви
черпних в руках майстра можливостей 
скляної гарячої маси. Що цікаво, таке ком
позиційне розташування людської постаті 
(сидячої) зустрічається в багатьох скульп
торів покоління 60-70-х років, які вчились 
народного мистецтва, знали творчість 
європейських мистців, зокрема, — відомо
го пластика Генрі Мура. Сам Бокотей 
завжди зазначав, що ніколи не працює в 
одному стилі, та й проблема приналежності 
до певного стилю при аналізі його твор
чості буде зовсім недоречною, адже він 
сам відтворював свою техніку, манеру 
формотворення, відшуковував власний по
гляд на естетику скла. 
В доробку автора, окрім скла, чимало ке
рамічних, живописних, графічних творів, 
які були представлені на його персональ
них виставках у 1988 та 1998 рр. Власне 
тут Бокотей постав як зрілий гутник, який 
підніс свій експериментаторський пошук до 
рівня не тільки авторської техніки, але й — 
майстерності. Його "Козак Мамай" та "Кар
патські мадонни" назавжди залишаться в 
історії українського мистецтва (їхні репро
дукції можна знайти у 5-томній енцикло
педії "Мистецтво України" (Київ, Україн
ська енциклопедія; 1995; с.228). 
Перелік персональних та гуртових виста
вок скляра налічує вже більше 80 назв, а 
список публікацій українських та за
рубіжних мистецтвознавців про творчість 
— більше ста позицій; його бібліографія си
стематизована науковцями. 
Ще на початку 90-х мистець "об'їздив 
півсвіту": численні виставки, участь у 
міжнародних симпозіумах та форумах — у 
Бельгії, Данії, Німеччині, США, Угорщині, 

Чехії, Франції. Світ визнав Андрія Бокотея 
як одного з провідних майстрів скла, якому 
ми завдячуємо відкриттям у 1989 році 
Міжнародного симпозіуму гутного скла в 
Україні, який щотри роки проводиться у 
місті, де розпочиналось його становлення 
в гуті. Симпозіум залучив до участі не ли
ше українських гутників, але й світові іме
на, серед яких — президент асоціації істо
риків скла Джозеф Філіпп. Власне він 
підкреслив, що симпозіум скла у Львові 
засвідчив свій міжнародний характер та 
високий рівень представлених українськи
ми склярами творів. Також заслугою пана 
Андрія є організація акції "Музей скла у 
Львові", метою якої є збір колекції сучасно
го художнього гутного скла. 
Особливе місце в житті мистця відіграє пе
дагогічна діяльність: з поверненням у 1988 
році до Львівського інституту декоративно
го і ужиткового мистецтва, тепер — 
Львівської академії мистецтв працює з мо
лоддю. Він — людина, котра завжди відкри
та до людей, зокрема до творчого студен-
ства, вчитель, котрий прагне передати 
свою майстерність і завжди знаходить 
відгук у серцях своїх учнів. Його власна ви
ховна методика, розроблена у вигляді ста
тей та навчальних посібників, чималий ви
кладацький досвід спричинились до виник
нення його власної школи. Так, тепер жит
тя мистця знову пов'язане з альма-матер, 
спершу як викладача, доцента, завідуючо
го кафедрою скла, професора, тепер — 
ректора Львівської академії мистецтв — 
провідника її активного розвою... Андрій 
Бокотей продовжує свій шлях як відомий 
український майстер декоративного-ужит-
кового та образотворчого мистецтва і, як 
зазначив американський дослідник мис
тецтва Т.Сано: "долучається своїми твора
ми до розвитку мистецтва гути не лише в 
Україні, але й у світі"2. 

Матеріал підготовлено М.Хрущак на основі 
розмови М.Маричевського з А.Бокотеєм 

Примітки 
1 Голубець О. Глибина скла (Андрію Боко-

тею — 60)// Образотворче мистецтво. 
— 1998. — № 2 . — С. 78. 

2 Шимчук Є. "Ми є на земній кулі як дер
жава мистецька" (III Міжнародний сим
позіум гутного скла)// Образотворче 
мистецтво. — 1997. — №3-4. — О 68. 



У К Р А Ї Н С Ь К Е М И С Т Е Ц Т В О В С В І Т І 

Андрій Ментух, 
мистець 

Дебют Анни-Оксани 
Дмитерко-Туцької 

Вукраїнській громаді у Польщі з'яви
лася нова постать у мистецькій 
ділянці. Потрібно зазначити, що про

фесія художника, графіка чи скульптора у 
нашій спільноті не популярна. У Гдансько
му інституті мистецтв (тепер Академія мис
тецтв) протягом понад півстоліття 
Студіював тільки один студент українець! 
Сьогодні у Польщі, щоб перелічити мистців 
українців, які репрезентують справжній 
Мистецький рівень, вистачить пальців 
Однієї руки. 
Тому ми тішимось, що з нашого середови
ща виходить на арену цікава і непересічна 
Особистість. Анна-Оксана Дмитерко-Туць-
К8 народилася у Гданську в 1969 році. 
Акція "Вісла" вигнала її батьків з рідних 
Сторін на німецькі землі. Вже у молодому 
Віці Анна мріяла про мистецьку школу. 
шВзірець до наслідування я мала в родині. 
Моя тітка з боку мами, Надія-Марія Кова-
пюк, була скульптором-керамістом — 
Закінчила пластичний відділ Торунського 
університету. На жаль, вона не дочекалася 
Мого дебюту, померла у 1998 році. Я захоп
лювалась тіткою протягом усього мого ди
тинства, і це, без сумніву, мало великий 
Вплив на становлення моєї свідомостГ. 
Складаючи іспити до Ліцею пластичних ми
стецтв, Анна остаточно заявила, що хоче 
Стати скульптором. По закінченні Ліцею во-
на поступила до Гданської академії мис
тецтв, яку успішно закінчила дипломом 

магістра у 1999 році. І от, невдовзі, ми ог
лядаємо її першу персональну виставку, 
яка проходила у Салоні дебютів у Гдині-Ор-
лово на початку січня 2001 року. 
Дебюти переважно бувають невизначені, а 
брак досвіду молодого мистця доводить, 
що дебютант часто наслідує і робить свої 
твори "під когось". Тут маємо одразу сфор
мовану, оригінальну творчу особистість. У 
сьогоднішньому мистецькому світі важко 
шокувати глядача, однак твори молодої 
мисткині привернули увагу шанувальників 
мистецтва. 

Свою виставку Анна назвала "Мости". 
"Міст — це символ єднання: єднає давнє, 
яке мене цікавить та захоплює, з суча
сним. Міст є позачасовим. Мостом є мис
тецтво, яке поєднує віки і людей, які твори
ли в різних епохах. Мостом можу бути я, 
адже пов'язую своє життя і свою творчість 
із загальнолюдським процесом еволюції'. 
Експоновані на виставці твори можна 
поділити на дві групи, хоча б за ма
теріалом, який було використано. Пред
ставлено кераміку та просторові форми, 
виконані з металу, очерету і прутиків бам
бука. 
Звичайно, кераміка нагадує нам предмети 
побутового вжитку, але тут ми бачимо 
"чисті" керамічні форми, які не вписуються 
в рамки традиційної скульптури. Є тут, од
нак, певні асоціації з мистецтвом палеоліту 
та з мистецтвом доколумбової Америки. 
Авторці вдалось знайти оригінальні засоби 
вираження форми і значно розширити 
звичні межі пластичного трактування фор
ми. Кожна з цих форм є закінченою і не по
требує доповнення. Композицію окреслює 
чітка контурна лінія, а максимальна ла
конічність пластики вражає внутрішнім на
пруженням та переживанням автора. Ви
користання скупої кількості засобів — як 
технічних, так і тональних — засвідчує ви
сокий рівень зрілості та говорить про не
абияку майстерність молодої мисткині. 

Польща, м.Гданськ 

47 



З А Д У М І В Т І Л Е Н Н Я 

Олександр Федорук, 
доктор мистецтвознавства професор 

Представляти Іву Павель-
чук у мистецькому соціумі 
Києва немає потреби: во

на є одним з найбільш активних, 
творчо сформованих живо
писців радикальної орієнтації. У 
власних постмодерних аргумен
таціях Павельчук послідовна і 
переконлива. Мисткиня має 
впевненість, що її творчість — 
це спосіб одкровення, вияву ста
ну душі, повсякденного внутріш
нього "опромінення світом", 
спосіб передачі живих малярсь
ких імпульсів. 
Симпатії Павельчук виражають 
характер її зацікавлень мистець
кими явищами, тобто видають 
логіку її живописних уподобань і 
стильових змін. Загалом можна 
простежити творче зростання 
художника упродовж відрізку то
го часу, коли українське мис
тецтво, починаючи з середини 
80-х, зазнавало жаданих ди
намічних трансформацій. Але 
при усіх типологічних відмінах 
манери письма впродовж усього 
зактивізовано-спресованого 15-
річчя беззмінно усталеною зали
шалася символічна означу-
ваність усіх без винятку творів, 
що увібрали три основні якості 
зображення — монумен
тальність, декоративність, фрон
тальність. 
На першому етапі розвитку, про
тягом другої половини 80-х, у 
період зацікавлень неосецесією, 
символічне навантаження в тво
рах Павельчук несли лінія і ма
люнок, що визначали ма-
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Синкретизм І 
генеалогії кольору 
теріальність предмета і сере
довища. В пору цих стильових 
уподобань вона виробила для 
себе такі правила письма, що 
були означені рафінованим 
м е т а ф о р и ч н о - с и м в о л і ч н и м 
мисленням, копи сам час роз
чинявся в світлі прозорих де
коративних плям і яскравих 
ліній і в просторі уявних ілюзій 
зникали найменші натяки на 
час, а на полотні, в композиції 
відпадала потреба у тіні. Ма
люнок характеризував ма
теріальність об'єкта і оточен
ня, а скерованість мистця до 
реалій виявляли іманентні для 
цього стану мислення способи 
специфічного образу натури, 

скажімо, через фронтальність зображен 
ня, декоративізм площини, найбільш точні 
пунктуалізації предмета. Тоді з'явилаї 
серія пейзажів та натюрмортів, що привер 
нули увагу галеристів і приватних ко 
лекціонерів (європейських і українських) 
Слід пам'ятати, що ці жанри живопису нео 
сецесійного спрямування були портретом 
об'єкта, стану, як, скажімо, "крісло" Ван Го 
га чи "портрети" казкового Андерсена. Для 
художника було важливе зображення "пор 
трета" гори, крісла, чайника, чашки, 
сервізу, зісохлого чорного яблука, чере;* 
що усі об'єкти, що потрапляли до поля зору 
Павельчук, малювалися з натури, були 
предметні, "фотографічно портретні" ("Ки
париси", "Дерево", "Зорі Сімеїзу", "Дан", 
"Ніколета", "Натюрморт з чорним яблу 
ком", "Натюрморт з трьома предметами"). 

Символічний метафоризм 
заявляв про себе в не
сподіваних образних сполу
ках, що примушували шука
ти конкретні аналогії, зістав
лення, зроджували асоці
ативні паралелі ("Русалка 
Юлька в дитинстві", "Бара
ни", "Корова"). 
Символізм мислення з ро
ками не зникав, а, навпаки, 
посилювався через образні 
тлумачення станів, коли 
прийшла пора відмовитися 
від лінії на догоду фактурі, 
що, зрештою, передувало 
глибинним імплікаціям ко-
лоризму. Серії полотен 
"Грунти і пустелі", "Восьма 
лінія снігу" (1995-1996) 
вирішували, з одного боку, 
ідею самодостатності в 
проміжний період між 
лінією, малюнком і кольо
ром, коли з'явилося озна
чення фактури, і набував 
видової диференціації, як 
золоті, снігові і чорні грунти 
та пустелі, а з другого — ху
дожниця застосувала і фак 
туру, і живопис як письмо 
творчі мотиви образності 
Таким чином, авторка прой 
шла еволюцію від лінії і ма
люнка до фактури, а ві 
фактури її візуальні спосте 
реження зосередилися на 
кольорі. 

Останні шість років активно 
го творчого життя Павель 
чук присвячені розробці но
вих способів живописного 
мислення, використанню 
новітніх технологій і засто-



і у м н н ю різних матеріалів. Так народилася 
референтна колористика — "Генеалогія 
•вльору", яка є підсумком розробки кілька-

живописного проекту, розрахова
ного на опосередковані зв'язки з віртуаль
ним світом. У підсумку з'явилася серія 
«шпозицій оптично-візуального спряму
вання "Мерохромії", де колір набував у ди-
НИІМІЦІ зростання своєї основної світлонос
ної внутрішньої функції. Найбільшим здо-

/ цих мистецьких спостереженнях 
ІІввельчук стала муралістична концент
рація її творчоносності, зорієнтованість на 
^ В й метапростір. 
ЙІралельно велася праця над циклами 
*Пвлітри" і "Колір". Пошук був зведений до 

о розрахунку, аби виявити ди-
ВМІку "колірного звучання", вивільнити 
•опір від невластивої йому гравітації і тим 
<лмим спровокувати його стосовно стриж-
ИМОго тла. її чорний міг втілитися під дією 
•оитрастів у Фіолетовий або набути ознак 
Жовтого. Наголос робився на фізично-оп-
рЧНІй сутності барви, нюанси могли регу
люватися здатністю відчути власну духовну 
Субстанцію, перейти в таку форму буття, 
ика веде до народження нових контрастів 
•бо згармонійованих поєднань. 
Шість років творчих пошуків на зрізі рефе
рентної колористики були сповнені особли
вої напруги, через яку молода, вольова, 
сильна людина доводила пріоритети свого 
•щи в і дуального бачення й стверджувала 
власне право на творення в нефігуратив-
иому живопису нових мистецьких вартос-
ІСЙ. Метою був пошук трансцендентних 

впливів Кольору на людину. Через це Колір 
виступав як реалізатор власних мрій, ба
жань, стаючи індивідом, що "диктує" волю, 
набуває якостей одухотвореної матерії. 
За таких умов виникла потреба в апеляції 
до нових технічних матеріалів, в даному 
випадку плексигласу як найбільш індифе
рентного, на перший погляд, але при ближ
чому ознайомленні виявилося, що він з 
найбільшою сенсуальною силою відбиває 
метадійство кольору в заданому ідеально
му просторі. Віртуальність об'єкта передба
чала, однак, залежність кольору від зміни 
середовища, характеру освітлення, народ
ження нових контактних з'єднань з тлом і 
тим, що є "за ним". Зароджувалися тим са
мим багатогранні здатності кольору до 
життя, навіть без волі автора. 
Серія референтної колористики Павельчук 
стверджує символічну наповненість кольо
ру, його здатність до перевтілень у нові 
емоційні стани. Це яскраво підтверджують 
назви картин: "Туга Червоного за яскраво-
Блакитним", "Час, коли від Червоного за
лишилася тільки назва, — забутий усіма 
Фіолетовий", "І Фіолетовий був Червоним" 
(1995-2000) і т.д. 

її мистецький світ осяяний вогнем неспо
кою, і в ньому нема найменшого куточка 
для самовтіхи або самозадоволення, вона 
несе своїми творами красу через колір: ко
жен його відтінок, сила звучання, цезури, 
інтервали, свічіння виконують психологічні 
функції, почувають себе комільфо у полі 
силового сприйняття, відмежовуючись від 

реальних координат. Немає сумнівів — за
сади референтної колористики в сучасно
му архітектурно-зурбанізованому середо
вищі заявляють про себе доволі впевнено. 
Вони є ознакою нинішнього часу і при тому 
вісником добрих починань у галузі майбут
нього муралістично-візуального малярст
ва. 
Референтна колористика, що з'явилася в 
ескізах у 1986 році, була успішно реалізо
вана в артпроекті "Туга Червоного за яск-
раво-Блакитним", який виборов грант 
міжнародного Московського "Салону-
2001". Проект Іви Павельчук був визначе
ний як один з кращих в українській та 
російській пресі... Воістину синкретичний 
характер має генеалогія кольору Павель
чук, яку мисткиня стверджувала впродовж 
останніх років. 

1. Іва Павельчук. Колоски. Полотно, олія. 1997. 

2. Туга Червоного за яскраво-Блакитним. Полотно, олія. 
2000. 

3. Туга Червоного за яскраво-Блакитним. Диптих. 
Полотно, олія. 1995. Приватна збірка А.Краско. 
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Олесь Остапенко, 
історик мистецтва 

Н евдовзі після того, як у художній га
лереї "Ірис" експонувалась виставка 
малярства одеського мистця Ігоря 

Божка під назвою "Горизонтальний прос
тір", мені захотілось повернутись до неї для 
аналітичного осмислення побаченого... 
"Кілька горизонтальних смуг, розміщених 
одна над іншою, створюють цілком не
сподіваний настрій", — каже художник. Ця 
думка є його творчим відкриттям, і схоже 
на те, що вона має шанс увійти в історію су
часного українського мистецтва. Порівню
ючи концепцію і полотна автора, можна 
дійти висновку про їх повну тотожність. На 
відміну від численних ускладнених штучних 
теорій деяких одеських арт-угрупувань, у 
Божка все зрозуміло і просто. Адже коли 
мистець безперервно, долаючи труднощі, 
йде уперед, він, зрештою, знаходить своє... 
Мені можуть зауважити, що, мовляв, Бож-
ко ще раз відкрив мінімалізм, уже відомий 
нам із Заходу, і що щось схоже було у по
лотнах Малевича. Що це — спрощений аб-
стракційний живопис Мондріана чи ще ко
гось... Справді, історія малярства XX 
століття рясніє схожими відкриттями, але 
виникнення новацій 
сьогодні — досить 
складна річ. І все ж 
творчим натурам 
завжди залишається 
вільний простір для 
створення нових ра
курсів сприйняття і по
трактування навколиш
нього світу, тому що са
ме новий погляд у від
творенні і є новацією. 
...Художникові натяка
ли, що він розпорошує 
своє обдарування, зай
маючись одночасно лі
тературою, журналісти
кою, кінематографією, 
музикою, малярством, 
скульптурою. Але це 1 
можна сприймати як пошук шляху до істи
ни, адже хто знає, що є істина? — можли
во, істина полягає у самому шляху до неї? 
Характерний для його полотен "горизон
тальний простір" майстер відкрив, перебу
ваючи на етюдах в селі Яськи, що на Оде
щині. Це відкриття підказали йому горизон
тальні ритми степових просторів півдня на
шої України — смуга води, смуга очерету, 
смуга берега, поля, лісу, неба, хмар.. . Що 

цікаво, в українсько
му народному мис
тецтві це "відкриття", 
як елемент складно", 
складеної віками сис
теми образів, вже іс
нувало. Мистець лише 
виокремив його у сво
їй творчості. У деяких 
ранніх роботах Божка 
ми бачимо, що маляр 
ще був прив'язаний до 
емоційних вражень 
від живої природи, 
проте, з часом, він від 
неї відштовхується і 
йде далі шляхом абст
рагування. 
У подальших пошуках 
сутнісного він відки
дає все зайве, друго
рядне і, врешті, шля
хом духовного очищення занурюється у 
музику ритмів — лінійних, колірних. Він 
знайшов-таки свій рідний краєвид... 

Ш1 І 
1. Ігор Божко . Українська мелодія. Полотно, олія. 1! 

2. Зимовий краєвид. Полотно, олія. 1985. 

3. Сопілка. Папір, туш, кольоровий олівець. 1994. 

4. Зрізані дерева. Полотно, олія. 1985. 

5. Осінь. Полотно, олія. 1995. 

6. Різдво 1947-го. Полотно, олія. 1993. 



Наталія Булаві на 
мистецтвознавець 

V 

Презентацією нової галереї Центру 
сучасного мистецтва "Совіарт", що 
на Андріївському узвозі, 22-а, стало 

Відкриття виставки "Ритуальні танці" Вікто
ра Сидоренка. Мультимедійно насичена 
експозиція — малярство, графіка, фото
графія, об'єкт, кінохроніка — присвячена 
подіям минулого, які ще присутні у нашому 
житті і є своєрідним підсумком філософсь
ких роздумів художника про найважливіші 
явища сучасності. 
Ідею відновлення в пам'яті фрагментів ми
нулого втілено автором у декількох вели
чезних багатофігурних полотнах з розгор
нутого циклу "Амнезія", котрий Віктор Си
доренко розпочав ще у 1995 році і над кот
рим працює й донині. Презентовані твори 
виступають як своєрідні апокаліпсичні 
видіння, своєрідні "віщі" сни, де раптово 
матеріалізувалися час і події, від яких ми 
прагнемо якнайшвидше відмовитись і які, 
до речі, забути неможливо. В умовах то
талітаризму, ідеологічної несвободи або 
будь-якого сектантства все спрямовано на 
поглинання людини не тільки духовно, але 
й фізично — стверджує автор. Тому у трип
тиху "Ритуальні танці" жінки перетворю
ються на маріонеток або на якісь робото-
подібні створіння, змушені робити фізичні 
вправи, безглузді, позбавлені кінцевої ме
ти. Вони охоплені єдиною дією, що є голо
вним для тоталітарної свідомості, бо це по
глинає особистість, котра стає лише част
кою величезної маси. 
Абсурдності і химерності танців, гри у м'яч, 
масових гімнастичних вправ у рамках бе
зумовного рабства відповідає образотвор
ча мова творів. Колорит набуває незви
чайної емоційності, напруженості, вибухо
вості. Як і в довоєнних полотнах М.Реріха, 
у Віктора Сидоренка колір — це передусім 
фактор, що сам по собі впливає на психо
логію глядача і пробуджує в ньому ті чи 
інші відчуття. Тому художник підпорядковує 
його філософському змісту своїх творів і 
будує свої полотна на контрастах та дисо
нансах відкритих яскравих кольорів, нада

ючи їм загрозливого характеру. А ще — 
спонукає до болісного пригадування, в яко
му ".. .присутні якісь анілінові фарби, 
завжди присутній цей анілін..." 
Символічний підтекст, прита
манний усій творчості Віктора 
Сидоренка, особливо чітко про
читується у центральній частині 
триптиха. Через зображення 
величезного фонтану із струму
ючою водою — найдавнішим 
медитативним символом — ав
тор підштовхує глядача до пев
них роздумів, викликає асо
ціації і ремінісценції, спонукає 
до переживань про минуле й 
прийдешнє. 
Візуально-філософську ідею ви
ставки консолідували величез
на бетонна скульптура дівчини 
з м'ячем — 50-х років, яку, до 
речі, автор з великими трудно
щами знайшов аж у Харкові, 
розфарбовані фотографії ж і 
нок, ескізи "Ритуальних танців". 
Остаточного завершення цьому 
грандіозному видінню-виставці 
надавали кадри кінохроніки з 
нескінченними святковими па
радами і фізкультурними дійст
вами радянського життя, ви
кликаючи у глядача спогади і переживання 
із реального буття. 
Адже недарма Віктор Сидоренко каже, що 
в кожній людині присутня ностальгія за 
тим, що відійшло без вороття. Він вважає 
своє покоління останнім, яке жило в період 
тоталітарного режиму і яке здатне щось 
зробити для демократії і свободи у 
суспільстві. 

1. Фрагмент експозиці ї виставки. 

2. Віктор Сидоренко. Ритуальні танці. Триптих. 
Центральна частина. Полотно, олія, акрилик. 1997. М И С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А : 
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Нещодавно Миколаївська облас
на орган і зац ія Нац іональної 
Сп ілки х у д о ж н и к і в Укра їни 

в ідзначила св ій 30-л ітн ій юв ілей . 
Нинішній мистецький Миколаїв черпає 
натхнення зі свого минулого і сучасних 
джерел. Сьогодні тут працює великий 
гурт мистців: малярів, графік ів, скульп
торів, майстрів ужиткового мистецтва, 
дизайнерів та архітекторів. 
Коло питань, які ц ікавили і цікавлять 
миколаївських мистців, р ізноманітне. 

Перш за все, це природа та історія (зок
рема, древня історія) рідного краю. Про
тягом ЗО років формувалось творче об
личчя організації , її власний шлях у мис
тецтві. 
Сьогодні у ній багато молоді, що є запо
рукою її майбутнього. А створене за 
тридцять років миколаївське мистецьке 
обличчя має свій неповторний колорит 
— яскравий та життєствердний, і стиль 
— п івденно-причорноморський ' . 

'Ознайомитись з мистецтвом миколаїв
ських художників можна у нещодавно 
виданій ювілейній книзі: [Сучасні мико
лаївські митці: Альбом] Національна 
Спілка художників України: МООНСХ. 
1970-2000. — Микола їв: Можливості 
Кіммерії, 2000.— 123 с: іл. 
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Картон, гуаш. 1994. 

2. Ігор Матвіїв. Втомлений Арей. Права 
частина триптиха. Із циклу "Язичництво". 
Полотно, олія. 2000. 

3. Михайло Озерний . Час сінокосу. Полотно, 
олія. 1999. 

Юрій Корнюков. Дивний дім. Полотно, олія. 
1993. 

Яків Булавицький. Велике сонце СкитіТ. 
Полотно, олія. 1999. 

6. Володимир Бахтов. Цитадель. Із серії 
Таємниці ТавріГ. Офорт. 1987. 

7. Олександр Матійко. Очікуване явище II. 
Оргаліт, олія. 1989. 

8. Олег Приходько. Недільний день. Полотно, 
олія. 1999. 
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Н А М А Л Ю Й У К Р А Ї Н У 

Міфологізм 
Андрія 

Антонюка 
Андрій Антонюк належить до числа най-
видатніших мистців українського малярст
ва — як сучасного, так і всіх інших часів 
дотеперішніх. Це художник феноменаль
ний, оскільки в його особі маємо творця, 
який розбудив у собі підсвідомість, най
глибші її шари. Він — мистець питомо на
родний, бо "колективне позасвідоме" в йо
го мистецтві промовляє повноголосо. Він 
— художник в народі, для народу, і поза 
народом його уявити неможливо, він са
мим народом народжений і є сам народ. 
Символіко-реалістичний український (арій
ський) міфологізм — ось стиль Антонюка. 
Він складається до середини 1980-х років. І 
це його дозрівання абсолютно точно збіга
ється з часом, коли в державній системі 
почалися великі зрушення, так звана де
мократизація суспільства, або пробуджен
ня свідомості народу (принаймі кращих йо
го представників), — і то є ще одним дока
зом того, що великі мистці народжуються 
за повелінням часу. 
На початку 1990-х назвавши його "мистцем 
відродження", ми аніскільки не погрішили 
проти істини, оскільки його мистецтво несе 
в собі відродження глибинної української 
духовності: міфологію тих часів, коли старо
давня, найперша в світі, трипільська, 
арійська держава Аратта шеститися-
чолітньої давності сповідувала найдавніші й 
найчистіші культи. Люди поклонялися бо
жествам Сонця (вогню), води, природи вза
галі ( в тому числі землі та неба), предкам, 
матері (жінці), народженню (відродженню), 
весні і спасителю (Гандхарві), знанням 
(рахманам чи брахманам, волхвам)... У 
творчості Антонюка переважає саме ця, 
найдавніша система вірувань. Це логічно 
співвідноситься з його словесним визна
ченням власних творчих витоків: "Я вий
шов з дитинства..." і "Я такий щасливий, що 
й досі лишився дитиною, а мудрий." 
Вписуючи мистецтво художника в контекст 
часу, бачимо, що, відтворюючи найчистіші, 
джерельні уявлення і переживання наро
дом світу, воно, це мистецтво, повертає ук
раїнців до самих себе. Скільки ж того на
мулу і рабства насіло на душу і мозок кра
ян наших! Імперські й комуністичні ідеали 
зіпсували менталітет народу. Повернення 
ідентичності — і в наші дні є найпекучішою 
проблемою. Тому творчість Андрія Антоню
ка — як живильний ковток води для нації. 
Гармонією краси й любові він напуває нас, 
спраглих правди і справедливості. І рецепт 
його творення дуже простий: "Тільки сер
це, тільки чиста душа". 
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Але тоді, коли мистець поставав, — у 1970, 
перебуваючи в пошуках національного 
стилю, і йому також загрожували репресії, 
арешт, — за його зізнанням, він більше сил 
витратив не на те ".. .щоб себе знайти, а на 
те, щоб себе зберегти." 
Його ж найпершими помічницями й натх
ненницями, його Берегинями були мама й 
бабуся. Бабуся — до 1978 року, коли 
відійшла у кращі світи, а мама — до 1984-
го. В 1990 році, розповідаючи авторові цих 
рядків про своє життя-буття і творчість, 
Андрій Антонюк зізнався: "Мама й бабуся 
— все від них і малюється, й пишеться". 
Іншим разом, ніби пояснюючи своє високе 
натхнення і самозабуття під час роботи, 
мистець скаже: "Я нічого не вмію робити. 
Це вони роблять — Бог і мама". Най
частіше в образі молодої вродливиці ми 
впізнаємо його любу дружину Олену. Саме 
вона, народивши омріяного сина Данила, 
стала мистцеві відрадою і надійною опо
рою в житті. 
Отже, коли ми хочемо пізнати здатність ху
дожника поринати у найдавніші часи 
матріархату, звеличення і навіть обожнен
ня ним жіночих образів у мистецтві, 
цивілізовану форму антропоморфного то
темізму старої релігійності, — не забувай
мо оцієї святої любові мистця до найближ
чих своїх рідних. 
Коли ж розглядаємо його "Поклоніння 
землі та воді (Благословенні земля і води)" 
(1991), "Лампаду над Синюхою" (1990), 
"Книгу життя на Синюсі" (1991-1992) чи 
"Живу воду" (1987), інші твори з озерами, 
річками та морем (чи не всі найважливіші 
життєві події в картинах Андрія Антонюка 
відбуваються на водному березі), — і 
відзначаємо його водопоклонство, не за
буваймо того факту його біографії, що на
родився він і зростав там, де зливаються 
річки Синюха і Південний Буг. Вода у його 
мистецтві — як жіноче начало, символ 
першоматерії, плодючості. 
Вогнепоклонство ж майстра — не лише від 
творчо-інтуїтивного, архетипного осягнен
ня вогню як первісної матерії чоловічої 
статі, але й від відчуття колірного еквіва
ленту південного степу — Орлика і Богопо-
ля — своєї батьківщини, тепер — Перво-
майська на Миколаївщині. Південний степ, 
за Антонюком, — це особливі світло й теп
лота барв, коли у кришталево прозорому 
повітрі земля у сонячному сяйві горить, як 
інколи здається, лісом свічок чи багать... У 
Антонюка завжди вогонь — як символ ду
ховної енергії, символ очищення від зла. І 
дуже часто — як знак постійного доброго 
зв'язку з богами. Коли ж ним запалюється 
свічка, то це ніби молитва до Бога. Всі тво
ри мистця — це, власне, молитви — услав
лення, прохання і вдячності. 
Отже, культове, магічне малярство Андрія 
Антонюка відтворює найдавніші звичаї та 
обряди доземлеробських цивілізацій. 
Фольклор же виникає за доби землеробст
ва. Основа мистецтва майстра, таким чи
ном, — дофольклорна, і це перша причина, 
чому визначенням його стилю не може бу
ти "неофольклоризм". Саме тому вбрання 
його персонажів, орнаменти і т.п. не є кла

сично українськими як на цей час — тобто 
початок XXI ст. І вони, і його тематика та 
сюжетика, зміст його творів — не казка, не 
фантазія і не фантасмагорія, а, повто
рюємо, — архетипне проникнення у часи 
первісних уявлень пращурів доби матріар
хату. Це — символіко-реалістичний ук
раїнський (арійський) міфологізм. 
І якщо в 1992 році ми говорили, що в Анто
нюка "немає канону — ні однієї-єдиної 
релігії та філософії, ні одного-єдиного сти
лю та нації", то нині відмовляємося від та
кого нашого початкового тлумачення його 
мистецтва. В його творчості — незапе
речні ознаки давнього арійського народу 
— індоєвропейців епохи найвищого підне
сення нашої найдавнішої на землі 
цивілізації. 
Після археолого-історичних досліджень ба
гатьох українських вчених, зокрема В.Да-
ниленка та Ю.Шилова, після розшифруван
ня найдавнішої світової писемності в ук
раїнській Кам'яній могилі (А.Г. Кифішин), — 
святкова, культова, маг ічна, обрядова, 
міфологічна творчість Андрія Антонюка, що 
всуціль побудована на символах символів 
— на наших найдавніших архетипах, не мо
же бути пояснена так званою "мішаниною" 
культур і націй степового краю. 
До цього тепер прилягає і нове бачення на
ми так званого синкретизму мистецтва 
майстра — поєднання в ньому язичництва 
і християнства. 
Сам мистець говорив нам у 1991 році: "... 
Я відчуваю ці речі космічно. Я передаю дух 
цього краю... Я б і церкву розмалював не 
так і в церковні канони не помістився. Там 
також є свої "партократи", догми, схеми... 
Мені постійно доводилося воювати із цими 
канонами... Віру в Бога я намагаюсь про
нести у своїх світських картинах. Щоб люди 
в них відчули Бога. А Бог єдиний... Всі 
відповідальні перед ним. Та у кожного своя 
стежина до Бога..." І з цього зізнання мист
ця випливає те, що він не є ортодоксаль
ним християнином. І його творчість — до
каз цьому твердженню. 
У картині "Життєдайний (животворящий) 
хрест" три волхви спинилися біля малень
кого хлопчика, що стоїть, котрого чепу-
рять-обмивають дві жінки — стара і моло
да (а біля них — ще одна жінка). І це — яв
не порушення євангельських переказів 
про Різдво Христове. Відсутність німба над 
головою дитини — ще один відхід від хрис
тиянської традиції. Тобто тут сцена не з'яв
лення, а представлення немовляти — і ви
вищення, і в той же час це трактується як 
звичайне життєве дійство. 
Та в Антонюка все набуває культового, об
рядового характеру: і оце обмивання як 
очищення від скверни, і явлення чистої 
душі-царівни світові-природі (ліве рамено 
хреста), і святочний хід до шлюбного вінця 
(сцена на правому рамені). А глядач зго
дом помічає ще й інші відміни. Наприклад, 
ту, що ті три волхви, які за євангельською 
легендою прийшли поклонитися Новонаро
дженому, віддані не дитині, а іншому 
світові. Бачимо, що вони перебувають в 
роздумах, ба навіть у суперечливих спря
мованнях. Бо якщо один із них підносить 

плід подружній парі, то інший, здається, 
звертає увагу (чи благословляє?) на пре
святу непорочність; третій же не може при
стати ні до того, ні до іншого. 
В творі "Даруючому життя" (1992) Бог хоч 
представлений в терновому вінці та з про
битою рукою (мати з дитям побожно схи
ляється перед ним, — поруч зображена 
святочно уквітчана корова, яка в давній 
нашій міфології символізувала богиню не
ба, Праматір світу. Сам хрест християнст
во запозичило у нас, індоєвропейців; ще в 
палеолітичних наших орнаментах постійно 
вживаний хрест являв собою солярний 
знак, символ життєдайного сонця. Та й 
християнство, як відомо, прижилося у нас 
в Україні тому, що в основах своїх повто
рювало наші стародавні вірування. 
Андрій Антонюк хоч і виховувався в пра
вославній родині, та його виховательки 
мама й бабуся, були одночасно й народни
ми цілительками та передбачливицями 
Отож і двоєвір'я художника більше схиля
лося до традиції національної дохристи
янської, яку більшовицька система нищила 
не так жорстоко, як християнську. Язич
ництву майбутнього мистця сприяло і до
сить вільне виростання серед чарівної при
роди; вплив викладача української мови 
Василя Вацюка, який наполегливо і розум
но навертав свого учня до роси і води, до 
неба й зірок, а також до рідної історії, зви
чаїв, легенд, переказів, повір'їв народу. 
Оця необхідність прихилення до фольклору 
і народного мистецтва, до народних об
рядів і свят була наголошена і щасливою 
зустріччю Антонюка з прекрасним худож
ником Закарпаття — Федором Манайлом. 
Перебування в Карпатах після служби у 
війську не лише познайомило його з гу
цульським мистецтвом, для якого харак
терний синтез язичництва з християнст
вом, але й нагадало дитячі пустування, га
дання, Маковія, весілля, пісні, читання 
"Кобзаря", проростання зела у селах, 
щедрі повені й стиглі зорі у сусідній каз
ковій Мигії, куди гнав пасти корівок. А та
кож пам'ятних баб на високих степових 
могилах. "А головне, — згадує мистець, — 
прийшло усвідомлення ще більше! — що я 
українець, що моя Батьківщина — Ук
раїна". 

Саме тоді й полинула його душа до дитин
ства, до чистоти й незайманості, до святої 
духовності народу. 
"Богопіль і Мигія — моє ТаїтГ — говорить 
мистець. Отак, як Поль Гоген утік у 
Полінезію від втоми і недуг заблуканої 
цивілізації, так і Андрій Антонюк пішов у 
своє чистилище — поступово занурився у 
незглибні джерела свого народу. 
Порівняння з Гогеном тут дуже доречне. І 
не лише тому, що приводить до усвідомлен
ня подібності світоглядно-філософських 
концепцій творчості, але й тому, що відкри
ває обізнаність художника зі світовим мис
тецтвом. Це й не дивно, адже Андрій Анто
нюк — мистець-професіонал, він закінчив 
славнозвісне Одеське художнє училище. 
Тому йому добре відомі не лише українське 
народне мистецтво, ікона, фрески й мо
заїки Софії Київської та Михайлівського 
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Золотоверхого, козацьке бароко, парсуна, 
чиї досягнення він синтезував, але й 
національні мистці, скажімо, італійці Анто-
нелло да Мессіна, Андреа Монтенья, Лео
нардо та Тіціан; росіяни — Олексій Ве-
неціанов та Михайло Нестеров; Ель Греко, 
Рембрандт і Босх. Він вчився у всіх них. 
Одного разу, показуючи свого "Спаса" — 
картину в зелених тонах, літо у розповні, 
він сказав: "Я поєднав простір з площиною. 
Це страшенно важко. Це є у Джотто, я у 
нього вчився. А потім — це в нашому ук
раїнському народному мистецтвГ. 
У тому ж "Спасі", розглядаючи "королеву 
свята" — центр картини, — про яку май
стер говорить: "/ світиться вона вся, моя 
Олена-королева", — пригадуєш Боттічеллі, 
його "Весну" — як і тут — безсумнівне бо
жество природи, відродження й цвітіння 
жіночості.. . А художник продовжує: "Поди-
вись-подивись, скільки там лесировок. Ось 
так Тіціан і Рембрандт малювали. Я вив
чаю технологію старих майстрів..." І в той 
же час ніколи не забуває сказати про при
родність свого обдарування і Боже благо-
словіння: "Не я малюю — Бог за мене ма
лює. Я тільки рукою веду." 
Оце така школа Андрія Антонюка. 
Техніка його малярства — змішана. У ро
боті над картиною нижній тонкий шар він 
прописує у техніці акварелі або темпери. 
Тобто підмальовок робить земляними фар
бами. Темпера — казеїнова-олійна. Звер
ху ж, коли ідуть кольори, виконується пас
тозна прописка олією. Олією пишуться 
світляні місця. Тіні та задні плями — темпе
рою. Художник знає, що поєднання олії та 
темпери застосовував ще Боттічеллі. 
Він часто звертається до старих майстрів, 
більшість з яких писали на тонованих по
лотнах, бо біле полотно "збиває з пантели-
ку". Якщо лінійна композиція у "почер-
нушці" (начерку) ним задумана, то одно
часно він бачить і композицію колірну. 
"Моє тоноване полотно — це темперна 
підкладка, яка буде основним кольором, 
гамою картини. Я знаю, де буде який колір. 
І колорит мусить бути задуманий. Коли ма
люнок перевів з ескіза, тоді вже сама фак
тура веде мистця: працюєш чи клаптиком 
тканини, чи ліктями, чи руками — де про
лив, де злив, де білило поклав... А пензлик 
потрібно мати лише один, маленький..." 
Палітру він не застосовує, бере шматок 
скла, який потім викидає. 
Суто декоративно-орнаментальне мислен
ня, властиве народному традиційному ми
стецтву, Андрій Антонюк переплавляє у 
горнилі свого філософсьського сприйняття 
навколишнього; і розуміння величності лю
дей, народного духу та української історії 
скеровує на творення монументальних об
разів і композицій. І тому його декора
тивізм стає барвистістю, святковістю, уро
чистістю відтвореної духовності чи поезії 
життя, культових його виявлень. Художник 
виділяє головне в ситуації, в образі люди
ни, в її позі, жесті, виразі обличчя. Найпо-
таємніші глибини радості й піднесеня, будь-
яке дійство — як обрядовість. Через пору
шення пропорцій, тобто деформацію зоб
раження натури, яка виявляє глибину, суть 
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образу, він доносить до глядача сим
волічне його звучання, очищає його від 
другорядного. 
Яскраве, неповторне, самобутнє мис
тецтво Андрія Антонюка — наскрізь одухо
творене, мудре. Виняткова складність ба
гатьох тем і сюжетів, у яких відображений 
весь мікрокосм українців, майстерність по
будови композиції, коли й колірна, і плас
тична, і лінійна, й ритмічна складові ре
тельно вивірені й згармонізовані; складне 
багатошарове малярство, класичні леси-
ровки, які дають дивовижне внутрішнє ще
дре світіння кольору; фахова обізнаність з 
найвищими здобутками вітчизняного і 
світового мистецтва; мистецький стильо
вий синтез — ось друга причина хибності 
визначення Антонюкового стилю як "нео-
фольклоризм". 

Сказавши "мікрокосм 
українців", маємо на 
увазі й те, що своєю 
творчістю художник 
обійняв ледве чи не всі 
часи вітчизняної історії. 
Великокнязівський — 
написавши, наприклад, 
"Митрополита Іларіона" 
та "Алімпія" (обидві — 
1987); козацькі — ство
ривши "Феофана Про-
коповича" (1987) та "Хо
рали Максима Бере-
зовського" (1988); часи 
Тараса Шевченка, ство
ривши кілька великих 
циклів ілюстрацій до 
Кобзаря, а також його 
портрет ("Нескорений 
Прометей" або "У казе
маті", 1981); космічні , 
створивши портрети 
Юрія Кондратюка та 
Едуарда Ціолковського; 
часи страшної бійні з 
фашистами (наприклад, 
"Перемога", 1980); часи 
атомні, радіоактивні — 
"Очищення вод", "Труб
ний глас. Пересторога", 
"На Голгофу (Екологія)" 
— обидві останні — 
1987... 

На питання головного 

редактора журналу "Образотворче мис
тецтво" Миколи Маричевського "Яким нині 
українське мистецтво має увійти у світ?" у 
1993 році Андрій Антонюк відповів: "Безу
мовно, в першу чергу воно повинно бути 
українським... Мистці повинні зберегти 
кращі устремління нашого народу... У мене 
малярство поєднується з піснею, зі сло
вом... Національний дух, він, безперечно, 
— / у формі, і в кольорі. Національні кольо
ри існують. Для українців — червоне і чор
не, жовте і блакитне... А велике національ
не мистецтво не може бути "шароварис-
тим", воно завжди належить усьому 
світовГ. 

1. Андрій Антонюк. Пастораль. Полотно, олія. 1995. 

2. Свято на воді. Полотно, олія. 1996. 

3. Освячення світлом. Полотно, олія. 2000. 

4. Андрій Антонюк (праворуч) після отримання нагороди 
фестивалю "Золотий тризуб" з земляком, 
письменником Олексою Різником. 1999 рік. 

5. Зоряна розмова. Полотно, олія. 2000. 
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БУДИНКУ 
ТВОРЧОСТІ 
Б ОЧАКОВІ 

ЗО ЛІТ 

Мистці України здавен полюбили цей чарівливий щіпочок, п/ш 
нашім Чорнім мо/гі, де досі ведуться, розкопки на історичному 
козацькому оанрові "Березань, де манлива таврійська ковила 
обдає тебе особливим оптовим вітровієм, а бірюзовий прибій 
творить, ну, прямо-таки райськд ауру... 
Шдпг, вже ЗО лип, ми, художники Національної спілки, відби
ваємо себе справжніми господарями краси. Шут наш дух 
майстерності, тут наш 2)ім творчості, який — вірю — ще 
запрацює на повні/ силі/ як осереддя, куди над'їжджатимуть 
одержимі уявою образотворення. 

Моря вам вражень/ повних папок зарисовок, етюдів, ескізів, 
начерків... 
Лри'іздіть, друзі, в наш Очаківський ї)ім. 
Хліб-сіль вам! 

Володимир Чепелик, 
голова Національної спілки художників України 

Водному з екологічно найчистіших 
міст узбережжя Чорного моря — 
Очакові розміщений Пансіонат з лі

куванням "Будинок творчості ім.Р.Суд-
ковського", де ви зможете гарно відпочити 
і поправити своє здоров'я. Теплий сухий 
клімат, неглибокі прибережні води, які доб
ре прогріваються сонцем, облаштований 
піщаний пляж і чудові сонячні дні, поєднан
ня степового повітря, настояного на тра
вах, з морським, багатим іонами брому та 
йоду, справляють благотворний вплив на 
здоров'я дорослих і дітей. 
ПАНСІОНАТ відкритий для відпочиваючих з 
З червня по 6 вересня. Затишні дерев'яні 
котеджі, розташовані на березі Чорного мо
ря, мають 2-3-місні номери — всього на 200 
осіб. Усі стежки в ПАНСІОНАТІ ведуть до 
моря. Ігрові та спортивні майданчики, ліку
вальний корпус розміщені біля самої води. 
У нас ефективно лікуються захворювання 
горла і верхніх дихальних шляхів — 
хронічний трахеїт, хронічний тонзиліт, гай
морит, риніт. 
До Ваших послуг: 

фізіотерапевтичний кабінет; 
інгаляторій; 
кабінет лікувальної фізкультури; 
кабінет лікувального масажу. 

У ПАНСІОНАТІ є чудова їдальня, що обслу
говується офіціантами, де Ви зможете 
поїсти по-домашньому смачно і різно
манітно — свіжі фрукти, овочі , соки 
обов'язкові в щоденному раціоні харчуван
ня. ПАНСІОНАТ запрошує на відпочинок 
любителів порибалити. Буде можливість 
приготувати юшку з власного улову, приго
стити друзів в'яленою рибою. 
Для відпочиваючих працюють бібліотека, 
відеозал, більярдна, бар, медпункт, диско
тека. На дітей чекають різноманітні спор
тивні змагання, розваги і музичні конкурси 
та свята. 

У вартість путівки входить проживання, 4-
разове харчування. Діти у віці 4-х років і 
старші приймаються при наявності на них 
путівки, у супроводі батьків. 
Ласкаво просимо до нас на лікування та 
відпочинок! 

З питань придбання путівок звертатися: 
Миколаївська область, 

Очаківський район, с.Чорноморка, 
Пансіонат з лікуванням 

"Будинок творчості ім.Р.Судковського". 
Тел.: (05154) 2-59-33; 2-54-74; 2-22-57. 

1. Руфін Судковський. Очак івський берег. Полотно, 
олія. 

2. Анатолій Завгородній. Очак івськ і береги. Картон, 
олія. 1994. 
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Сергій Росляков, 
директор Миколаївського художнього музею 

Мистецькі 
Кожен музей має своє власне облич

чя, а завдяки цьому — і власний "по
гляд" на мистецтво. А про те, як тво

ри опиняються в музеях, інколи можна пи
сати й детективні історії... 
Миколаївський художній музей ім.В.Вере-
щагіна було відкрито 6 червня (24 травня 
за новим стилем) 1914 року, напередодні І 
Світової війни. Головним ініціатором його 
створення був князь Микола Антонович Ге-
дройц — вагома постать у розвитку музей
ного будівництва в Україні. Князь був при
четний до створення музеїв у Херсоні, Ка
теринославі, Харкові тощо. 
Шлях до відкриття музею в Миколаєві не
простий. Після трагічної загибелі художни
ка Верещагіна в 1904 році на панцирнику 
"Петропавлівськ" у Гедройца виникає ідея 
відкрити музей, який би вшановував па
м'ять відомого художника-баталіста. В цей 
час українська образотворча культура бу
ла репрезентована такими велетнями мис
тецтва, як А. Куїнджі, І. Рєпін, С. Васильків
ський, трохи згодом — Р. Судковський, 
В. Мурзанов, К. Крижицький та інші. Таким 
чином, за свою 86-річну історію Миколаїв
ський художній музей ім.В.Верещагіна 
зібрав велику і цікаву колекцію творів ук 
раїнських мистців. Звичайно, постійна екс
позиція містить найкращі зразки українсь 
кого мистецтва. 

Зібрання колекцій живопису українських 
мистців має свої особливості створення, 
формування та постійного поповнення 
Але завжди, за всіх часів, музейні праців 
ники докладали максимум зусиль для 
гідного представлення школи вітчизняного 
мистецтва. Особливо повно в музеї пред
ставлено твори мистців Миколаєва, Одеси, 
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ерсона, а також — рідкісну колекція 
орів малярства майстрів "Товариства 

івденноросійських художників", 
асамперед увагу глядачів в експозиції, 

присвяченій мистецтву України ХУІІІ — 
першої половини XIX ст., привертає "Порт
рет дитини з яблуком" (1777), що належить 
пензлю В.Л.Боровиковського. Зображення 
приваблює старанністю у змалюванні дета-

зеї. Виявилося, що саме цей твір спочатку 
готувався Васильківським на отримання 
другої золотої медалі в Санкт-Петербур-
зькій академії мистецтв. 
Українське мистецтво другої половини XIX 
— початку XX ст. представлене сузір'ям та
ких імен, як П.Левченко, К.Костанді, О.Му
рашко, М.Кузнецов, І.Труш, П.Нілус, П.Во-
локидін, Т.Дворников, Є.Буковецький та ін. 

Визначну роль у формуванні художнього 
середовища наприкінці XIX — на початку 
XX ст. на півдні України відіграло Товарист
во південноросійських художників. Регу
лярна виставкова діяльність, відкриття му
зеїв, створення мистецьких об'єднань 
визначало рівень художньої культури ук
раїнського народу. Одне з провідних місць 
у мистецькому житті Одеси посів К.Кос-

лей одягу, колористичним рішенням порт
рета. Ця робота потрапила в музей із 
Одеської картинної галереї в 1949 році. 
Безперечно, ширше у музеї представлено 
мистецтво другої половини XIX — початку 
XX ст. Відомо і те, що багато вихованців 
Санкт-Петербурзької академії мистецтв 
приїздили в Україну і залишались тут. До 
цієї когорти мистців, що оспівували україн
ське життя, належав художник К.Трутовсь-
кий. Він стояв біля витоків українського по
бутового жанру, змальовуючи образи, зви
чаї народу. Саме до таких робіт слід відне
сти невеличкий, але напрочуд характерний 
жанровий мотив "Біля тину", який є справ
жньою перлиною музейного зібрання. 
Свого часу музею вдалося скомплектува

ти цікаву та змістовну добірку творів С.Ва
сильківського. Три твори олійного малярст
ва та акварель "Біля села", звичайно, не 
відтворюють внеску цього неперевершено-
го майстра пейзажу в українське мистец
тво, але демонструють деякі його найкращі 
здобутки. 
Особливий наголос необхідно зробити на 
полотні "Весна", яке було досліджено в му-

Зокрема, музей має три живописні полот
на О.Мурашка, серед яких особливою 
свіжістю вирізняється робота "Дівчинка з 
таксою". 
Значної уваги в українському мистецтві дру
гої половини XIX ст. заслуговує відомий ма
риніст Руфін Судковський. Наприкінці 1920-
х років до музею потрапила колекція творів 
цього майстра, подарована його рідним бра
том. Однією з найяскравіших картин худож
ника є полотно з краєвидом його рідного 
міста — "Очаківський берег", яка надійшла в 
наш музей із Третьяковської галереї. 
До наших земляків слід віднести і художни
ка С.Чуприненка, що народився у 1870 
році в с.Нечаяне, поряд з Миколаєвом. 
Цей талановитий мистець був учнем 
І.Рєпіна. Чуприненко відомий як таланови
тий ілюстратор творів Гоголя ("Тарас Буль
ба", "Старосвітські поміщики") і, водночас, 
— як автор фундаментальних історичних 
полотен, таких як, наприклад, "Козаки у 
човнах на Дніпровських порогах. XVII ст.". 
Докладніше про творчість Чуприненка 
можна прочитати в журналі "Образотворче 
мистецтво" за 1996 р. (№6). 

танді. Майстер побутового жанру, Костанді 
в полотні "Самотній" торкається теми са
мотності старої людини; і композиційне 
рішення, і колорит картини спрямовані на 
розкриття складної загальнолюдської про
блеми. 
Нещодавно музей збагатився дарунком, 
що надійшов від онуки В.Кричевського — 
Катерини Кричевської-Росандич, яка нині 
мешкає в США. Музей з великою радістю 
прийняв у подарунок акварель відомого 
майстра, на якій зображено будинок Воло
димира Винниченка під Каннами. Оскільки 
подія трапилась під час святкування Ук
раїною свого 10-річного ювілею, вона стає 
знаковою і для Миколаївського художнього 
музею, освячуючи його перші кроки у XXI 
століття. 

1. Микола Кузнецов. Етюд до картини "На заробітки". 
Полотно на картоні, олія. 

2. Сергій Васильківський. Весна. Полотно, олія. 

3. Козачий двір. Полтавщина. Дошка , олія. 
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Передати 
с в і т 

п о ч у т т і в 

Уважно розглядаючи графічні ро
боти Івана Булавицького, що ство
рені ще на початку його творчого 

шляху — в середин і 1970-х, усв ідо
млюєш їх приналежність до свого часу, 
проте своєю "щільною" к о м п о з и ц і є ю , 
"скульптурністю" зовнішньої форми вони 
в ж е несуть у собі "програму" наступного 
поступу особистості художника . Ц ікаво 
при цьому спостерігати, як крок за кро
к о м , від "Липи Тараса" у Седневі (з серії 
літографій "Дерева взимку" ) , — до "Ма
люнка і поезії", виконаного у техніці туші 

і санг іни, за п'ятнадцять років творчого 
сходження графік послідовно демонст
рує шлях, який набагато пізніше зуміє 
сформулювати так: "Головне завдання 
художника — це передача складного 
світу почуттів, думок і переживань люди
ни за допомогою пластики, малярства, 
графіки..." 
У творчост і Булавицького виокремлю
ються три пер іоди: графічний (1970-
1980 рр.), малярський (1980-1990 рр.) і 
скульптурний (1990-і). Художню освіту 
мистець здобув у Грузинській академії 
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мистецтв, хоч народився і все своє жит
тя пов 'язав зі степовими просторами 
Надчорномор 'я . Перейнявшись духом 
минулого українського степового краю, 
мистець поринув спершу у простір живо 
пису, потім — пластики. 
. . .Камінь. Це або початок життя , або йо
го к інець. Камінь дає людині рідкісну 
можливість упевнено й надовго переда
ти власні почуття й знання тим , хто йде 
за нами. Що залишилось у спадщину од 
нашої Великої Скіфії? Кам'ян і пам'ятки 
по степах! Камінь є історичним джере
лом, початком нового життя , яке зараз 
із нами й ніколи не вмирає. . . Мабуть, не 
випадково одну з останніх робіт Була
вицького — "Зародження життя" (1998) 
— зроблено на с и м п о з і у м і в Теніто 
(США). Х у д о ж н и к м о в б и д е м о н с т р у є 
нам, як із розкраяного каменя м о ж е 
з 'явитися — у муках і стражданнях — 
нове життя . 

Варто пригадати, що ще за часів ук
раїнського вільного козацтва наша дав
ня образотворча культура в ідроджува
лась саме в камен і , кераміц і , склі . 
Шлях Булавицього в бурхливі 1990-і нага
дує шлях паломника, але не того, що йде 
земними теренами, а швидше — часом, 
та ще й з прискоренням. Мистець із задо
воленням звертається до минулого, не 
відмовляючись від сучасності, а інколи 
навіть від того, щоб зазирнути в майбутнє. 
Прихильність до знаковост і — а це явна 
своєрідність образност і — допомогла 

Сергій Росляков, 
кандидат мистецтвознавства 

Булавицькому, коли він брав участь 
1999 року в конкурс і на проект прапора 
міста Миколаєва — і переміг у цьому 
досить складному суперництві ! 
Емоційн ість у творах І .Булавицького 
зростає не лише при переході від одного 
виду мистецтва до іншого, а й у межах 
одного виду, з о к р е м а — у малярстві . Як
що т в о р а м ж и в о п и с у 1991-1992 рр. 
частіш притаманні холодний колорит та 
фігуративність, то в 1993-1994 рр. з 'яв
ляються статичні образи , які тяжіють до 
кам 'яно ї скульптури ("Біля джерела" , 
"Образ Ск іфського царя"). 
І ще одна цікава особливість у творчост і 
миколаївського мистця — ствердження 
життєвої сили в мистецтві : 1991 року, під 
час проведення симпоз іуму в Ольвії, він 
створив композиц ію "Стомлена амфо
ра", я ка укладена із горизонтальних мас 
каменю. А в композиці ї "Народження 
Афродіти", де бурхливий рух к а м е н ю йде 
по діагоналі від глядача "знизу-вгору", 
виявляється характерна для Булавиць-
кого-скульптора внутрішня динам іка ма
теріалу. 

Характерною рисою останнього деся-

4 

тиліття XX століття для українських ху
дожник ів був вибух їхніх творчих сил і 
натхнення! Серед майстрів , як і змогли 
розкрити своє художнє обдарування в 
нових умовах державотворення , сучас
ний скульптор і маляр Іван Булавицький 
з Миколаєва. 

1 . Іван Булавицький. Відлуння в серпні. Мармур, 
габро. 2001. 

2. Джерело німфи. Бронза, лабрадорит. 2000. 

3. Аспарух. Граніт, сталь. 1996. 

4. Вільний птах. Бронза. 2002. 

Н О В И Й 

П О Д А Р У Н К О В И Й 

А Л Ь Б О М 

Подаруй ми писаночку: Івано-Франківськ. — 
Львів: Каменяр — Ґердан Графіка, 2001. — 

96 с : іл. 

Прелюдією до видання "Подаруй ми писа
ночку" стало проведення у Івано-
Франківську на Великдень 2001 р. ви

ставки дитячого малюнку-писанки та теат
ралізованого свята під егідою фірми "Надія". 
Попереднє число "Образотворчого мистецтва" 
повідомляло читачів про цю подію. В зв'язку з 
потребою художньої фіксації цієї акції (врахо
вуючи специфіку дитячої творчості і розголос 
свята) визріла потреба каталогу чи ілюстрова
ного альбому. І у квітні цього року у видав
ництві "Каменяр" побачив світ добре ілюстро
ваний альбом. Книжка "Подаруй ми писаночку" 
не є ні дослідницькою (хоча й містить вступну 
статтю голови Івано-Франківської обласної ор
ганізації Національної спілки художників Ук
раїни, заслуженого діяча мистецтв України 
Богдана Губаля), ні узвичаєним оглядовим ка
талогом виставки дитячого малюнку. 
Це новий тип подарункового альбому, голо
вною метою якого є представлення Прикарпат
тя як туристичного центру з глибокими тра
диціями та багатим майбутнім і писанкової 
творчості івано-франківських дітей. 
Задум створення цього альбому належить 
місцевій школярці Маргариті Бойко; концепцію 
дизайнерського оформлення створив Богдан 
Губань, літературним упорядником виступила 
Надія Бабій. До книжки увійшли твори про
фесійних мистців Богдана Губаля, Вікторії Ко
вальчук, Надії Бабій. На сторінках видання яс
краві світлини мальовничих краєвидів, архітек
турних об'єктів Прикарпаття (в тому числі і но
вого музею писанки в м.Коломия) поєднуються 
з малюнками дитячих писанок, їх окремими 
фрагментами, віршами, коломийками, леген
дами, повір'ями про писанку. Книжка має бути 
цікавою для найширшого кола читачів. 
Приємно відзначити, що автори знайшли 
фінансову підтримку, і це відчутно позначилося 
на якості поліграфії. 

Вітаємо авторів та видавців зі створенням но
вого образу української книги. 

Н.Б. 
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ЗВАННЯ 
АКАДЕМІКА МАЄ 
ЗВУЧАТИ ГОРДО 
Не часто простим смертним дово
диться у наш час бачити виставку 
творів академіків. А якщо мати на 
увазі віддаленість мистців від стольно
го града Києва, то хтозна, чи тямлять 
вони, що таке академік чи членкор за
снованої п'ять років тому Академії ми
стецтв України. Чомусь її зазвичай 
ототожнюють і досі з Академією обра
зотворчого мистецтва і архітектури. 

Так от, затямте собі, панове, — це різні 
структури, хоча, пригледівшись добре, на
вряд чи й знайдемо різницю між ними. А 
втім, мова не про це, як і не про відзначен
ня в березні цього року 5-річчя АМУ (про те 
окремо), — мова про виставку академіків та 
членкорів, що відбулася з цього приводу в 
стінах альма-матері НАОМА. 
Чутка, що "сміх і гріх теє бачити", миттєво 
поширилась не лише поміж студентами, 
але й у мистецькому середовищі. Скажімо, 
не без епатажу і зневаги до свого неабия
кого минулого пані Голембівська взяла і 
видала на-гора постмодерністську "штуку" 
у вигляді натюрморта — хоч стій, хоч па
дай, але і ми, Химко, люде — думалося пе
ред ними. Так, "модернізувалися" або 
поспішаємо, як мовив Єсенін, "задрав 
портки бежать за комсомолом", хочемо і 
собі вскочити до світового контексту, а 
точніше — в якесь лайно. 
Заради справедливості — не всі академіки 

Зображення на 
німецькій гравюрі 

Згадку про це зображення знаходимо в 
"Історії польської музичної культури" Ігоря 
Белзи: "У Польщі й у Німеччині славилися в 
ХУ-ХУІ ст. українські музиканти, які грали 
на волинці 1 й інших інструментах. Один із 
таких музикантів із волинкою в руках й 
лютнею та арфою, що лежать біля його ніг, 
зображений на німецькому малюнку, кот
рий датується кінцем XV ст."2 

Саме це зображення і було вміщене як 
ілюстрація до "Історії польської музики в 

нарисах" Олександра Полінського. 
Автор зупинився на такому варіанті 
підпису під ілюстрацією: "Дудар ук
раїнський. Малюнок німецький з 
1494 року". 
Однією з подій культурного життя 
Європи кінця XV ст. став вихід у світ 
сатиричної поеми німецького пись-
менника-гуманіста Себастьяна 
Бранта "Корабель дурнів". Поема 
була надрукована в Базелі 1494 ро
ку і користувалася величезною по
пулярністю. Успіху видання поеми 
сприяли ілюстрації до книги, 
більшість з яких була (понад 70) ви-

у такий спосіб репрезентували себе. Т.Яб-
лонська, В.Чеканюк, В.Сидоренко, В.Чепе
лик, В.Бородай, В.Гурін, В.Ґонтарів (член
кор), В.Перевальський (членкор) вигляда
ли пристойно. А ось В.Микита і М.Сторо
женко не спромоглися на це. Перший — 
"ледве встиг до потягу щось вкинути", коли 
його повідомили про виставку, а другий з 
"Портретом М.Жулинського" наразі 
підтвердив думку Карпа Юнга: в Європі не 
може бути справжнього мистецтва, бо світ 
"раціо" не здатний втілити почуття чи пере
живання (цитація довільна). Як з'ясувало
ся, концепції виставки і не було ("хто що 
хотів, те і запропонував"). Дивно, чи не так, 
панове! Немає, отже, до кого й апелювати, 
як і ставити під сумнів, що поміж ака
деміками є справжні майстри своєї спра
ви... Навіщо тоді, запитаємо, дискредитува
ти високе звання академіка? саме існуван
ня АМУ? 

...Чому ми забуваємо, як воно присвоюва
лося у Санкт-Петербурзькій академії (в Ук
раїні, як відомо, такої академії не було до 
1997 року). А справді, за що? За визначний 

конана двадцятидворічним Альбрехтом 
Дюрером. На нашу думку, однією з цих ілю
страцій і є дана гравюра. 
Подана польським дослідником назва гра
вюри "Дудар український", і ми не маємо 
особливих підстав як для заперечення цієї 
назви, так і для значних сумнівів щодо про
фесійної компетентності О.Полінського та 
І.Белзи. Водночас абсолютно невідомо, 
звідки узято назву і чи справді на гравюрі 
зображено саме українського музику. Це 
запитання залишається повністю відкри
тим і потребує подальшого, вже ґрунтовно
го вивчення. 
На жаль, культурні взаємини між Україною 
та Німеччиною в XV ст. ще недостатньо 
розвідані, і тому кожна, невідома раніше, 
деталь цих взаємин має свою цінність. 
Особливо коли йдеться про постать мистця 
такого масштабу, як Альбрехт Дюрер. 
Досліджуючи життя і творчість видатного 

Григорій Міщенко 
твір чи за певний доробок? Згадаймо, за 
що отримав звання Тарас Шевченко. А за 
який твір отримав його Архип Куїнджі? Тож 
варто було нашим академікам і виставити 
ті твори, за які вони отримали звання. А 
може, їх немає? А втім, художники сном і 
духом не відають, як присвоюється звання 
в Україні (як "присвоювалося" в СРСР). 
Але облишмо моралізаторство. Натомість 
подумаймо, що ми хотіли б від академіків 
побачити. Звісно, студентам і мистцям тре
ба було б переконатися — академіки ма
ють значні твори у своєму доробку. Ба 
більше того — епохальні, котрі залишаться 
для нащадків, ті, що увійшли у скарбницю 
українського національного мистецтва! 
Далі. Професіоналам надзвичайно важли
во побачити майстерність, школу, техніку 
образотворимого академіками — вер
шинні досягнення, на які б рівнялися ті ж 
студенти і не мали розчарування й відчут
тя деградації... 

А якщо по суті — доречно було б вистави
ти тому ж Лопухову радянські полотна, ви
конані технічно й колористично вправно, а 
не якісь "постановочні" натюрморти. 
Яким бачиться резюме? А таким, що зван
ня академіка підтверджується його твор
чістю, талантом, внеском у свій час. Відтак 
стає надбанням історії, своєрідним літопи
сом Академії мистецтв (згадаймо "реєстр" 
російських академіків від часу заснування 
Академії мистецтв). Першим бути відпо
відально і почесно, хоч і нелегко. А от осо
ромитися вже на першій академічній — оз
начає для одних кінець, для інших -подума
ти: чи не загубиться їхнє ім'я в українсько
му "реєстрі", призначеному для історії. 

українського вченого Юрія Дрогобича, 
історик Ярослав Ісаєвич знайшов докумен
ти, які свідчать про наукові та особисті кон
такти Ю.Дрогобича з німецькими гу
маністами. Серед них К.Цельтіс, Е.Зільбер, 
Ш.Фіоль, ГШедель, А.Кобергер, Г.Бебель, 
Й.Зоммерфельд. Це коло знайомих і колег 
Ю.Дрогобича є частково й колом знайомих 
1 друзів А.Дюрера. 
Вивчаючи ранній період творчої біографії 
Альбрехта Дюрера, німецький мистецтво
знавець Д.Буркхардт прийшов до висновку, 
що у 1490-1491 рр. свою першу "освітню 
подорож" молодий Дюрер здійснив саме до 
Кракова, де була "велика колонія худож
ників і скульпторів з Нюрнберга". На мою 
думку, одним з творчих результатів цієї по
дорожі А.Дюрера була поява у "Всесвітній 
хроніці" гравюр з краєвидами Кракова і 
Львова. У світлі цих фактів та ряду умови
водів можливість перебування А.Дюрера 
на українських землях нам особисто не ви
дається цілковито фантастичною подією. 

Примітки 
Назва "волинка" походить від місця виготов
лення (Волинь). В Україні вживаються також 
інші назви цього інструмента: "дуда", "коза", 
"баран", "гайда", "дудки". 

2 Бзлза Игорь. История польськой музьїкаль-
ной культурьі.— Москва, 1954.— Т . 1 . — С.87. 
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"хочемо лижи шззю 
Остап Ханко 

До Дня 0 0 Н — 24 жовтня 2001 р. в галереї 
Національного університету "Києво-Моги-
лянська академія" відкрилася персональна 
виставка творів і текстів київського мону
менталіста, маляра і графіка Олександра 
Мельника. Автор дав акції (яка тривала до 
9 листопада) назву "Надія". На суд глядача 
було виставлено 32 твори станкового ма
лярства й графіки в оригіналі, 1 вітраж у 
фотокопії і 4 аркуші з прозовими й віршо
ваними текстами. 
На виставці вибірково показано творчість 
О.Мельника від кінця 1950-х рр. до 2001 р. 
Тему акції її автор визначив як антивоєнну. 
Серед представлених картин та етюдів 
більшість (20) створено у техніці акрилу, 
менше (9) — темпери, є акварелі (2), а та
кож олійне малярство (1). За жанрами тут 
в основному подано тематичну картину, 
хоча в невеликій кількості були присутні й 
краєвиди, портрет та натюрморти. 
До тематичної картини тяжіє "Офірянська 
мадонна" (1979). Мадонн Мельник написав 
більше десяти, і "Офірянська" — одна з 
найліпших. Прообразом зображеної жінки 
з дитям стала сестра автора. Тло картини 
написане так, щоб не відволікати увагу гля
дача від основного — постаті матері з не
мовлям. Частина тла всуціль покрита 
однією барвою. Такий прийом можемо 
спостерегти на багатьох творах Олександ
ра Мельника — він належить до особливо
стей його творчості. 
Наступний в часі значний тематичний твір вис
тавки —триптих "Русь" (1982). Постаті людей не
наче вкарбовані в площини триптиха. Твір мож
на вільно переносити на стіну будинку — 
настільки монументальна його мова. Граничний 
лаконізм у подачі виображень, пружна пластика 
й узагальненість абрисів і ліній, незвичні компо
зиційні підходи висувають триптих "Русь" в ряд 
найзначніших витворів Олександра Мельника. 
Тему історії України продовжує інший трип
тих — "Ми ідолопоклонники" (1986). До 
християнізованої української тематики на
лежить полотно "Благовіщення Україні" 
(1992). На якийсь час чи не ввесь життє
вий простір картин О.Мельника заполони
ли жоржини. Типові зразки цих робіт — "За 
гострими квітами" (1995), "За мотивами 
народної пісні" (1997), "Різдво" (1998), 
"Світанкове видіння" (1999), "Жертвам 
шовінізму, расизму, фашизму, комунізму" 
(2001) та ін. Звісно, що автор таких творів, 
як "Толока", "Закладини", "Офірянська ма
донна", "Дума", "Пісня", "Казка", "Русь", не 
зміг надовго спинятися на жоржинах, і ос
таннім часом в його творчості спо
стерігається відхід від цього напрямку. 
Тематично основний серед експонованих 
творів — "Надія" (2000). Саме це полотно 
дало назву виставці. Перший етюд до ньо
го Олександр Мельник зробив ще під час 
навчання в КДХІ, на початку 1970-х рр. На
далі автор час від часу звертався до цієї 

ідеї, дещо змінював композицію, доки май
же через ЗО років думка таки не виофор-
милася в досить велику (224x148 см) кар
тину. В жіночих обличчях можна прочитати 
фразу, яка в її словесному втіленні присут
ня у виставлених текстах Мельника: "Ми 
хочемо мати надію". Надію на майбутнє 
без війни. 
Серед тематичної картини останнього часу 
треба згадати "Пієту" (2001) та "Кому да
ри?" (2001) — присвячену голодомору 
1932-1933 рр. Порівняймо це полотно зі 
створеним за два десятки років до того 
триптихом "Русь". Мусимо констатувати, 
що втрачено давнішу сувору змонумен-
талізованість образів. Сподіваємося, що 
надалі автор таки повернеться до себе са
мого і знову відштовхнеться від власних 
творчих знахідок 1970-1980-х рр. 
Краєвидів на виставці два — це шкільні ак
варельні етюди "Сусідська хата" (кінець 
1950-х) та "Моросить" (1965). Є й твір іншо
го жанру — шкільний автопортрет (1967). 
Назвемо і натюрморт — "Три квітки у чор
ному глечику" (1995). 
Із вітражів Олександра Мельника експоно
вано диптих "Русь" 0977) — у фотокопії. 
Це монументальне творіння мистця, без 
сумніву, належить до кращих у його дороб
ку. В ньому автор творчо продовжив тра
диції мистецтва княжої України. 
Мистець досі мав три персональні акції (всі 
вони відбулися в столиці). 
До позитивних моментів сьогорічної ви
ставки О.Мельника слід віднести досить не
погане композиційне розташування робіт, 
до негативних — деяку хаотичність у хро
нології подачі (приміром, поряд із дипти
хом 1977 р. стоїть триптих 1986 р., за ним 
— полотно 2001 р. і тут же — триптих 1982 
р.), а також присутність на вернісажі тво
рів, не причетних до тематики виставки. 

Олександр Мельник. Надія. Полотно, акрилик. 2000. 

• О Н И М Ш П т І Н О М . . . 
Живописн і твори, як і люди, народжу
ються, живуть, помирають, або даруючи 
нам світло й очищення, або викликаючи 
нудьгу чи роздратування. Такі ж супе
речливі відчуття викликають і їхні творці . 
Та якщо живописне полотно захопило 
нас в свій полон, збудило справжню 
думку, то творчість такого мистця варта 
уваги і більш достеменного вивчення . 
. . .Малярство Валерія Голинського по
требує певної підготовки та неквапливо
го споглядання , як, наприклад, с и м 
фонічна музика чи старовинна народна 
мелодія. Знайшовши свого глядача, він 
вже не відпускає його — відкриває йому 
світ мудрих старц ів , • філософів , 
п іл ігримів. . . 

Роздумуючи, мистець відтворює на по
лотні складну суголосність побаченого і 
власного світу, глибина і зм іст якого за 
лежать від особистост і , внутр ішньої 
культури, професіоналізму автора. 
Голинський — маляр, який вміє відчути і 
проаналізувати життя у всій його різно
манітності , побачити за явищем його 
сутність. Ось чому до болю знайом і 
предмети побуту (глиняний глечик, че
репиця), тварини (віслюк), птахи, мушлі 
на березі моря гублять свій звичайний 
зміст і стають глибоко символ ічними. 
У в ічн ій мудрост і простих істин, в 
поєднанн і швидкоплинного і непе 
рехідного мистець намагається віднайти 
для себе витоки добра і зла, траг ічного і 
прекрасного. Так народжуються його ви
разні цикли полотен: "Старе місто", "Бе
рег моря . Мушлі", "Білий пароплав" . 
Герої із невиразними обличчями висту
пають перед глядачем вглибині полотна, 
запрошуючи увійти в їхній світ, або ж 
самі намагаються наблизитись до нього. 
Образотворча кульмінація, вирішальний 
акорд живопису Голинського, безпереч
но, — колір: м 'яко-золотавий, палючо-
червоний, глибоко-синій, сліпучо-білий, 
н іжно-рожевий, вишукано-с ірий. . . рису
нок, об 'єм, простір розчиняються в ди
наміці колірних плям, як і зливаються в 
єдиний колірний простір. 
Тетяна Диманова-Голинська — художни
ця з власним художн ім св ітом, в якому 
вона в ільно і в п е в н е н о існує: в о н а 
пост ійна в своїх життєвих і творчих 
принципах, намагається через призму 
власного світовідчуття осягнути оточую
чий світ. Так з 'являються твори, в яких 
чіткість задуму і визначеність душевного 
стану прочитуються одразу. 
Пейзажі Диманової-Голинської далекі 
від конкретност і з о б р а ж е н н я , однак 
близькі до життєвої достовірності . Через 
н а г р о м а д ж е н н я куб і с тичних конст 
рукцій, що створюють враження хаотич
ності і динам іки , постають перед нами 
старовинні кримськ і вулички: тісні і спе-
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котливі, коли мисткиня використовує со
ковит і , гаряч і барви ; бл ідо-блакитн і , 
овіяні прохолодним морським пов ітрям; 
іноді — таємнич і під шатром синьої 
південної ночі . Тут рідко м о ж н а зустріти 
людські зображення , але з ними з 'яв
ляється особлива теплота, що змушує 
гостріше сприймати життя провінційного 
містечка. 
Такі ж відверті і прості , на перший по
гляд, натюрморти Диманової -Голинсь-
кої, але за цією простотою криється 
вміння майстра виключати все друго
рядне, її предметний світ небага 
тослівний, іноді — витончено-раціональ-
ний: вази , чаші, кубки хоч і несуть тепло 
людських рук, живуть сво їм, нев ідомим 
людині життям. 
Портрети Диманової-Голинської м о ж н а 
лише умовно віднести до цього жанру. 
Неповторність чи певна особливість мо
делі дає поштовх мисткині створити пор-
трет-настрій, портрет-алегорію, в яких 

І 
І 

-** 

ж и в о п и с н і завдання набувають важ
лив ішого з н а ч е н н я , н іж розкриття 
внутрішнього світу образу. Не випадково 
ці портрети — без іменні і часто мають 
асоціативні назви . 
Так, художник завжди в ідображений у 
своїх творах: філософ Голинський, не 
менш глибока, загадкова Диманова-Го-
линська. Яскрав і , неповторні в твор
чості, життєвим шляхом вони йдуть ра
з о м , віддані своєму покликанню. 

1. Тетяна Диманова-Голинська. Д івчина з птахом. 
Полотно, олія. 2000. 

3. Біля моря. Полотно, олія. 1997. 

2. Валерій Голинський. Південна ніч. Полотно, олія 
1997. 

4. Д івчина з куркою. Полотно, олія. 2000. 



Ольга Курчакова, 
історик мистецтва 

Б у я н н я 

б а р в і 

п о ч у т т і в 

Нещодавно в Галереї мистецтв 
м.Полтави пройшла персональна 
виставка художника Миколи Підпор

ного, яка стала однією з помітних подій 
осені 2001 року в художньому житті міста. 
Викликавши жваву зацікавленість широко
го загалу та значний резонанс у пресі, ви
ставка довела, що лише професіоналізм 
може стати запорукою успіху. Масштабна 
та різножанрова експозиція представила 
до уваги глядача 101 роботу автора, 
більшість творів було залучено з приватних 
та музейних колекцій. 

.Микола Підгорний народився у 1944 році. 
Малярство опановував у Дніпропетровсько
му та Луганському художніх училищах. Сьо
годні він — заслужений художник України, 
член Національної спілки художників Ук
раїни. Творчим кредо майстра є не тільки 
творчий пошук як процес, але й розкриття 
суті чи то внутрішнього світу портретовано-
го, чи краєвиду, чи жанрової композиції. 
Кожна нова робота — це щоразу неперед-
бачуване за складністю завдання, орієнто
ване, незалежно від стильового рішення, на 
поглиблену логіку розвитку основополож
них принципів мистецтва в авторській інтер
претації, з залученням своїх методів, кри
теріїв та манери виконання. Для полотен з 
глибоким філософським звучанням (трип
тих "Сходження") і особливо для портретів 
у виконанні Підгорного притаманні тонкий 
психологізм та знання історії, побуту рідно
го народу. Чітке завдання, гостра спосте
режливість, точний малюнок та щільний за 
кольором живопис дозволяють нам побачи
ти образ людини очима художника, відчути 
настрій портретованого ("Портрет Саміила 
Величка"). 

В пейзажах Підгорного відчутний подих 
ліричних, інтимних мотивів; їх колористич
не та композиційне рішення трактується 
метафоричністю образу природи, її чутли
вого сприйняття ("Зелена ніч"). Так, вико
нанні в насиченому червоному колориті 
пейзаж "Відроджений з попелу (Свято-Ус-
пенський собор. Полтава)" — то ще одне 
гірке нагадування про драматичність подій 
в історії рідного міста. "Зелена ніч" мистця 
зближує його з традицією живопису, запо
чаткованою ще А.Куїнджі. 
Так, лише професіоналізм може стати за
порукою успіху сьогодні, а творче дослід
ження та глибоке проникнення у довко
лишній світ — успіху позачасового. 

1 . Микола Підгорний. Відроджений з попелу. Свято-
Успенськии собор у Полтаві. Полотно, олія. 1997. 

2. Портрет Самійла Величка. Полотно, олія. 1993. 



Анна Покотило, 
старший викладач Львівської академії мистецтв 

М И С Т Е Ц Ь К А О С В І Т А 

Н а р о д н е м и с т е ц т в о 
як культорогенний чинник формування мистця 

Побудова Української держави з 
усією очевидністю виявила потребу 
вироблення стратегії освітньо-ви

ховного процесу, тобто дати відповідь на 
питання: який тип особистості ми повинні 
формувати, якою має бути ця людина XXI 
століття? Чи буде це людина з почуттям 
гідності, чи й далі триватиме процес дегра
дації людської особистості, коли прагма
тизм, меркантилізм, десакралізація мо
рально-етичних цінностей, антиестетизм 
— ці страшні хвороби часу — винищувати
муть людську сутність в людині. Відповідь 
може бути одна: маємо виховати людину 
культури, людину, здатну відродити занепа
ду культуру, брати ефективну участь у 
культурному процесі. Сьогодні вищий на
вчальний заклад повинен виконувати роль 
транслятора культури, а не фабрики, де 
штампують спеціалістів. Країні потрібні 
інтелігенти, ті, хто справді акумулює в собі 
культуроґенний творчий потенціал нації. З 
особливою відповідальністю це надзвичай
но важливе завдання — сформувати люди
ну для культури, здатну творити культуру, 
зокрема художню культуру, — постало пе
ред мистецькими вузами. І тут неминуче 
виникають запитання: яку культуру? Яка 
духовна наповненість тих, хто береться 
піднімати нашу культуру, які естетичні фак
тори нашої мистецької юні? Чи не хвора 
сама культура? Ще на початку XX століття, 
відразу після бурхливих подій, у 1922 році 
релігійний філософ Павло Флоренський пи
сав, що культура є середовище, яке виро
щує і живить особистість, але якщо осо
бистість у цій сфері голодна і задихається, 
то чи не свідчить такий стан речей про 
якесь корінне "не так" культурного життя? 
У масовій же свідомості занепокоєння що
до цього "не так" у культурі проявилось ли
ше наприкінці XX століття. 
Одна із причин цього "не так" — недо
оцінка ролі інтелігенції, зокрема гуманітар
ної та художньої, започаткована ще у 20 — 
30-х рр., і як результат — загальний техно
кратичний характер освіти і виховання, 
зниження культури міжособистісного спіл
кування, мови і мовної комунікації. Сло
вом, надто тривала неувага до культурних 
потреб (в їх широкому розумінні — як по
треби в культуроємності людської діяль
ності) призвели до того, що самі вони тану
ли і вмирали. 

Сьогодні, коли маємо свою державу, муси
мо творити культуру саме як національну. 
Бо національна культура, як історично зу
мовлене та об'єктивоване в різноманітних 
продуктах людської діяльності ставлення 
людини до буття, природи, суспільства, са
мої себе як унікального феномену держав
ності, забезпечує народові можливість та 
здатність, адаптуючись у постійно змінюва

ному світі, зберігати своє "етнічне облич
чя" . Одночасно вона виступає і як 
своєрідна знакова система, що допомагає 
людині орієнтуватись в лабіринтах світобу
дови, визначає сенс, смисложиттєві 
цінності цього світу. 
Своєрідність і самобутність національної 
культури є певним підсумком історичного 
освоєння і водночас вростання в певне 
природне середовище, в якому фор

мується та існує той чи інший народ з ха
рактерним тільки для нього відчуттям та 
світовідношенням, тобто тим, що іме
нується "національна картина світу". А 
зразки народного мистецтва — пісня, ду
ма, казка, легенда, народний стрій є тими 
пластами культури, що несуть у собі інфор
мацію про складові частини національної 
культури світу, про дух народного уявлен
ня, про істину, добро і красу. 
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Втрата або ж замулення цієї глибинної кри
ниці натхнення, творчої енергії, любові ве
де до зникнення самого етносу як 
цілісності. Таке розуміння значимості на
родного мистецтва спонукає до не
обхідності вважати його поряд з мате
ринською мовою фундаментом національ
ної культури. А звідси випливає вимога по
класти народне мистецтво в основу ес
тетичного та патріотичного виховання 
майбутніх мистців. 
Народне мистецтво завжди було активним 
чинником культурно-художнього процесу, 
невичерпним джерелом дослідження і 
творчого розвитку для професійного мис
тецтва, яке вчиться у нього національної 
художньої мови, є базою для створення са
мобутніх художніх шкіл (Опішне, Пет-
риківка, Решетилівка, Кролевець, Косів, 
Гавареччина, Ічня та інші), а також і ху
дожнім національним репрезентантом на 
виставках та на внутрішньому і міжнарод
ному художніх ринках. 
Проблема збереження традицій цього 
національного феномена стала сьогодні 
однією із найосновніших у комплексі пи
тань існування і розвитку національних 
культур. Бо національні культури існують 
саме як національні завдяки тому, що вони 
наділені національною пам'яттю і їх розви
ток здійснюється на основі національних 
традицій. Культурний зв'язок — це ди
намічний зв'язок культурної діяльності ми
нулого, сучасного і майбутнього, посту
повість розвитку якого забезпечує само
визначення культури в просторових і часо
вих межах, в яких культурні традиції і но
вації у взаємодії становлять єдиний на
прям руху. 

Вивчати, зберігати, розвивати кращі ху
дожні традиції — завдання навчально-ви
ховного процесу в мистецьких навчальних 
закладах. Обов'язковою мала б бути ет
нографічна практика, що ставила б собі за 
мету навчити майбутнього мистця, людину 
культури, притому діяча саме національної 
культури, збирати, аналізувати, про
фесійно використовувати автентичний ет
нографічний матеріал, включаючи його в 
подальший творчий процес. 
На відродження національних традицій у 
плані їх стилізації та інтерпретації у мис
тецтві художньої обробки дерева, металу, 
скла, настінних розписів, декоративної 
пластики спрямовані зусилля викладачів 
та студентів Львівської академії мистецтв. 
Цікаві і цінні починання маємо тут на ка
федрі художнього текстилю, де подвиж
ницькими зусиллями доцента цієї кафедри 
Зіновії Шульги з 1998 року проводиться 
щорічна мистецька акція "Екологічний ра
курс". На мальовничих полонинах Карпат в 
с.Яворів Косівського району Івано-
Франківської області професійні мистці ху
дожнього текстилю і моделювання одягу, 
студентська молодь академії, обдаровані 
діти разом з місцевими майстринями чак
лують над творенням рукотворної краси 
ліжників, при тому одним із обов'язкових 
елементів цього чудодіяння є використан
ня натуральних барвників для фарбування 
волокнистих матеріалів. 

Творча праця викладачів кафедр худож
нього текстилю та моделювання одягу 
спрямована і на створення сучасного 
національного вбрання у його побутових та 
концертних варіантах. Зокрема, художниці 
Львівської академії мистецтв 3.Шульга, 
М.Шеремета, Н.Дяченко-Забашта, Л.Іськів, 
М.Токар відтворили художнє розмаїття 
одягу українців усіх етнографічних регіонів 
України для хору ім.Г.Вірьовки та багатьох 
інших вокально-хореоґрафічних ансамблів 
України. 
Виходячи з позиції Ле Корбюзьє про те, 
що "звертаючись до народного мистецтва, 
варто ... брати його філософію", тут плідно 
працюють над переосмисленням тра
диційної форми одягу в сучасну, при якій 
основна увага надається ансамблю, 
стилістичній єдності всіх його компонентів. 
А це вимагає проникнення в духовно-есте
тичну сутність традиції, сприйняття народ
ного одягу не як сукупності декоративно-
конструктивних якостей, а як цілісного 
світорозуміння. Такий підхід дає чудові ре
зультати, незаперечні творчі перемоги. 
Підтвердженням цього є блискуче нова
торське прочитання ліжникової тканини та
лановитими художницями-модельєрами, 
викладачами ЛАМ С.Ярич та О.Миронович 
(ОМ, №4, 2001). їхня колекція верхнього 
жіночого одягу вражає своєю оригіналь
ністю, естетичним смаком, високою про
фесійною культурою поєднання тра
диційного народного та сучасного. Пред
ставлена у Львові, Києві, а згодом і в Па
рижі, ця колекція мала абсолютний успіх. 
Це і є реальний шлях зацікавити і підкори
ти ту Європу, якої ми так прагнемо ще з 
часів болючого волання М.Хвильового до 
Європи. Саме висока художньо-естетична 
культура — запорука нашого діалогу з 
Європою, зі світом на рівних. Ми цікаві 
світові своєю самобутністю, унікальністю. 
Саме тут нас чекають творчі здобутки, а не 
на безплідному шляху "безгеройних ге
роїв". Це цитування пройденого західною 
художньою культурою на тернистих стеж
ках минулого століття. Деструкція вичерпа
ла себе. Однією з причин перенасиченої 
алхімії художніх форм антимистецтва XX 
ст. було заперечення традиції. Без ґрунту, 
фундаменту немає спрямованості у 
вічність. 

Треба шукати конструкту! Всі світлі уми 
вже минулого XX ст. сходяться на тому, що 
людство, щоб зберегти себе, мусить витво
рити антропоморфний світ. А здорове 
суспільство потребуватиме красивого здо
рового мистецтва. 
Рідна мова, легенда, пісня, народне мис
тецтво, повага до традиції, творчий розви
ток їх сприятимуть становленню повноцін
ної особистості мистця. І, очевидно, саме 
на цьому шляху нас чекають естетичні та 
художні відкриття, бо, як свідчить історич
ний досвід, мистецтво звертається до на
родної творчості, як до виразника авто
хтонної культури. А ми народ древній. 

Ганна-Оксана Липа. Жертовник-Тотем. Інсталяція. 
Опішне. 2001. 

ЖОВТІ в о д и 

Четвертою персональною виставкою пораду
вала шанувальників мистецтва Валентина 
Ханко. Мешканка української "глибинки", а 
саме — м. Жовті Води на Півдні України, во
на активно творчо працює, щокілька років 
проводить нову персональну виставку, по
стійно бере участь в спільних акціях місцевої 
мистецької громади. 
Остання в часі персональна виставка мист
кині відкрилася 1 жовтня 2001 р. в просторих 
залах культурного осердя міста — Жовто
водського історичного музею. Експонувалися 
68 творів. Валентина Ханко за освітою — ху
дожник декоративно-ужиткового мистецтва і 
саме цей напрям її творчості найширше пред
ставлявся на сьогорічному заході. Менш чи
сельно подано ще одне творче захоплення 
мисткині — графіку. Основу експозиції склали 
45 творів у техніці аплікації тканиною (з них — 
28 панно). Найліпші серед виставленого до
робку — панно "Все тобі мила, все тобі люба" 
(1993; триптих), "Дивний птах" (1998), "Гар
монія" (1998), "Голуб і голубка" (2000). В них 
В.Ханко черпає своє натхнення з незглиби
мого одвічного джерела — українського 
фольклору. Друга за кількістю група творів — 
монотипії (акварель, гуаш), яких налічувалося 
19. Техніка макраме представлялася двома 
досить значними за розмірами зразками; бу
ли і акварельні етюди (2 роботи). Твори дату
ються останнім десятиліттям — 1991-2001 
років, серед них багато з'явилося на світ уп
родовж останнього часу і на суд глядача пред
ставлено вперше. 

О.Х. 

КИЇВ 

Наприкінці лютого 2002 року в Картинній га
лереї Київської політехніки почала працювати 
художня виставка "Треті сади", яку відкрив 
ректор НТУУ "КПІ" академік НАН України 
М.Згуровський. 
У малярських роботах Мирослави Переваль-
ської переважає м'який ліризм. Іноді тиха 
інтимність поєднується з монументалізацією 
форм. Для характеристики мистецтва Юрія 
Пшеничного найбільш адекватними є визна
чення "емоційність" та "імпульсивність". Ви
пробувавши можливості багатьох засобів зоб
раження, він надає перевагу монотипії, ко
льоровій монотипії, складним оригінальним 
технікам, створює малярські роботи. У творах 
Володимира Іванова-Ахметова домінує спо
кійна зосередженість. Іванов-Ахметов пра
цює в різних техніках, але особливе місце у 
творчості графіка посідає кольорова літо
графія. 
Втрьох Володимир Іванов-Ахметов, Юрій 
Пшеничний та Мирослава Перевальська екс
понують своє мистецтво вже вдруге, і це 
свідчить про невипадковість цієї виставки, хо
ча у них немає спільної "художньої платфор
ми". Учасників "Третіх садів" об'єднує однако
ве ставлення до світу, в якому вони існують і 
творять, до найпростіших і найскладніших йо
го проявів, їх єднає прагнення гармонізувати 
світ. 

Віктор Джулаи 

М И С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А 
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Платон Саварчук 

КРАСА 
ВИТВОРУ — 

ЯК ВТІЛЕННЯ 
СВІТОГЛЯДУ 

І нна Вапнярська належить до новітньої 
І хвилі українських мистців останнього 
І часу, з його демократичним волевияв

ленням, свободою творчості , макси
малістськими судженнями... На щастя, їй 
не властива позірність сучасного артбізне-
су з неодмінною фуршетизацією культури 
та претензією на елітарне становище сто
личних феміністок. І то добре, позаяк ари
стократизму українського духу в усі часи 
були чужими прояви мистецької богеми. 
Тож образ мистця, тим паче жінки-мист-
кині, для сьогодення українського середо
вища значить дуже багато. Маємо наразі 
той випадок, коли мисткиня в Україні на
справді прибирає вигляду, відповідного до 
національного життя. Певно, і в чоловічо
му "цеху" відбудуться метаморфози, 
внаслідок яких позірність та богема не ма
тимуть місця. Лише тоді матимемо свою, 
українську, з її традицією, елітарність. 
У пані Інни передумовою для творчого роз-
вою була професійна освіта. Вона закінчи
ла Київський художній інститут (тепер 
НАОМА). Графік за фахом. Мисткиня не 
постала у їх числі, мабуть, тому, що обрала 
якогось життєвого менту шлях, що одразу 
став самобутнім і "своїм". Досить було ли
ше зануритися в глибокі джерела народно
го мистецтва, а точніше — декоративного 
розпису. 
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А тепер, маючи на увазі мовлене, перейде
мо до розгляду творчості Інни Вапнярської. 
Найперше зазначимо: то є все-таки про
фесіональна практика, а не аматорська. З 
неї і треба висновувати теорію щодо стан
кової декоративної картини — так означи
мо цей різновид мистецького самовиразу. 
Це роботи, створені у певнім масштабі 
відносно розміщення в інтер'єрі. Бо карти
ни пані Інни хочеться мати саме у ньому — 
у світлиці, в узголів'ї, на видному місці. В 
орнаментальних візіях мисткині, зазвичай, 
присутня "рідна хата", з усіма її атрибута
ми. Архаїка минулого вбирається у свят
кові шати, а вже від того наше споглядання 
переймається духом часу, в якому ми жи
вемо. Найголовнішим здобутком, який мо

же слугувати "школою", у ро
ботах майстрині є те, що через 
умовність просторовості зоб
раження постає реальний 
краєвид. Досягається це 
співмірністю квіткових узорів 
у різних просторових планах. 
Перед нами картина "Літо". її 
можна сприймати за три
вимірне зображення. Тобто — 
з переднім, середнім, дальнім 
планами. Та завдяки умовно
му вирішенню дерев над ха
тою композиція ніби підступає 
на передній план. Відтак відбу
вається тяглість тривимірного 
зображення до двовимірного 
(просторового до площинно
го). Це і є виображення, ха
рактерне для існуючої тен
денції в декоративному стан
ковому розпису. Стильовість 
таких творів діє на глядача як 
природна потреба заглянути у 
"самого себе". Певно тому у 
"Надвечір'ї" стільки зачаєної 
ностальгії за оточуючим нас 
довкіллям, що виринає із зна-

ковості (даху, хати, дерев, трав, копиці 
сіна). А вже такі картини, як "Хміль", 
"Кв іткова фантазія", абстрагують уяву, 
відбивають артефакт у метафоричному по
трактуванні. Це прагнення якомога само-
достатніше рухатися далі від попередників. 
Гадаємо, найцікавішим для розгляду та 
аналізу можуть бути "Пирогове" та "Рибал
ка". У них пані І нна застосовує засоби, ха
рактерні для станкового малярства. На пе
редньому плані віз із конем, хата — як 
смисловий центр, а вже на дальному плані 
село, млин.. . Щоправда, плани зображен
ня треба було б вирішувати не від себе, а 
на себе, як у картині "Літо". Втім, і за тако
го рішення названі роботи показові тим, як 
треба йти від традиції. 
Назагал творчий досвід Інни Вапнярської 
стверджує: академічна освіта не стоїть на 
заваді, коли мистець іде від народного ма
лярства, традиції. Важить наразі й те, що 
певна "заданість" формовиразу означує 
творчий шлях. І то є організуючий (іманент
ний) фактор, з огляду на національну фор
му, водночас він спрямовує до індивідуаль
ного "я" — не в запереченні "прийому", а у 
видозміні його формальних засобів. Тож 
варто пам'ятати: професіонал мусить опа
новувати український стиль у мистецтві. 
І на часі сказати про красу витвору як 
втілення світоглядних уявлень про рідну 
землю, про її минуле, з тим вболіванням за 
її сьогодення і майбутнє, яке передає в 
своїх роботах пані Інна. А якщо за її "тра
диційним квітковим розписом" постає мис
тецька спадщина українського народу, — 
праця мисткині затребувана часом і спря
мована до наших з вами духовних запитів. 

1. Інна Вапнярська. Верховино, мати моя... Картон, 
темпера. 2001. 

2. Листоноша. Картон, темпера. 2001. 
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Віталій Ханко, 
доцент Полтавського державного технічного університету 

Маестро 
фаянсу 
Витоки творчості українського мист

ця Бориса П'яниди сягають, як і в 
інших художніх душ, в його дитин

ство, мають коріння в рідному краї, а са
ме в селі Дячковому, що неподалік слав
нозвісної Диканьки , де він народився на
прикінці листопада 1935 року. 
Мистецькі студії проходив у Миргороді, 
там отримав належну підготовку з рисун
ка й скульптури. З 1959 року майже 40 
років працював на Будянському фаянсо
вому заводі. Якраз Буди — традиції фа
янсового рукоремесла, технологічна й 
мистецька творчість, крайобрази навко
ло селища, типові для Слобідської Ук
раїни, Харк ів з його музейними збірка
ми, бібліотеками і виставками, невсипу
ща праця дали потужний заряд для влас
ного артистичного творення. Тут П'янида 
студіює, осмислює класичні твори ук
раїнського мистецтва, зокрема гончарю
вання. Проникає в суть його шедеврів, 
їхню трансформацію і модерне тракту
вання. Цей орієнтир Бориса П'яниди та 
його колег по художній лабораторії Бу-
дянського фаянсового заводу заклав ту 
основу, ту платформу, з якої змогли 
мистці сягнути своїх висот у мистецтві і 
дати той феномен, котрий зветься "бу-
дянський фаянс". 

Народно-фольклорна основа творчості 
Б.П'яниди стала визначальною особ
ливістю в подальшому. Знаючи техно
логічні можливості фаянсу, природу цьо
го матеріалу, він експериментує, звер
тається до складного підполивного мис
тецького оформлення. 
Як дзв інка п існя-щедрівка з її уро 
чистістю, схвильованістю, добрими й ще
дрими п о б а ж а н н я м и людям сприй 
мається красивий мистецький набір для 
молочних страв "Щедрий вечір" (1970). 
Творча уява мистця в ідзнайшла 
відповідні пластичні й колірні засоби, що 
здатні передати оптимізм, життєствердні 
основи світосприйняття чарівного народ
ного зимового свята. Мелодійний наспів 
круглясто наповнених форм глечика, ми
сок, кухлів, розливної ложки підтримано 
й простим, на перший погляд, орнамен
тальним м о т и в о м . Св ітлий, радісний 
настрій сп івзвучно вторить бадьорим хо
лодним відтінкам — сріблясто-сірим та 
блакитним, утвореним солями кобальту 
й марганцю. Фольклорний струмінь, об
разність, поєднання високої мистецької 
та технолог ічної культури властиві й 

іншим наборам посуду і декоративних та-
релей, створених Борисом П'янидою. 
Найліпші з них: столові набори "Сад" і 
"В іночок" (1972) , "Блакитн і тополі" 
(1974), "Криниця"(1976), "Вечірні квіти" і 
"Ранков і роси" (1977) , "Бузковий 
вечір"(1982-1983), столові гарнітури "Лу
гові квіти" (1975-1976) і "Надія" (1977-
1979), набір для українських страв "Со-
няшники"(1982-1983) , набір для варе
ників "Чорнобривці" (1996), декоративні 
миски : "Квіти рідного краю" (1987), "Ідуть 
дощі" (2000). 

Образно-поетичне начало характерне і 
для набору "Криниця" , де домірно акцен
товано дзв інко-зелені розливи верти
кальних плям. Ф о р м и виробів Бориса 
П'яниди сповнені природним чуттям ок
руглості, м'якої плавності, що так власти
ва фаянсу як матеріалу. Вони вільні від 
історичних цитувань, еп і гонського 
наслідування. Ф о р м и своїх виробів ке
раміст базує на доцільності, естетичній 
виразності . У глечиках, супних вазах, по

лумисках , кухлях, вазах для кв іт ів 
відсутні надмірності в зовнішньому силу
еті, пишнота чи просто "зроблені" деталі. 
Він не надто зважує на моду, її примхливі 
зм іни , с творює вишукан і і водночас 
прості фасони посуду. Вони поєднані з 
такими ж ошатними й простими малюн
ками у ніжних, прозорих пастельних роз
ливах. Мистець найбільше любить вжи
вати модифіковані традиційні рослинні 
в ізерунки та флористичні мотиви. Спос
тережені у природі, вони набувають під 
вправним пензлем Б.П'яниди декоратив
но-образної самодостатності . Через них 
виражається думка , ставлення до життя, 
твориться метафорично-асоц іативний 
образний лад. 

Незабутнє враження від декоративного 
тареля "Весна" (1970), л ірично-пластич
на структура якого навіяна поемою Лесі 
Українки "Лісова пісня". У композиц ію 
кола гарно вписано округлі маси краси
вого і неповторного дівочого обличчя, 
плечей, рукавів сорочки , пагінців з квіта
ми і листям, а тендітні пальці н іжно три

мають блакитну весняну квітку, як сим
вол чистоти й кохання. Тлом служить 
пишна весняна прозелень, м іж якою вид
но й постать Лукаша, що так натхненно 
награє на сопілці. Не як ілюстративний 
додаток, а як вираз душевного стану ге
роїні — слова, що прочитуються на борті 
тареля, "Ох! З ірка в серце впала". Тут 
вдалося створити повноцінний твір, на
повнений поез ією чистих людських 
взаємин і буттям природи. 
У своїй творчост і мистець поєднує 

раціональність академічних знань із 
с п о к о н в і ч н о ю стих ійн істю націо
нального чуття і смаку. Голос тала
новитого Маестро фаянсу довірли
вий, чистий і л іричний. 

1. Борис П'янида. Набір для вина "Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки". Аерограф, 
підглазурний розпис. 1993-1996. 

2. Таріль настінний "Хліб". Підглазурний розпис. 
1985. 

3. Набір "Берег". Фаянс, підполивний розпис 
солями, фарбами. 1987 
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Ярослав Омелян. Тернопільскі куполи. Лінорит. 1996 

2. Олег Курдибаха. Композиц ія . Вовна, ручне ткацтво. 
1993. 

3. Іван Шонсядло. Іван Франко . Бронза, граніт. 1994. 

4. Ігор Дорош. Храм. Полотно, олія. 2001 . 

5. Дмитро Шайнога. Дорога до вічності. Картон, олія. 

6. Петро Шпорчук. Портрет Григорія Сковороди. 
Полотно, олія. 1992. 

7. Степан Мамчур. Яблука падають. Полотно, олія 

8. Борис Рудий. Тополя. Дерево. 1 

МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

ТЕРНОПІЛЬ 
Родове коріння козацького нащадка Сте
пана Нечая — зі Зборова на Галичині. (В 
архівних записах реєстрових книг XVII ст. 
присутня постать Нечая зі Зборова). Тут і 
народився майбутній мистець 11 листопа
да 1941 року. В 1958-1963 рр. вчився в 
Одеському художньому училищі, а в 1963-
1972 рр., з перервою, — в Київському дер
жавному художньому інституті на факуль
теті малярства. 
Близьке душі українське героїчне минуле 
приводить мистця до створення разом з дру
жиною Світланою Нечай-Сорокою діорами 
Зборівської битви — однієї з вирішальних віх 
в історії визвольної війни українського наро
ду проти польського поневолення. 
Нечай — один з тих малярів Тернопілля, 
хто послідовно звертається до складної 
форми тематичної картини. Він створив 

літопис рідного краю. Крізь товщу віків, 
ледь стримуючи баского коня, прориваєть
ся до нас одчайдушний отаман в картині 
"Данило Нечай". Неприборкано мчать ша
лені осиротілі коні, покинувши загиблих ко
заків, у творі "Під Берестечком". 
Цікаві колористичні рішення знайдено в 
серії немирівських краєвидів, натюрмортів, 
як-от: "Небо після дощу", "Дубова алея", 
"Осінь в Немирові", "Ранній сніг". 
Частиною художньої програми С.Нечая є 
портрет. Один із кращих творів цього жан
ру — "Портрет брата — лікаря Євгена", де 
яскраво виявлена енергійна козацька на
тура роду Нечаїв. 
Сьогодні творчість галицького маляра на
повнена новим, свіжим змістом. Що, зок
рема, засвідчила і його третя персональна, 
ювілейна виставка. 

Тамара Удіна 

Степан Нечай. Данило Нечай. Полотно, олія. 1999. 
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З Н А Й Т И С Е Б Е 

Василь Махно, 
письменник 

пеже* МОРОЗ* 

Кожен на свій розсуд блукає уявними 
світами, аби, якщо він мистець, пе
редати свої відчуття найадекватні-

шими для нього засобами, природною інту
їцією. У кожного це відбувається по-різно
му, бо немає у світі нічого тотожного... 
"Постсучасна" свідомість у культурі сього
дення несе у собі кілька можливих 
варіантів сприйняття естетичного у замк
нутому просторі полотна чи тексту. Світ 
прагматизму та технократії стає "ворожим" 
щодо індивідуальності, він уніфікує оту да
ровану зверху здатність людини побачити і 
відчути неповторність буття і світу. 
Здається, що у другій половині XX ст. тен
денція глобалізації ієрархічних систем 
спровокувала мистецький поступ філо
софії постмодерну: піддавати сумніву усе, 
що було до нас, комбінувати нові моделі 
мистецьких осягнень, провокувати і шоку
вати пересічного обивателя. Обшир мис
тецького функціонування у соціумі зву
жується, діалог поміж художником і ре
ципієнтом нагадує розмову людей, що сто
ять по обидва береги ріки. 
Мистецький світ — набагато складніша схе
ма, аніж його конкретне вписування у 
якийсь естетичний контекст чи парадигму 
світовідчуття, це вібруюча структура на 
межі реального та ірреального, свідомого та 
підсвідомого, зрозумілого і таємного. Тобто 
кожне мистецьке явище розглядається че

рез естетичну та філософську концепцію 
індивідуума. Час — простір — світогляд — 
естетичні принципи визначають мис
тецьку індивідуальність та якість творчої 
праці, комбінування яких і є тим процесом, 
що передбачає дві фази: первинне осягнен
ня і артистичне втілення у безперервному 
внутрішньому процесі творення. Так мис-
литься мені зміст малярства. 
Коли мова заходить про час, то для мистця 
він завжди є і об'єктивним, і особистісним. 
Петро Мороз належить до покоління, яке 
народилося в 1956 році і є у певному сенсі 
знаковим для нашої історії і культури. А ще 
— родина: батько — галичанин, а мати — 
лемкиня-переселенка. Ось такі часові зру
шення міцно зчеплені з історичними ка-
таклізмами в долі багатьох українців. 
Народився на хуторі Драгоманівка, сьо
годні уже апокрифічному місці — напівпо
рожньому просторі колись великих се
лянських родин і людських пристрастей: 
хто вимер, хто виїхав — і тільки пам'ять ко
лишніх мешканців зберігає запах витопта
ного полину і осінніх яблук. 
Вчився художницькому ремеслу спочатку 
в Бучачі — місті, яке теж стало апокри
фом для української культури. Тут осідав 
золотий пил давньої і недавньої історії, в 
якому досі існує якась притягальна сила. 
А потім був простір, гадається, не означе
ний географією, — простір внутрішнього 

самопізнання і шаленого бажання бути 
мистцем. 
Для Петра Мороза характерним і, мабуть, 
визначальним є власний погляд на світ і 
речі, що, без сумніву, базується на христи
янській космогонії та етиці. Звідси — толе
рантний діалог у колі вічних людських пи
тань, на які не завше існують відповіді. На 
думку художника, задум твору — в рухомій 
і вібруючій енергетиці виражальних засобів, 
котрі підпорядковані абсолютному надзав
данню — створити нову мистецьку мову. 
Сьогоднішній світ "віртуальних реальнос
тей" начебто і не вимагає сталих поглядів 
щодо буття і мистецьких стереотипів, коре
гування власних світоглядних набутків що
до моделі самовираження і особливо шля
хетних рис артистичного виконання ав
торської ідеї. П.Мороз — надзвичайний пе
дант у цьому питанні, він творить "наповне
не" мистецтво. Звичайно, акцентуючи на 
християнських етичних канонах у світогляді 
мистця, не можу залишити поза увагою інші 
і не менш важливі елементи його особис
тості, а вони мають характер "книжний", 
себто трансформований культурологічний 
дискурс різних епох, мистецьких шкіл, фор
мальних зразків, від яких він залежний як 
суб'єкт своєї епохи, нації, культури. 
Здатність переінакшити мистецькі стерео
типи виростає із бажання самоутверди
тись, а почасти — із заперечення існуючо
го та визнаного. При перегляді творів 
П.Мороза неодмінно присутнє враження, 
що художник пробивається крізь товщу 
опору матеріалу, адже відомо, що мистець 
— це великий самітник, який сам-один ви
ходить на герць із часом, впливами і са
мим собою. У Петра Мороза це постійне 
змагання і є першопричиною його твор
чості і стимулів до праці. 
Справжнє мистецтво — чомусь печальне, 
чи не тому, що глибинне осягнення буття 
доливає трунку і множить смуток. Можли
во, що прірва поміж людиною і Абсолютом 
містить у собі інакші виміри, закриті для 
більшості? І чи існує межа того осягнення, 
у нашому випадку — засобами ліній, фарб, 



фігур, кольорів, оте змішування і зміщуван
ня символічних знакових об'єктів і суб'єктів 
у просторі і часі полотна, що творить непо
вторність художнього мислення? 
Мороз, як на мене, пройшов свій ево
люційний шлях, від перших реалістичних 
полотен, де предметом авторської обсер
вації слугували візуальні ряди, близькі 
тодішньому розумінню ним мистецтва. Але 
це була школа — напружена до самозни
щення праця в пошуках своєї теми і мане
ри, свого способу мислення. У його май
стерні дещо збереглося із того романтич
ного періоду — портрети, графічні малюн
ки тощо. Були суперечки і дискусії, відвіду
вання виставок, читання книг, були момен
ти внутрішнього переродження. 
Нові естетичні принципи виявлялися по
ступово: приблизно з кінця 80-х рр. худож
ник творить свою ідеологію та ієрархію 
цінностей, очевидно, що наслідки Чорно
бильської трагедії прискорили визрівання у 
П.Мороза філософського, трагічного ос
мислення буття. У його картинах буття на
буває трансформованих форм, воно 
аплікативне, мозаїчне, "розірване", але, 
попри використання наймодернішої тех
ніки малювання, художник у кожне полот
но закладає зміст, який співвідноситься із 
християнським розмежуванням добра і 
зла. Оцей вічний вододіл знаходимо у та
ких картинах, як "Ті, що сходять з неба" 
(1988), "Альфа і омега" (1988), "Сон білої 
риби" (1993), "Каїн" (1995). 
90-і роки ознаменовані у творчості П.Мо
роза визначальним полотном в контексті 
його естетики та саморозвитку — "Прихід 
білої ворони" (1995). Це своєрідний мані
фест, чи краще сказати програмне полот
но, в якому сконцентрована велика туга за 
справжнім усвідомленням самодостат
ності, тиха і ненав'язлива сповідь, пошук 
рівного співрозмовника. Фігура людини на 
тлі чорного вороння — це своєрідний 
внутрішній код Морозової самотності та 
інакшості. 

Зрештою, в художньому мисленні П.Моро
за віднаходимо різнобічні історичні реалії, 
біблійну символіку, архетипні знаки, що су
мирно вживаються у квадраті полотна. Йо
го мислення та художня мова не космо
політичні, а цілковито належать національ
ній традиції, амплітуда якої — від візантій
ського іконопису до українського мо
дернізму початку XX ст. 
Найновіші картини схиляють до думки, що 
П.Мороз, змінюючи фігурні варіації, по-
іншому наповнює символіку інформатив
ним фактажем; холодні кольори ранніх 
90-х переходять у тепле золото кінця тися
чоліття, оживляють статичність і створю
ють ілюзію "вживання" в ірраціональний 
світ мистця. 

1. Петро Мороз .Слово і камінь. Полотно,олія. 1996. 

2. Повернення Ноя. Полотно,олія. 1996. 

3. Прихід білої ворони. Полотно, олія. 1995. 
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Тамара Удіна 

Е н е р г і я с к и т с ь к о г о с т е п у 

До своєї персональної виставки він 
йшов довго. Хоча до цієї події твори 
Миколи Дмитруха досить часто екс

понувалися в Україні та за її межами (всьо
го — на 39 виставках). Візьмімо, приміром, 
1995 рік, Жешув. Виставка тернополян на 
днях слов'янської культури в Польщі тут ко
ристувалася успіхом. Один із польських 
критиків писав, зокрема, про творчість Ми
коли, що "...як у природі, так і в архітектурі 
він шукає перш за все настрою. Відтворює 
безкінечність степової пустелі, яка тяг
неться без кінця, пригнічена грозовими 
хмарами, скутими в імлі і світлі місяця. Ху

дожник вміє дивитися на світ, як поет: 
вразливий на форму, колір, світло, що 
змінюється, тонкий, повний недомовле
ного*. 
Виставка в галереї спілчанської організації 
Тернополя відбувалася в два етапи. Спо
чатку демонструвалися малярство, плакат, 
станкова графіка; далі — карикатура, 
книжкова графіка, дружній шарж, ексліб
рис. Представлено широкий діапазон тем: 
від духовно-філософської — до гуморис
тично-гротескової тематики. 
Рід Дмитрухів походить з південної Холм-
щини. Люди тут зберігали свою віру, культу

ру, традиції, що позначилося й на твор
чості Миколи, зокрема на таких його серіях 
картин, як "Скитія", "Легенди Тернопільщи
ни", "Пам'ятки". Вільне моделювання 
"Збруцького Світовида" повертає нас в 
історію древності. Готична, ренесансна, ба
рокова архітектура — в серії "Жешув". 
Почуттям гумору, іронією відзначається 
його творчий почерк в графіці. На його ка
рикатурах — гротесково гостре сприйняття 
сучасності, а в книжковій графіці — влуч
ний лаконізм сатири. 

ПРОФЕСОРСЬКИЙ 
ДАРУНОК 
Влітку минулого року Тернопільський 

обласний художній музей поповнив 
свою збірку екслібрисами з колекції 

Е.Н.Бергера. 
Місяця січня 1968 року професор медици
ни Еммануїл Бергер започаткував свою 
колекцію екслібрисів. Сьогодні вона нара
ховує 6134 оригінальні книжкові знаки. Си
стематизована в 50-ти альбомах. Кожен 
екслібрис оформлений в окремому пас
парту. На лицьовому боці паспарту внизу 
зазначені ініціали і прізвище художника, 
країна або місто. На зворотньому боці — 
прізвище особи, від якої отримано екслі
брис, дата надходження до колекції, а та
кож рік створення, техніка і відомості про 
того, кому призначений книжковий знак. 
Географія збірки широка і складається з 
екслібрисів, що надійшли з Австрії, Англії, 
Аргентини, Бельгії, Голландії, Данії, Іспанії, 
Ізраїлю, Італії, Німеччини, Польщі, Порту
галії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чехо
словаччини, Швейцарії, Швеції, Японії, а 
також Росії, Білорусі і країн Балтії. 

Наталія Собкович 

Примітно, що значне місце у колекції відве
дено українським авторам. У збірці є 
екслібрис Олени Кульчицької, створений у 
1920-х роках, кілька книжкових знаків Яро
слави Музики, Петра Обаля, Василя 
Касіяна, Георгія Малакова, а також міні
атюри сучасних тернопільських графіків 
Ярослава Омеляна, Євгена Удіна і Михай
ла Хариновича. 
Ще за життя професор Бергер співпрацю
вав з нашим музеєм. У вересні 1992 року, 
впродовж місяця, в Тернопільському об
ласному художньому музеї діяла виставка 
"Український екслібрис", а в жовтні 1996 
року — "Офорти Рембрандта. Факсиміле", 
— обидві з приватної колекції Бергера. 
Крім того, він подарував музеєві два ліно-
рити Олекси Шатківського та дереворит 
Ніла Хасевича. По смерті професора ко
лекцію успадкував його син — Олександр 
Єременко, який проживає у США. Він по
дарував Тернопільському художньому му
зею колекцію екслібрисів свого батька і 
факсиміле 100 офортів Рембрандта. 

К&КУИЦ6КОЇО/І 

1 . Петро Обаль. Екслібрис автора. 

2. Олена Кульчицька. Екслібрис автора. 

3. Ярослав Музика. Екслібрис історика Сергія Білоконя. 
К О Л Е К Ц І О Н Е Р И І М Е Ц Е Н А Т И 



Х У Д О Ж Н Я Н А Ц І О Л О Г І Я ОЛЕКСІЙ КУЛАКОВ: 
ЛІТОПИСНІ ОБРАЗИ 
УКРАЇНИ 

Тарас Шевченко, як академічний ху-
дожник-графік, залишив нам у спа
док "Живописну Україну". І досі вся 

українська пейзажистика приймає Шев
ченкові образи за свої "архетипні" видно-
круги, в яких народжується живописне чут
тя рідної природи. Але вже у нього бачення 
ландшафту часто зливалося з відчуттям 
історії, відкриттям історичного краєвиду з 
його козацькими могилами, архітектурни
ми пам'ятками старовини. 
На жаль, тема історії, власне "мистецька 
історіографія", не набула в подальшому 
розвитку українського малярства належ
ного, самостійного значення, на відміну від 
монументального, історичного (в т.ч. ба
тального) жанру. В Україні не розвинулися 
жанрові мистці-баталісти такого масштабу, 
як, скажімо, Я.Матейко в Польщі, А.Муха в 
Чехії, К.Брюллов і Г.Семирадський в Росії. 
Заснування П.Кулішем історичного жанру 
в українській літературі, а М.Лисенком у 
музиці не супроводжувалось аналогічними 
явищами в малярстві, незважаючи на ок
ремі спроби С.Васильківського, К.Устияно-
вича, М.Самокиша, І.Іжакевича, М.Пимо-
ненка, О.Куриласа, А.Перфецького, П.Анд-
русіва, сьогодні —- Ф.Гуменюка, В.Гон-
таріва. Мабуть, у складній українській 
історії це пояснюється незрілістю панорам
ного бачення минулого у зв 'язку з 
відсутністю власної держави впродовж до
вшого часу і нерозробленістю національної 
філософії історії. Перші кроки, які зробив 
М.Грушевський у становленні української 
державності та історичної науки, були пе
рервані епохою, котра не сприяла поглиб
ленню етнонаціональної самосвідомості та 
"естетики історії" українства, мистецької 
хронографії його історичного духу. 
Можливо, з цих, а думаю, ще й з інших при
чин, творчість художника Олексія Кулако-
ва сприймається сьогодні в Україні не 
тільки як мистецьке відкриття власної 
історії, а як своє академічне слово в істо
ричному і батальному жанрах. Його полот
на на історичну тематику (а їх вже більше 
десятка) вирізняються автохтонним відчут
тям минувшини й сьогодення, поєднанням 
мистецького й наукового осягання ук
раїнської "повісті временних літ". 
Як ще досить молодий художник-літопи-
сець (народився в 1967 р.), Олексій Кула-
ков складався поступово, маючи для того 
родовідні й життєві потенціали. Батьки 
(батько родом з Києва, мати — з 
Чернігівщини) дали синові гарну художню 
освіту. Побачивши мистецькі здібності 
хлопчика, віддали його спершу до худож
ньої школи, згодом до художнього училища 
в м.Харкові, де проживали родиною в 
1960-1990-х роках. Цікаво, що ще у дорево-

Володимир Личковах, 
доктор філософських наук 

люційний час дядько батька зак інчив 
Київське імператорське художнє училище. 
Батько теж тяжів до живопису, але, як син 
"ворога народу", не міг реалізувати про
фесійно свої мистецькі прагнення. 
Справжнім учителем, який навчив Олексія 
рафінованому академізму в малярстві, був 
професор Харківського художньо-промис
лового інституту А.Константинопольський. 
В його майстерні станкового живопису учні 
навчалися високій культурі академічних 
жанрів, мудрому ставленню до історії, жит
тя, творчості. З любов'ю написав Олексій 
портрет свого вчителя, образ якого став 
для нього насправді архетипним і зустрі
чається на декількох полотнах, присвяче
них міцним духом людям (гетьмани, запо
розькі козаки, монахи-ченці). 
Почуття історії, інтерес до української ста
ровини, закладені ще в 
дитинстві, художньо ви
явилися і зміцніли під 
час інститутської прак
тики в Хатках поблизу 
гоголівської Диканьки, в 
Суздалі з його живим 
історичним духом і 
архітектурними пейза
жами, біля Валаамсько-
го монастиря і в 
харківському Покровсь-
кому соборі. Все це так 
чи так утілилось у дип
ломній роботі "Даруван
ня волі", що розповідає 
про героїчну смерть 
П.Калнишевського, по
стать і гордий характер 
якого нагадували йому 
вчителя. 

Після двох років викла
дання академічного жи
вопису в Харкові, Олек
сій з картиною "Старий 
чернець" поступає на 
асистентуру — стажу
вання в Національній 
академії образотворчо
го мистецтва і архітек
тури. 
Спираючись на веле
тенський науково-істо
ричний, релігієзнавчий 
та архітектурно-мис
тецький матеріал, випу
скник аспірантури Ака
демії відтворює найдра
матичніший акт христи
янізації: повалення на
ших древніх язичниць
ких богів. Володимир Великий у 
візантійському вбранні і церковному ото
ченні непорушно височить над поваленим 
сріблясто-золотим Перуном. На вірність 
князю й вірі присягають воїни-дружинники 
з лицарськими оселедцями та бойовим 
спорядженням. Картина вражає майстер
ним поєднанням статики і динаміки: ста
тичними є архітектурні форми і впевнені 
постаті представників нової релігії, ди
намічними є характерні рухи прибічників 
золотовусого Перуна. Безліч деталей 

підкреслює глибоке знання історичних 
фактів, викликає почуття автентичності зо
браженого (наприклад, елементи романсь
кої архітектури й візантійські статуї коней у 
характеристиці палацу князя Володимира). 
Характерна риса мистця: не тільки як жи
вописець, але й як вчений-історик, він пра
цює над літературними джерелами, бере 
консультації в Історичному музеї, вивчає 
архітектуру, одяг, речове середовище, 
релігійну й церковну атрибутику, військове 
вбрання і зброю літописних епох. Сам ви
готовляє давньоруські й татарські шати, 
шоломи, окремі "знакові" речі, які є "нату
рою" для написання етюдів і картин з історії 
Київської Русі й козацької України. Один з 
таких "історичних натюрмортів" прикрашає 

зараз приймальню ректора Національної 
академії образотворчого мистецтва і 
архітектури в Києві. Показово, що багато 
репродукцій з графічних і живописних об
разів О.Кулакова вміщено в китайських на
вчальних виданнях про академічні роботи 
студентів українських художніх вузів. 
Помітним явищем у мистецькому і гро
мадському житті України стала картина 
"Битва князя Ігоря" (1999 р.). Написана до 
900-річчя утворення Новгород-Сіверсько-
го князівства і святкового відкриття реста-
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врованого Спасо-Преображенського собо
ру в давній столиці Сіверщини, вона ор
ганічно "вписалася" в історичний і 
соціокультурний простір літописної землі 
князя Ігоря. Батальний образ увічнює дух 
незламної стійкості наших предків, княжий 
заклик до з'явлення слов'янської богині пе
ремоги Слави. 
Варто зазначити, художник зосеред
жується на моральному, духовному пафосі 
батального образу, підкреслюючи водно
час драматичну й героїчну суть "вічної" 
битви, яку й досі веде князь Ігор у нашій 
пам'яті. Причому мистець робить це у кра
щих традиціях академічного малярства. З 
високою професійною майстерністю 
поєднуючи світоглядні ідеї образу з вива
женою композицією і витонченою живо
писною технікою. 
Доволі велике полотно (розмір 270x150) 
немов розділене майже по діагоналі на два 
світи. Лінія "розтину", що складається із 
руського списа і подовжується помахом 
Ігоревого меча-кладенця, підсилюється ко
лористично, поділяючи в цілому тривожно-
похмурий колорит картини на більш світлі 
або темні площини. Червлений княжий 
стяг (колір Юрія Змієборця) протистоїть 
чорній масці "песиголовця", як часто нази
вали на Русі ворогів-кочівників, котрі для 
настрашки надягали звірячі шкури із 
страхітливими головами. 

Внутрішнє світло має в картині особливе 
значення. Тут немає сяяння перемоги чи 
тріумфального блиску слави. Скоріше, це 
світло сонячного затемнення, яке віщує Іго
реві біду, але не зупиняє хороброго князя. 
Присмерковий колорит картини своєрідно 
знаменує "сутінки Русі", водночас підсилю
ючи очікування вранішньої зорі, яку серед 
слов'ян називали Зимцерлою. І як у древнь-
окиївському язичницькому храмі Зимцерли 
людям давалась упевненість у завтрашньо
му дні, так і від картини світиться надія, ви
промінюється сподівання на краще. 

Картина Олексія Кулакова "Битва князя 
Ігоря" — це одночасно і "психологія" 
людської битви, і "маиіинологія" нелюдсь
кої війни. Гуманістичні виміри образу — в 
сіверських "онуках Даждьбога", яких по
глинув кочовий степ, а також у незримій 
присутності богині печалі Карнії, яка пер
шою оплакує загиблих далеко від дому. Бо 
й досі ходять по Русі-Україні, за безімен
ним автором "Слова", Карна і Жля з поми
нальним обрядом. Може тому так вражає 
нас на картині ота "машинерія" смерті, де 
нема облич людей і навіть чорних воронів, 
а є залізо і жорстока механіка битви. Але 
то є битва за життя, за волю, за власну 
історію. Нескінченна битва, яку безперерв
но веде наш народ — хлібопашець і миро
творець. 
Тій самій темі — "Слову про Ігорів похід" — 
присвячена ще одна картина Олексія Кула
кова "Слово про князя Ігоря" (2000), яка 
зараз зберігається в Дирекції художніх ви
ставок у Києві при Міністерстві культури і 
мистецтв України. На відміну від поперед
нього, новий образ сіверського князя сяє 
перемогою, немов персоніфікуючи мудрий 
рядок із "Слова": "Слава тим, хто не шукав 
хвальби". У самому центрі батальної ком
позиції, на білому коні із переможно підня
тим мечем, Ігор уособлює вічну славу за
хисника Вітчизни, червоним плащем і щи
том, всією поставою нагадуючи Юрія 

Змієборця. Другий образ "Слова" — це 
вже не "машинерія" битви, а "апофеоз" пе
ремоги, що підкреслює ширяння жовтих і 
блакитних стягів на тлі жовтогарячого, сте
пового українського неба. 
Історичні сюжети відтворюються і в інших 
роботах художника: це напів'язичницькі 
"Легенда" і "Казка", жорстоко-справедли
вий "Запорізький суд", портретні образи 
духівників українства, письменників. Любі 
серцю українські мотиви представлені та
кож у пейзажах і натюрмортах з суто 
етнічною атрибутикою (наприклад, "Серп

невий вечір", "Яблучка" тощо). Останнім 
часом Олексій захоплюється сільськими 
краєвидами, більшість яких створюється на 
Київщині та Чернігівщині з їх лагідною при
родою, що освячується давніми храмами. 
Картина "Битва князя Ігоря" була подаро
вана Президентом України Новгороду-
Сіверському на 900-річний ювілей давньо
руського князівства. Але, мабуть, найпо
важнішим "музеєм" для Олексія Кулакова 
став славнозвісний будинок Верховної Ради 
України, в якому до 10-річчя проголошення 
Акту Незалежності було репрезентовано 
його полотно "Відродження". У лічені дні 
цей, вже історичний, образ став відомим 
через мас-медіа всій Україні, а також за 
кордоном. Пролунало багато різноманітних 
оцінок, в основному публіцистично-диспуто-
вих, найчастіше з проблем традицій і 
кон'юнктури у вирішенні "державотворчого" 
сюжету і соціального "замовлення". 
І справді. Первинна, ще "абстрактно-теоре
тична" ідея картини про історичні події в 
Україні в серпні 1991 р. народилася у віце-
спікера українського парламенту С.Гаври-
ша (який, до речі, є великим шанувальни
ком образотворчого мистецтва взагалі, і 
О. Кулакова зокрема). Ідея була схвально 
прийнята і в ідеологічних, і в мистецьких 
колах, і за півроку до Свята Незалежності 
мистець приступився до роботи. 
Олексій Кулаков зрозумів "офіціоз" держ
замовлення в своєму традиційному "амп
луа": як картину на історичну тему, як кар-
тину-символ не просто політичного, а 
соцюкультурного явища. В картині немов 
розсуваються часові кордони події — це не 
стільки самий акт, скільки історичний і 
навіть духовний процес державотворення 
в Україні. Всі знання української історії та 
академічні навички мистця в історико-ба-
тальному та сакральному жанрах стали йо
му в пригоді у роботі над великим 
<500х200) і композиційно складним (більше 
ста персонажів) полотном, ще й у такий 
стислий термін. 

Вже за своєю композицією картина замис
лена у традиційно українському, "вертеп
ному" плані. Як і в старих барокових верте
пах, тут ми бачимо два яруси, два "повер
хи" дії: "сакральний" і "профанний". На 
верхньому, "горньому" ярусі розгортається 
духовна, "есхатологічна" історія України, 
яка з небес провіщає й благословляє зем
ну історію. У духовному центрі картини, 
звичайно ж, Богоматір-Покрова — покро
вителька й захисниця війська запорізько
го, всього люду українського. Центральний 
для української державної ментальності 
образ пов'язаний з найдавнішими ук
раїнськими архетипами Древньої Прама
тері — Магна Матер — Берегині — Оранти. 
її покровом фактично стає великий синьо-
жовтий прапор, що вкриває трибуну і стіл 
президії Верховної Ради з історичного 
1991 року. Біля Богородиці зліва — свята 
княгиня Ольга з книгою, ангелами і Несто-
ром — державницьким літописцем, справа 
— князь Володимир Великий з хрестом і 
"державою" як символами українського 
державотворення, які підсилюються тризу
бом в руках янголів. 
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Думаю, і справді, "історія пишеться на не
бесах". В усякому разі, її сакральний, ду
ховно-історичний зміст розкритий на верх
ньому поверсі картини. Крім "богородичної 
групи", представлені і перші православні 
святі — Борис і Гліб, а також стилізовані 
лики "всіх святих", які наче благословля
ють "птицю-трійку" Русі-України, що 
увінчується атрибутами Слави і Достатку. 
Вдало використані типові алегоричні по
статі і предмети (гілка, вінок, ріг) в тра
диційних іконописно-барокових звучаннях. 
Рух з небес до земної історії розпочи
нається групою воїнів-святих і архангелом 
Михаїлом з вогненним мечем і давнім ук
раїнським хрестом на щиті та Юрієм-
Змієборцем із алегоричним списом і в зо
лотому панцирі києворуського обладунку. 
Ряд захисників Вітчизни 
продовжується вже на 
землі відомими гетьмана
ми України, серед яких 
П.Сагайдачний, Б.Хмель
ницький, П.Дорошенко, 
І.Мазепа... Але справжній 
перехід від "горнього" на 
"долішній" рівень відбу
вається через духовних 
провідників нації: від 
напівмістичних Сковоро
ди і Гоголя до "заповітно
го" Шевченка, "несамови
того" Куліша, по-мате
ринськи архетипної Лесі 
та інших видатних ук
раїнських пророків, групу 
яких історично і логічно 
завершує М.Грушевський, 
як перший український 
Президент. 

Не буду говорити про по
статі народних депутатів, 
які схвалили Акт Незалеж
ності в 1991 році. Вони 
легко впізнаються і мають 
точні портретні й психологічні характерис
тики (художник працював навіть з відеоза-
писом історичного засідання). Історія ще 
скаже своє слово про кожного з них. Зупи
нюсь краще на символічних постатях і де
талях, які є концептуальними для націології 
та естетики картини. Серед духовних об
разів "літературної групи" впадає в очі 
Шевченкова Катерина — уособлення 
трагічної долі України, але — з немовлям, 
що символізує будучність, народження но
вого життя. Поруч з Катериною — кобзар-
бандурист, що оспівує історію, з хлопчиком 

у вишиванці, який так само несе надію і 
радість майбутнього народного свята. Біля 
М.Грушевського з державницьким "Універ
салом" — жертовно-траг ічна група з 
жінкою в траурних шатах і загиблим юна
ком з рушницею на тлі українського рушни
ка і прапора. Це справжня українська 
"пієта" — нагадування про Крути як сим
вол боротьби за незалежність України. Від 
цієї групи національний прапор спинається 
все вище і досягає апогею в руках В.Чор-
новола, за словами художника — "велико
го романтика української історії". 
Як і належить бути в класицистичній тра
диції, історичний образ у О.Кулакова наси
чений численними алегоричними і сим
волічними аксесуарами. На передньому 
плані зліва — меморіальна дошка з прізви-

ся в інтер'єр Верховної Ради. Зображена 
архітектурна дуга і колони зали засідань 
непомітно переходять у "купол-небо", де 
розгортається есхатологічна історія Ук
раїни. Сходини і килими, ретельно випи
сані внизу картини, немов продовжують 
достеменні сходи, що ведуть від входу вго
ру — до історичного полотна. Світло від 
вікна зліва посилює колористичну гаму і 
світлові поверхні картини. В цілому ху
дожній образ О.Кулакова сприймається як 
світлоносна і доленосна субстанція історії 
України, як "відродження" всього історич
ного процесу державотворення. Обриси 
храму святої Софії та дзвіниці на 
Софійському майдані символізують єдність 
земної та небесної історії, переживання 
автентичності всього зображеного. Філо
софське осмислення української історії, 
еволюційна державотворча дія відбу
вається "під сигнатурою Софії", в знаково-
символічному контексті української сто
лиці з її духовною величчю, яку напроро
чив св.Андрій Первозванний. 
Сподіваюсь, що цей монументальний, "дер
жавницький" образ Олексія Кулакова не 
завершує серію його картин на історичну 
тематику. Навпаки, молодий київський ми-
стець-хронограф тільки розпочинає ху
дожнє освоєння багатющої історії України в 
її стародавніх і сучасних вимірах. Зробле
не О.Кулаковим — добра підстава як для 

щами депутатів, хто голосував "за", і підпи
саним протоколом. Старовинна чорниль
ниця з гусячим пером, як і національно-
державний прапор, символізують історизм 
процесу державотворення і самого Акту 
проголошення Незалежності. Невипадково 
в кутку справа з-за колони виглядає ли
царська постать, схожа на князя Святосла
ва (як на картині "Кумири"): літописний 
воїн-захисник мовчки і схвально спо
стерігає за історичною дією, яка почалася 
ще в княжі часи.. . 
Картина "Відродження" органічно вписала-

власного мистецького зростання, так і для 
формування історичної школи українсько
го малярства в XXI столітті. Головне, щоб 
мистецька хронографія України не стала її 
збайдужілою хроноскопією. 

1. Олексій Кулаков. Даруваня волі. Фрагмент. 
Полотно, олія. 1993. 

2. Битва князя Ігоря. Полотно, олія. 1999. 

3. Відродження. Полотно, олія. 2001. 

4. Запорозький суд. Полотно, олія. 1995. 
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Ретроспектива 
Адольфа Лози 

Закохані в мариністичний живопис 
кияни вже неодноразово мали змогу 
ознайомитися в стінах ЦБХ з твор

чістю одеських живописців (тут краще ли-
чить "жвавописців") . Виставкові зали 
Спілки художників у січні 2002 року напов
нились теплою палітрою полотен заслуже
ного художника України Адольфа Лози. 
На відкриття виставки прийшли, мабуть, 
найбільші поціновувачі творчості мистця та 
його київські друзі. Сам автор спізнився на 
декілька днів через застуду, однак вистав
ка відбулась, власне — виставка в стінах 
НСХУ, а це вже говорить багато. 
Вагомість такої ретроспективної виставки 
очевидна: на тлі робіт, що представляють на 
сьогодні доробок мистця, глядач має змогу 
відстежити головні тенденції розвитку мане
ри автора, колірних зіставлень, жанрової 
зацікавленості і — що найголовніше — про
стежити динаміку творчості художника. 
Що ж можна відзначити одразу? Лоза, без
перечно, відомий нам як маляр-шістдесят-
ник, і всі пам'ятають його полотна, датовані 
1960-1980-ми рр., які в мистецькій критиці 
отримали визначення "міфотворчої кон
цепції" художника. Тоді Лоза надавав пере
вагу жанру, як найбільш змістовно насиче
ному образотворенню. Однак на цього
річній виставці найбільш цікавим як в ком
позиційних, ракурсних вирішеннях, так і в 
колірних видався краєвид: сонячний, непо

вторний південноукраїнський морський 
краєвид... Також цікаві вирішення міського 
краєвиду, який цілком природний, адже 
завжди його частиною є берег моря ("Узвіз 
до моря", "Над Гурзуфом"). 
Звичайно, не можна не згадати Лозу як 
надзвичайно проникливого портретиста. 
Його жіночі портрети ("Портрет матері", 
"Інна") виявляють особливе ставлення 
мистця до людини, в зображенні внутріш
нього стану якої він звертається до "фото

графічного" охоплення повороту, жесту, 
міміки. 
Деякі роботи художника в експозиції ви
глядали дещо "сирими", однак служили 
протиставленням для найкращих його 
полотен. 
Хочемо привітати одесита А.Лозу з його 
персональною виставкою у залах НСХУ, 
адже це — певний підсумок зробленого, 
значна подія в його творчому житті та 
зустріч зі столичним глядачем. 

Кор. "ОМ" 

1. Адольф Лоза. Малий маяк. Полотно, олія. 1998. 

2. Місяць над Вилковим. Полотно, олія. 2000. 

3. Творіння. Полотно, олія. 1991. 



Київський 
вернісаж 
Василя 
Свалявчика 

Усічні цього року, майже одночасно з 
експозицією одесита А.Лози, в Цент
ральному будинку художника в Києві 

було відкрито виставку творів ужгородсь
кого мистця Василя Свалявчика, одного з 

його творчості притаманна характерна для 
закарпатської школи щирість, свіжість і 
дзвінкість відкрито декоративних барв, 
пленерність, багатство палітри. Він май
стерно передає побачене і пережите, неод
норазово повертається до улюблених мо
тивів, шукаючи новий відтінок, новий ра
курс, наприклад при зображенні старо
давніх храмів, щоб зберегти і закарбувати їх 
у вдячній пам'яті нащадків. 
На відкритті були присутні представники За
карпатського земляцтва в Києві, що не по
ривають зв'язку зі своїм рідним краєм. А чи
стому й могутньому голосу народного арти
ста України Івана Поповича, теж земляка 
художника, що порадував присутніх розло-

"Українське 
козацтво в 

образотворчому 
мистецтві" 

УДонецькому обласному художньому 
музеї відкрито виставку "Українське ко
зацтво в образотворчому мистецтві" з 

музейного зібрання, на якій представлено 
п'ятдесят творів графіки та скульптури ук
раїнських і російських художників ХІХ-ХХ ст. 
Значна частина цих творів, у яких виображе-
но історичні події та героїв українського ко
зацтва, тривалий час (понад тридцять років) 
зберігалася у фондосховищі музею. 
В 90-і роки XIX ст., українські художники С.Ва
сильківський (1854-1917) та М.Самокиш 
(1860-1944) створили двадцять станкових ілю
страцій про козацтво, які вийшли друком у 
1900 році в Санкт-Петербурзі в альбомі "З ук
раїнської старовини". На виставці представ
лено чотирнадцять ілюстрацій з альбому. Ва
сильківський створив документальні за харак
тером портрети гетьмана Петра Конашевича 
Сагайдачного, воєводи Адама Киселя, уман
ського сотника Івана Ґонти, великого ук
раїнського філософа Григорія Сковороди, а 
також образи хорунжого, військового писаря, 
різні типи козаків. 
Усі портрети обрамлені віньєтками, виконани
ми М.Самокишем, в яких представлені ге
роїчні події: взяття гайдамаками Умані під 
керівництвом Залізняка і Ґонти, перемога ко
заків над турками під Хотином, а також ко
зацька зброя, кінська збруя, предмети по
всякденного життя в Запорізькій Січі. 
Боям під Зборовом, Корсунем, Берестечком, 
Пилявою та Жовтими Водами присвячено 
серію офортів "Визвольна війна 1648-1654 
рр." (1954) заслуженого діяча мистецтв Ук
раїни О.Данченка (1926-1993). На виставці 
також представлено ілюстрації до повісті 
М.Гоголя "Тарас Бульба", створені М.Дерегу-
сом (1904-1997) і О.ґерасимовим (1881-
1963). Зокрема, в офорті М.Дерегуса "Страта 
Остапа" (1957) зображено сина Тараса Буль
би в момент його страти польськими понево
лювачами. 
На виставці експонуються ілюстрації до ко
зацьких пісень, приміром, малюнок О.Фіщен-
ка "Гаєм-долиною козаки йдуть..." (1970), пан
но "Моя Україна" (1991) киянина Ф.Гуменюка, 
що виділяється своєю декоративністю. А літо
графія цього ж автора "Чумацька доля" (1991) 
виконана у вигляді чумацької ікони. 
Тема козацтва знайшла своє втілення і в 
скульптурі. Привертають увагу рельєф до
нецького художника В. Хитька (1914-1984) 
"Богдан Хмельницький" (70-і роки XX ст.). та 
погруддя "Іван Гонта" (1961) київського 
скульптора І.Гончара (1911-1993). Виділяють
ся скульптурна група "Кобзар" (1954) відомо
го українського мистця І.Кавалерідзе (1887-
1978) і робота В.Борисенка (1929-1990) 
"Клятва" (1961), де зображено козака в мо
мент його присяги на вірність Україні. 
В презентації виставки брали участь козаки 
Центрального полку Азово-Чорноморського 
козацтва, а також учні Донецького козачого 
ліцею. 

Людмила Куліненко 
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яскравих представників середнього по
коління відомої закарпатської школи ма
лярства. Мистець, який нещодавно відзна
чив своє 50-річчя, представив на суд сто
личного глядача емоційні, сповнені душев
ного тепла картини закарпатської природи 
("Яблуні цвітуть", 1997; "Осінній пейзаж", 
1999; "Зимовий ранок", "Синевирський пе
ревал", 2000; "Гірська 
річка", 1996), часом з 
елементами жанру 
("Бабина хижа", 1999; 
"Вечоріє", 2001), 
архітектурні пейзажі 
("Пам'ятка архітекту
ри XVIII ст.", 1992; 
"Церква в с.Гукливе", 
2000; "Церква в с.Ко-
лочава", 2001), на
тюрморти, в основно
му з зображенням 
квітів ("Польові квіти", 
1990; "Маки", 1996; 
"Весняний натюр
морт", 2000). 
Малярство Сваляв
чика — реалістичне, 

гою і дзвінкою піснею "Приїжджайте в За
карпаття", здавалося, було мало місця в 
просторому приміщенні Будинку художника. 

Кор. "ОМ" 

1. Василь Свалявчик. Гуцульщина. Полотно, олія. 1998. 

2. Гірське село. Полотно, олія. 1996. 



ЧЕРНІГІВ 

На початку жовтня 2001 року в 
Черніг івському художньому музеї 
відбулася персональна виставка Євге
на Павлова, приурочена до 60-літ-
нього ювілею мистця. На її відкритті 
своє вагоме слово сказали заступник 
голови НСХУ Володимир Зінченко, го
ловний редактор журналу "Образо
творче мистецтво" мистецтвознавець 
Микола Маричевський. Виступали і 
чернігівські мистці, зосібна Володи
мир Ємець. 

Черн і гов і відлига" (2001) , "Кв і тневий 
вечір" (2001). 
З портретів Є.Павлова привертають увагу 
"Автопортрет" (1990), "За чашкою кави" 
(1999) та "Іванна" (2001). Остання велика 
робота мистця — гуртовий портрет "Соняч
ний серпень" (2001). Найліпші натюрморти 
— "Натюрморт з дитинства" (1977) та "На
тюрморт з карафкою" (1996). 
Окрім малярства, мистець займається і 
станковою графікою, яка також була пред
ставлена на виставці. 
Жодна виставка сучасного образотворчо
го мистецтва у Чернігові не проходить без 

ВІННИЦЯ 

Тематична картина, портрет, краєвид, 
натюрморт — такий жанровий діапазон 
виставленого станкового малярства . 
Найчисельніше на вернісажі представля
лася тематична картина ( "Ранок у 
провінції", "Повоєнне малярство", обидві 
— 2001) . Є.Павлов малює багато 
краєвидів. З-поміж його доробку в цьому 
жанрі назвемо такі твори, як "Надвечір" 
(1986), "Осіння галявина" (1986), "Пасо
висько " (1987) , "Седн івський веч ір" 
(1996), "Полудень" (1996). Серед картин, 
присвячених Чернігову, треба в ідзначи
ти "Л ісковиця взимку " (2000) , "У 

участі Євгена Павлова. Нинішня акція 
засвідчила незгасаючу виставкову ак
тивність мистця. 

Тетяна Гаснашанська 

1. Євген Павлов. Осінній вечір. Картон, пастель. 2001. 

2. Лісковиця узимку. Картон, пастель. 2000. 

3. Зимове подвір'я. Картон, пастель. 1997. 

4. Христина Жилінскайте. Князь Апьгірдас. Полотно, 
олія. 2001. 

Христина Жилінскайте народилась 1958 
року в Литві. У 1976 році закінчила Кау
наську середню художню школу ім.Ю.Нау-
яліса. У 1982 році — Львівський державний 
інститут декоративно-ужиткового мис
тецтва, з того часу мешкає в Україні. З 
1990 року член Спілки художників України. 
Працює в галузі станкового живопису, ху
дожнього скла та вітражу. 
Своєю персональною виставкою Христина 
Жилінскайте, досить відома в Україні 
вінницька мисткиня, репрезентувала нову 
тему в своєму творчому доробку. Перед 
нами постала культура давніх цивілізацій, 
котра викристалізувалася в уяві малярки в 
коштовне каміння у панно-триптиху "Доро
гоцінне каміння Римської імперії" (2001): 
декоративність, шпалерна визначеність ко
лориту, умовність сюжету. Цікавим прикла
дом переосмислення української парсуни 
є картина "Князь Альгірдас" (2001). Істо
ричний символізм взагалі характерний для 
тематичних картин Христини — вона 
піднесена над буденністю мистецькою ба
штою, яка поетичному провидінню вбача
лася виточеною з слонової кістки або з 
чорного дерева. Жилінскайте, мабуть, 
можна уявити господинею башти з буршти
ну, що є символом її північної вітчизни. 
Малярка народилася у невеличкому 
містечку Ілгакеміс неподалік Каунаса. 
Перші яскраві зустрічі зі світом відбулися 
на дідівському хуторі. Спорідненість 
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предків-селян із землею наділила її 
здатністю бачити та відчувати душу каме
ню, води, повітря, землі. Тому так яскраво 
і впевнено звучать її пейзажі, тому вони 
такі драматичні за змістом ("Печора", 
1996; "Осінній Крим", 1997; "Крим. Гори", 
1997). 
Певний час працювала за фахом у техніці 
художнього скла. Однак мисткиня повер
нулася до свого першого творчого захоп
лення — станкового живопису, хоч гра
фічний каркас, що підтримує колір у її по
лотнах, завжди відчутний. 
Завдяки постійному пошуку нових форм, 
тем і вражень, участі у пленерах і живопис
них симпозіумах на Вінниччині та в Криму 
доробок Христини Жилінскайте є яскра
вою сторінкою в культурному літописі 
краю, що став для неї другою Батьківщи
ною. 

Тетяна Журунова 

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, ЛОНДОН 

В Лондоні, у центрі міста, престижна гале
рея на вулиці Корк представляла першу 
персональну виставку мисткині-українки 
Уляни Гуменюк. Виставка складалася із 10 
великого розміру малярських полотен та 4 
графічних робіт. Протягом одного тижня 
виставку відвідала британська творча 
еліта, колекціонери, галерейники, які по
повнили свої збірки творами нашої зем
лячки. 
Уляна, незважаючи на молодий вік, — про
фесійний художник. Мистецьку освіту отри
мала спочатку в С.-Петербурзькій Рес
публіканській художній гімназії, а потім, 
склавши вдало іспити, вступила до С.-Пе-
тербурзької Академії мистецтв. Після тре
тього курсу переїздить до Лондона, де про
довжує навчатися у мистецькому коледжі 
ім.Св.Мартіна. В коледжі опановує нові ми
стецькі дисципліни, вивчає кіномистецтво, 
фотомонтаж, комп'ютерну графіку, дизайн, 
збирає навколо себе прихильників ре

алістичного мистецтва. 
За короткий відрізок часу 
Уляна брала участь у пре
стижних виставках, зокрема 
в конкурсних виставках пор
трета у Національній порт
ретній галереї, де вона отри
мала II нагороду (двічі — 
1999, 2001 рр.), в Канадсько-
українській фундації в Торон
то та інших групових акціях у 
Лондоні. У 1998 р. як пред
ставниця коледжу ім.Св.Мар
тіна вона брала участь у 
міжнародному мистецькому 
фестивалі в Італії. 

ХАРКІВ 

Творча група "Тьянтінг" (Ал
ла Рукавицина, Наталя та 
Світлана Овчаренки, Андрій 
Олексієнко), яка працює у 
техніці батику, досить відома 
у певних колах Харкова. Ці 
автори об'єднані не тільки 
сімейними стосунками, вони 
однодумці, повсякденні про
пагандисти батику, активні 
учасники виставкового жит
тя Харкова, Києва, інших 
міст України та зарубіжжя. 
Вже кілька років родина пра
цює над створенням Центру 
батику в Харкові. 
Всі вони — випускники Хар
ківського художньо-промис
лового інституту (нині — 
Харк івська державна ака
демія дизайну та мистецтв). 
Андрій Олексієнко цього ро
ку завершив навчання в 
інституті. Його дипломна ро
бота — панно "Образи і сим
воли Трипілля" є прикладом 
творчого переосмислення 
національної художньої 
спадщини. 

Основа композиції — ширма з трьох час
тин. Матеріал (батик) обрано як одну з най
давніших технік. За образотворчу основу 
ширми узято абриси орнаментів Трипілля, 
зокрема "процитовано" знаменитий роз
пис посудини із с.Крутобородинців, знай
деної ще наприкінці XIX ст. класиком ук
раїнської археології Вікентієм Хвойкою. 
(На посудині по колу йдуть цап, коза, соба
ка із розкритою пащею, олень. Між оленем 
і козою уміщено півмісяць із "війками". Тіла 
тварин окреслено контуром без заливки 
внутрішнього простору фарбою; голови 
промальовано чорною барвою). 
Своєрідним "підніжжям" ширмової компо
зиції, втиснутої в овал, служить геральдич
на пара собак так званого "стрічкового" си
луету. Спіраль із вільною ходою звірів є 
композиційною віссю центральної частини, 
трохи зміщеною в правий бік ширми. У роз
писі знаходимо найрізноманітніші три
пільські символи. 
Як переконуємося на прикладі цього пан
но, художня спадщина Трипілля може бути 
основою (іноді — основою образного мис
лення, часом — джерелом колірно-контур
них "цитат") не тільки для батику, але й 
практично для усіх видів сучасного мис
тецтва України. 

Ольга Денисенко 

1. Уляна Гуменюк. Недільний сніданок. Полотно, олія. 
2001. 

2. Прометей. Полотно, олія. 2001. 

3,4.Алла Рукавицина. З а трипільськими мотивами. 
Батик. 2001. 



Я К С Е Р П Н Е В И Й П О Д А Р У Н О К 
Щорічно, в день свого народження, яке 
припадає на серпень, відомий одеський 
художник Микола Прокопенко дарує 
собі зроблений власним зусиллям твір, 
який, втім, є і своєрідним підсумком 
прожитого року, прикметою незупинної 
творчої ходи. Серпень 2000-го був 
ювілейним — художнику виповнилося 
55. Виставка його творів у залах одесь
кої галереї "Білий місяць" стала пода
рунком усім, кому не байдуже мис
тецтво. 
Творчість Прокопенка в контексті одесько
го мистецтва складалась дещо незвично, 
хоча шлях мистця традиційно починався з 
Одеського художнього училища. А далі бу
ло реставраційне відділення Київського ху
дожнього інституту, робота головним рес
тавратором Одеського музею західного та 
східного мистецтва. Складна і поліфонічна 
реставраційна діяльність дала змогу віч-
на-віч не лише познайомитися з шедевра
ми світового мистецтва, а й досконало вив
чити технологію старого малярства, пізна
ти його таїни й особливості. Занурюючись 
у світ старих майстрів, Прокопенко завжди 
прагнув власної творчості, експерименту
вав, наполегливо шукаючи ознаки свого 
стилістичного коду, свій художній образ. 
Інтуїтивно відчувши могутню силу націо
нального підґрунтя і пильно вдивляючись у 
багатомовні ознаки народного мистецтва, 
він сягнув у власній творчості того соняч
ного світла, тієї святкової гами кольорів, 
динаміки і руху, котрі здатні акцентувати 
найяскравіші грані його характеру, живо
писні можливості, генетичні ознаки сприй
няття світла і форми. 

На ранніх полотнах художника превалю
ють багатофігурні композиції, сюжети з 
ж іночими персонажами у святковому 
вбранні. Вони активні за кольором та деко

ративні за формою. Образно персоніфіку
ються птахи і тварини, трави і квіти, які в 
контексті зображення завжди несуть ви
разне символічне звучання, допомагають 
заглибитись у складну сюжетну фабулу. 
Декоративний простір полотен максималь
но ускладнений. В ньому — рух і динаміка, 
колір і форма набувають ремінісцентних 
рис фольклору, а композиції в цілому не
суть архетипне поєднання умовно-фігура-
тивних образів, що так притаманні народ
ному мистецтву. 
Світло — одна з потаємних ознак живопи
су — в творах Прокопенка збагачене 
світлотіньовими та рефлексивними ефек
тами; вони стають прикметою його ав
торського почерку. Надаючи перевагу 
відкритому, локальному кольору, автор 
завжди пам'ятає, що світло — якість 
емоційна, здатна поглибити й розширити 
зміст твору. Саме світло у нього поєднано 
із символікою атрибутів, барвистим кольо
ром; це надає його творам характерного 
міфологічного підтексту. Насичена фольк
лорна атрибутика, запрограмоване вико
ристання складної формотворчої будови 
деякий час були для мистця важливою 
школою. Вони відкривали можливості фар
би, об'ємно-площинної варіативності ком
позицій, але водночас попереджали про 
існування певного рубежу пошуків. 
В останні роки експерименти художника 
заглиблюються в площину іншої системи: 
його хвилює колористична дійсність у влас
них творах. Це змінює ставлення не лише 
до власної традиційності колірного рішен
ня, а й до нового усвідомлення умовно-
фігуративної форми; до спрощення компо
зиції планів, змушує відмовитись від ус
кладненого простору, залишків декоратив
ної атрибутики. Художник починає реалізо
вувати ідею відображення пластично-мо-

Тетяна Басанець, 
мистецький критик 

нументальних ознак жіночого тіла, 
віддаючи перевагу його природній 
матеріальності. Дехто вбачає в 
подібному вирішенні далекі відгуки 
етимології жіночого образу як тотем
ного, — на згадку приходять форми 
Віпендорфських венер. Сучасність 
же вимагає бачити дещо іншу кон
цепцію, тісно пов'язану з професійно-
художніми завданнями, і перш за все 
— з намаганням здійснити експери
мент у галузі пошуків нових колорис
тичних рішень малярського середо
вища у власних творах. На користь 
цієї думки спрацьовує і низка чудо
вих графічних аркушів у техніці гуаші, 
матеріалу, який за своєю якістю і тех
нологією максимально наближений 
до олійного живопису. В них колорит 
виступає як законодавець живопис
ної системи майстра і навіть змінює його 
ставлення до гіперболізованої форми. Об
разне рішення тут залежить не стільки від 
монументального об'єму і маси зображе
ної натури (або привабливості портретних 
персонажів), скільки від глибини емоційно
го напруження, яке виникає саме за раху
нок колористичного вирішення з м'якою то
новою проробкою, монохромністю і плас
тичним силуетним рисунком. Друга, безпе
речно, цікава ідея, що реалізується в серії 
гуашей, — пошуки формальної самодо
статності. 

В цілому твори, представлені в експозиції 
виставки, стверджують неабиякий хист 
Прокопенка-художника, коли він ставить і 
вирішує формальні проблеми, знаходить 
адекватну їм психологічну й навіть філо
софську характеристику. 

1 Микола Прокопенко. Біле вітрило. Полотно, олія. 
1999. 

2. Подруги. Полотно, олія. 1996. 



ЗАПРОШЕННЯ 
ДО ПОДОРОЖІ 

Ольга Тарасенко, 
доктор мистецтвознавства 

Координатор творчих програм 
Академії образотворчого мис
тецтва і архітектури (м.Київ), голо
ва секції графіки Одеської ор
ганізації НСХУ, засновник Спілки 
мариністів м.Одеси Михайло Пар
хоменко — великий мандрівник і в 
житт і , і в мистецтві. У різних 
країнах світу по всіх континентах 
пройшло близько 60 його персо
нальних виставок. Більше 100 
творів зберігається в 20-ти музеях 
і картинних галереях України та 
закордону. 

...Міфологічно подорож означає заклик 
долі, переміщення героя зі звичного сере
довища в невідомий простір, вихід на нову 
"орбіту". Мета — відшукати цілісність, 
усвідомити себе єдиним із рідною землею і 
небом. Мистець зробив дві навколосвітні 
подорожі, двічі обігнув мис Горн і десятки 
разів Європу (під час десятилітньої роботи 
на суднах Чорноморського пароплавства). 
Спускався в шахти Донбасу, з геологами-
золотошукачами працював на Колимі. Ба
чив загадкову пустелю Наска в Перу, 
відчув вічність пірамід Єгипту, бачив і ма
лював скелі, норвезькі фіорди і трьохсот-
метрові водоспади. Чорне, поліроване тіло 
кита допомогло йому відчути морську бе
зодню. Життя дарувало феєричні вражен
ня, однак найбільш вражаючі роботи 
пов'язані з краєвидами рідного чорно
морського узбережжя. Не випадково ху
дожник створив цикл кольорових літо-
графій "Чотири стихії". Подорож у твор
чості Пархоменка — універсальний сим
вол зміни чи розвитку, адже його герой 
завжди проходить фізичні та моральні ви
пробування. 

Пархоменку вдалось організувати 8 пле
нерів у найчарівніших куточках півдня Ук
раїни. Організувати — це значить об'єдна
ти людей, тобто згармонізувати, вивести їх 
за межі замкнутого "я", із обмеженої чо
тирма стінами майстерні під купол неба — 
до "ріки життя" — артерії, що несе живу во
ду рідної матері-землі. Для збагачення сво
го внутрішнього світу і наближення до 
інших природа дає ідеальні умови: поїздки 
на пленер можна назвати "Поверненням 
до джерел" (так називалася нещодавно 
проведена Пархоменком гала-виставка в 
Грецькому фонді культури в м.Одесі). Храм 
природи — сакральний простір, у якому 
мистець виступає справжнім майстром. 
Серед морських просторів відбувається 
своєрідне ритуальне дійство — вихід зі 
звичного побуту у природне буття. 
"Мистецтво — це жива вода, яка омиває 
людину", — говорить художник. Він провів 
роботу творчих груп на ріках Снов 
(с.Седнів,1993), Південний Буг (с.Печери, 
1996), Дністер (с.Яски, 1997, 1998, 1999), 
Дунай (с.Кислиці, 2000) і в Криму (2000). 
"Мета наших поїздок — створити картини, 
у яких передано той стан, коли ми були в 

єдності з природним, незурбанізованим 
простором". У "майстерні під відкритим не
бом" біля офортного верстата працюють 
поруч і професори і студенти; твориться 
спільнота з могутньою енергетичною ау
рою, що дає усім силу і натхнення. 
У древній українській культурі світ був 
цілісним: людина існувала в гармонійному 
зв'язку з природою, космосом, іншими 
людьми, своїм внутрішнім світом. Цей 
зв'язок сучасна техногенна цивілізація по
чинає втрачати. Найгостріше дисгармонію 
світу сприймає художник — звідси фантас
магорії, що зближають деякі драматичні 
здобутки М.Пархоменка із сюрреалізмом. 
Цей взаємозв'зок відчувається особливо, 
коли мистець поєднує у своїх полотнах не
сумісні у звичайному житті події та явища. 
Причому художник користується "ака
демічною" мовою живопису і створює пе
реконливі, реальні образи свого власного 
міфу... Значення міфу в тому, що він 
з'єднує людину з її попередниками і нащад
ками. Але на основі вічного, архетипного 
образу міфу художник, як бачимо, творить 
свій, не передбачений для глядача світ. 
Маска у творах художника — це не тільки 
символ облудної "личини". У давніх культу
рах люди вдягали маски богів і предків для 
з'єднання, спілкування з ними. Маскою мо
же бути не тільки обличчя, але й тіло. Так, 
Пархоменко перший, хто провів в Україні 
виставку боді-арту (розпис тіла) в Музеї 
західного і східного мистецтва в Одесі. 
Міфологічний простір картин Пархоменка 
таємничий, химерний, але його вирізняє 
цілісність. Розмиваються чіткі межі між ре
альним і потойбічним, "верхнім" і "нижнім" 
світом, де посередником виступає худож
ник. 

Що рухає мистцем? Яка сила веде його до 
пошуку незвіданого? Мабуть, він вміє пе
реживати справжній захват: своїм мис
тецтвом, виставковою діяльністю, плене
рами допомагає здійснити подорож зі 
звичної буденності у фантастичний простір 
власних образів. 

1. Михайло Пархоменко . Вода. Із серії "Чотири стихії". 
Кольорова літографія. 1989. 

2. Діва. Із серії "Знаки Зодіаку". Кольорова літографія. 
2000. 



вектор 
ТРЬ&оров -
це с%иль 

"Я вийшов із розстріляного, 
недостріляного мистецтва, котре 

жило у моїх дідах, а у мені 
розвинулось. Хто я є? 

Зміст життя — у відповідальності 
перед усіма проявами 

світотворення" 

Віктор Григоров 

"Я - Уригоров" — так незвично, а для ко
гось, може, й зухвало називалася вистав
ка творів художника, експонована у люто-
му-березні цього року в Національному ху
дожньому музеї України (у Києві це його 
друга персональна виставка). До цього він 
з великим успіхом експонувався в Швеції, 
Австрії, Італії, Франції. Про нього багато 
писали, пишуть (стаття про виставку вже 
надрукована в журналі "ПІК") і, безпереч
но, будуть писати, бо залучення до таїни 
акту творення надзвичайно привабливе 
для людей. 
Григоров має свою енергетичну колиску — 
Кам'яну Могилу, він, як і кожний Мистець, 
— родом з дитинства. Природа для нього 
— творіння великого художника — Бога. 
Упродовж багатьох років, спостерігаючи 
творчість Григорова, намагаючись осягну
ти його таїну, особливості стилю, я при
йшла до висновку, що його еволюцію мож

на визначити як закономірний перехід "Ми
стецтва Розуму" до "Мистецтва Пристрасті". 

Перш за все слід визначити, що Григоров 
— професіонал найвищого ґатунку. За фа
хом він — монументаліст. Вітражі (готель 
"Русь"), різьба по каменю (нова будівля 
Київського університету), чеканка (готель 
"Київ"), гобелени (особливо "Злети та 
падіння") — все це є свідченням того, що 
Григоров володіє воістину ренесансним да
ром універсалізму. А ще, звичайно, розу
мом, дипломатичним хистом — адже мо

нументальне мистецтво потребує най
тісніших контактів з архітектором. У цій ца
рині Віктор швидко здобув популярність, 
визнання. Відчуття архітектурного просто
ру, синтезу мистецтв, свій стиль, свої обра
зи — все це спрацьовувало на створення 
привабливого іміджу Маестро. Однак — чи 
не "близнюківське" це вічне роздвоєння? 
— він, працюючи на людях і для людей, 
творив "для себе" — працював потай чи не 
від усіх, не думаючи про те, що його полот
на коли-небудь будуть експоновані й ви
знані. Це явище в українському мистецтві 
я свого часу визначила як "підпільно-
підвальний Ренесанс". Саме з таких худож-
ників-монументалістів 1987 року утворила
ся перша неформальна творча спільнота 
"Погляд". Григоров тоді став одним із 
лідерів цього об'єднання. 
Повернемось, однак, до раніших часів і 
спробуємо простежити еволюцію творчості 
художника. 
У 1960-1970-і роки він працює як полі-
стиліст. "Автопортрет" — відверто асоці
ативна авангардова структура — сусідить 
з чарівними веснянкуватими хлопчиками 
на березі моря — зовсім вже "кадр з жит
тя". У Григорова при усій рухливості й 
мінливості його творчості — вже ж таки 
простежується перехід від конструктивної 
побудови форми до композиційної, сприй
няття якої потребує проникнення у склад
ний асоціативний лад його образів, осмис
лення краси і гармонії, тривоги, відчаїв, пе
рестороги ("Спогади", "Роздуми", "Осінь"). 
Його "Заклання" — на перший погляд ви
разна, ба навіть красива декоративно-пла
стична структура, а якщо вгледітись у неї, 
то це — біль землі, біль покоління, біль 
кожної людини, якою б "маленькою" вона 
не була. "Дівчинка з квіткою" написана 
після звістки про загибель в автокатаст
рофі доньки його друга. Прекрасний світ — 
і світ зруйнований. Земне і потойбічне. 
Дівчинка-квітка і квітка-дівчинка. Згадай
мо Василя Стуса: "Але квітам досить миті, 
досить часу, досить долі...". 



І М ' Я В М И С Т Е Ц Т В І 

"Тривога" — це також біль і водночас пере
сторога. Написана до Чорнобиля, вона на
чебто застерігала, віщувала біду. На мою 
думку, "Тривога" могла б стати вселюдсь
ким символом застереження, вона містить 
у собі здатність художника "просвічувати" 
час, події, людей. Величезні очі, обведені 
чорним контуром, тривожні інтенсивні 
чорні й темно-сині кольори, що своїми кон
турами нагадують дивовижних птахів (чи 
хмари?) мимоволі нагадують і про "всеви-
дюче око", і про Боже око. Площинне по
лотно має свою утаємничену глибину, то 
вже магія Григорова, а вона не піддається 
ані аналізу, ані словесному вираженню. 
І все ж таки — попри усю магію гри-
горівського живопису — названі мною кар
тини є проявом дещо раціонального діало
гу художника з народжуваними ним обра
зами. Мистецтво Пристрасті стає всевлад
ним, коли Григоров пише свою "Чашу зла
годи". 

"Чашу злагоди" (1988) Григоров писав, за 
власним визнанням, у стані стресу, агонії. 
"Я вмираю" — казав сам собі. "Чаша" — 
парафраз знаменитих слов'янських іконо
писних "Трійць". Лиця сяють білизною, 
нібито світяться в обрамленні динамічного 
контуру зі скупим позолоченням німбів. 
Впевнені, сильні, красиві мазки чорною 
олійною фарбою надають зображенню 
еліптичного руху та могутньої експресії. 
Чорнобиль — ядерна трагедія планетарно
го рівня — став для Григорова особливою 
віхою в його творчості. Він спекотним 
літом 1986 року разом з групою худож
ників виїздив у "зону", захворів на астму. 
Бачив залишені людьми села, осиротілих 
лелек — цих найдавніших мешканців 
Київщини. Так народилась серія "Птах па
лає". Лейтмотивом цих малярських поло
тен — умовного простору, який можна на
звати "між небом і землею", — є експре
сивний порух крил: перетинання, боріння 
ліній, колорит, обмежений чорними, 

Ніна Велігоцька, 
кандидат мистецтвознавства 

синіми, білими фарбами. Все це 
спрацьовує на створення вражаючого 
образу "Злетів та падінь". Саме так на
зивається й гобелен у ресторані го
тельного комплексу "Русь" у Києві. 
Композиція "13+13. Чорнобиль" бу
дується на загострених зіставленнях 
жіночої фігури, що, знесилена, лежить 
на "землі", й годинника-пісковника, 
який невмолимо відраховує хвилини 
життя: бути — не бути, жити — не жи
ти... Тут слід пояснити читачеві, що ху
дожник у назві обігрує магію чисел, ад
же 13+13 — це 26 квітня (1986 року), 
коли сталося чорнобильське лихо. 
Стресова картина, написана у день, 
коли Віктор дізнався про криваві події 
у Прибалтиці, — "Розстріляні надії" 
(1991). 
Композиція будується на віртуозному 
поєднанні трьох жіночих постатей 
(розміром три чверті натури). Цей 
прийом на деякий час став улюбле
ним: Григоров сміливо вибудовує пло

щину картини за вертикаллю й за горизон
таллю (як наслідок майже завжди у його 
полотнах цього періоду присутній хрест), 
вимальовує силуети, знаходить оригіналь
ну ритміку. 
Як говорить він сам, це період "розд
воєння" і "розстроєння". Чарівний образ 
трьох грацій — у полотні "Срібний дощ" 
(1989). Найтонші градації сріблясто-пер
линного кольору, неначе дихаюча, пульсу
юча поверхня полотна, владно захоплюють 
нашу уяву, і ми вже віримо, що бачимо 
краплі дощу, які — за міфологією — є зна
ками єднання Землі і Неба. 
Якщо одна із таємниць творення полягає у 
взаємодії лінії та кольору, то можна 

відмітити, що композиції Григорова кінця 
80-х — початку 90-х років мають переваж
но "рисуночний" характер. Простежується 
притаманна йому складна система рухів: 
переважно вглиб і ніби паралельно по
верхні полотна. 

МАЛЮчіЮЛ 

Тяжко перехворівши у 1995 році, коли світ 
для нього став обмеженим рамками лікар
няної палати, він ще глибше і ще індивіду
альніше став сприймати довкілля, 
здається, забажав віднайти інший ритм для 
вже усталеного існування. 
У майстерні Григорова досі зберігається 
"Грифон" часів навчання у мелітопольській 
студії. Олівець на папері вправно ліпить, 
моделює форму. В малюнках другої поло
вини 90-х років він робить явний "ривок" — 
відходячи від поверхні форми до її надр, її 
внутрішнього змісту, просторових взаємо
зв'язків. Нерідко скупим чорним розчер
ком вже визначає живу, сріблясту просто
рово-повітряну форму зображення. Відтак 
рисунок сприймається як живе повітряно-
земне середовище. 
Відчужено-прекрасні земні й неземні жінки 
— загадка, спогад, мрія?.. Малюнки іноді 
більш спокійні, іноді настільки експресивні, 
що, здається, "вибухають" з поверхні папе
ру. У цій матеріальній і водночас ефемер
но-утаємниченій "тканині", у цьому "мере
живі" динамічних чорних ліній, так само як 
і в його живописних полотнах, відчу
вається неповторна індивідуальність. 



ж<тки ТРиторовА 

Гадаю, що та шляхетна австрійська родина, 
яка придбала картину "Моя Джоконда" на 
вернісажі виставки українських художників 
у Відні (червень 1991 року), нескінченно 
здивувалась би, дізнавшись, що автор на
важився зобразити ... себе. Чому "Моя 
Джоконда"? — "Прагнув, як Леонардо, на
писати свій автопортрет". При тому, що з 
натури Григоров ніколи не пише. Його 
жіночі образи — фантазійно-умовні. "Я так 
бачу". Хоча насправді у всіх жіночих обра
зах Григорова 1970-1980-х років вгадують
ся риси його дружини Наталі — округле 
чарівне обличчя, зачіска "каре", скульп
турно окреслена фігура. Так малював уп
родовж усього життя свою Галу Сальвадор 
Далі... Десь на межі 1980-1990-х років у 
"жінок Григорова" з'являються інші риси — 
довгасте обличчя, широко розплющені 
темні очі, повні груди. Потім, у середині 
1990-х років, типаж знову змінюється. Па
радокс: чим меншою стає "плоть", тим еро-
тичніше виглядають його "ню". Підтверд
женням цих слів Віктора є велика картина 
"Спокій". Вона має ще й іншу назву, що кон
кретизує складну символіку живопису: 
жінка-Земля, жінка-Море, жінка-Небо. І го
ловне, що є у цій композиції, — це відчуття 
злагоди і гармонії — спокій... Небесно-
блакитні, білі, перлинно-сірі тони... І раптом 
— смарагдово-зелена постать: здається, 
таке поєднання кольорів може дозволити 
собі найвишуканіший кутюр'є. 

якШ В&н. ТРКГОРОВ, ЯК <рРА\&ОЄ? 

По-перше, слід, як вже мовилося, визнати, 
що ми маємо справу з художником неаби
яким. Хотілося б, щоб кожне моє слово про 
нього було таким же виразним, як і мазок 
його пензля. Григоров самою Природою 
наділений чудодійною екстрасенсорикою 
(таких художників не так вже й багато; при
наймні я можу назвати ще Марію Прийма
ченко та Євгена Лещенка). 
Його мистецтво будується на традиціях 
європейської культури, українського мону-
менталізму й свого генетичного коду, сво
го "я" . Почавши, як усі, з "розвідки", опану
вавши, власне, усі стилі й усі техніки (я вже 

згадувала, що Григоров працював із дере
вом, металом, каменем, гобеленовою тка
ниною), він винайшов свій стиль. А це — 
найбільше щастя художника. Працюючи 
"на грані" ризику, "на грані" вогню, він 
вийшов — і йде від своєї Землі до свого не
ба, своїх вершин. 
"Повним таїни, загадковості, містики вини
кає із художника творіння. Визволене від 
нього, воно одержує самостійне життя, 
стає особистістю" — цими словами Василя 
Кандинського можна визначити творіння 
Григорова і сам акт творення. Здається, 
Віктор має якийсь утаємничений контакт з 
полотном. 
Володіє Григоров і суто професійними 
"таємницями" — вміє зробити "в'ялену" 
фарбу, нерідко замість пензля пише тюби
ком фарби, досягаючи динаміки мазка. Йо
го картини, здається, насичені поетичними 
ритмами (то ж не випадково — він колись 
писав вірші). У його полотнах, у його ма
люнках відчувається особливе енергополе, 
яке владно полонило глядача на нинішній 
виставці. 
Він прагне, щоб "картини були народжені, а 
не зроблені". Його образи народжуються у 
його просторі, його кольорами-символами. 
Блакитний — символ простору, безкінеч
ності. Білий, як у східних народів, як у на
родному мистецтві, — чистоти. 
Послухаємо самого Григорова: 
"Як працюю я? Хто я — "експресіоніст" чи 
"неоекспресіоніст", як нарікає мене крити
ка? Мої картини народжуються у стані 

стресу, інтуїції. Мої образи неначе довго 
ходять за мною. Коли вони вже "мої" — 
працюю легко, швидко. Чисте полотно на 
підрамнику для мене як диво — неначе з 
нього виходять якісь струни, і я на них 
граю. У мене обмежена палітра, але я 
прагну досягти "світіння" фарби, найваж
ливіший результат для мене — не колір як 
такий, а світ духовності, який випроміню
вало б полотно, щоб яскравість і світло 
йшли зсередини. Форма знаходиться сама, 
рука йде легко, коли "визрів" образ. Чому я 
повертаюсь до улюблених тем, образів? 
Саме тому що вони — улюблені. Нелюбі — 
вони і недопрацьовані, сховані у підвалі 
майстерні". 
Перебуваючи у листопаді 1992 року в 
Італії, Григоров написав у своєму записни
ку: "Це фантастичне нелюдське щастя. Я з 
Джотто сам на сам, як рівний серед 
рівних". 
Мені видається, що оце бажання Григорова 
бути "рівним серед рівних" цілковито ре
альне: адже його талант, його індивіду
альність і досконалий професіоналізм не
заперечні. Він — Григоров. Просто Григо
ров... 

1. Віктор Григоров. Небо. Полотно, олія. 1991. 

2. Тривога. Полотно, олія. 1981. 

3. День світла. Полотно, олія. 1992. 

4. Ню. Полотно, олія. 2001. 

5. Відлуння. Полотно, олія. 1990. Національний художній 
музей. 
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ЛЬВІВ КИЇВ-ЗАПОРІЖЖЯ 

Три дні — з 28 лютого до 2 березня 2002 р. у 
Львівській академії мистецтв відбувалася 
Всеукраїнська наукова конференція "Сучас
не народне мистецтво України: теорія і ре
альність", організована кандидатом мис
тецтвознавства, професором, деканом фа
культету історії та теорії мистецтв ЛАМ Рости
славом Шмагалом. Вступне слово на відкритті 
заходу виголосив ректор академії, професор 
Андрій Бокотей. З ґрунтовними доповідями 
виступили кандидат мистецтвознавства, про
фесор О.Голубець ("До питання про мож
ливість існування осередку народного мис
тецтва на початку XXI століття"), кандидат ми
стецтвознавства, професор І.Голод ("Історіог
рафія українського народного мистецтва"), 
доцент ЛАМ Анна Покотило ("Народне мис
тецтво як культурогенний чинник становлен
ня мистця"), доктор мистецтвознавства, про
фесор ГСтепьмащук ("Народне мистецтво і 
дизайн. Скандинавський досвід"), Р.Шмагало 
("Мистецька освіта України і сучасне народне 
мистецтво: складові взаємодії"), кандидат ми
стецтвознавства, професор З.Тканко ("На
родне мистецтво як джерело 
творчості модельєра"). 
До негативних моментів конфе
ренції перш за все слід віднести її 
суто львівський характер (та 
навіть і мешканці Львова, а саме 
— думаючі львівські дослідники 
були не всі). На превеликий 
жаль, це не виключна риса тільки 
цього заходу. Львів'яни настільки 
люблять самих себе, що у Львові 
практично ніколи не відбу
вається справді всеукраїнських 
заходів. Де Київ? Де Полтава? 
Де Одеса, Херсон, Донецьк, 
Чернігів, Черкаси, Харків, Суми, 
врешті, де Сімферополь? Ук
раїна ніскільки не обмежена око
лицями Львова, а наші етно
графічні землі тягнуться понад 
тисячу кілометрів поза Львів — 
до Чорноморсько-Азовського уз
бережжя і далі — аж за Кубань. 
Треба також відзначити голосні 
"зітхання" декого з присутніх, що 
народне мистецтво, мовляв, має 
неодмінно зникнути. Видно, ше
ренги "гробокопателів" поповни
лися ще й "жалібним оплакуваль-
ником". 

І ще одне. На конференції не бу
ло нікого з можновладців, тобто 
тих людей, які могли б підняті на 
ній питання втілити у життя. Без 
владних структур такі заходи пе
ретворюються на безцільну вит
рату дослідницьких зусиль. 
Але попри критичні зауваги, про
голошені на конференції думки 
прозвучали і набули наукового 
розголосу. Львівський захід заче
пив багато проблем нашого на
родного мистецтва, поставив пи
тання і на деякі з них дав від
повіді. І якби ці питання, відповіді 
й розголос стали справді всеук
раїнськими (як те було заявлено 
в назві заходу), факт проведення 
конференції став би ще 
відраднішим. 

Кор. ОМ 

Цього літа в Києві відкрилась виставка маля
ра із Запоріжжя Григорія Мацегори. Відкриття 
відбулось в галереї "Просвіти" (що в Музейно
му провулку). 
За плечима знаного мистця 45 творчих років 
діяльності. На його полотнах бачимо крупні, 
фронтально поставлені фігури близьких лю
дей і земляків. Розглядаючи галерею слобо
жанських родинних портретів, сповнюєшся 
враженням, що вони справді об'єднують нас в 
єдину вкраїнську родину. Картини поліфо
нічні, об'ємні, відзначаються широким мазком 
та декоративністю площин. Серед доробку 
мистця привертають увагу краєвиди "Весна 
на Слобожанщині", "Весна", "Полудень", 
"Седнівська зима", "Вечір на Дніпрі", "Весна в 
хаті", "Хата в Решетилівці", "Пам'ять про старе 
село", сюжетні твори "На печі", "Сільські нови
ни", "Оптиміст", "Додому з хлібом". 

Петро Нестеренко 

Василь Федорук 
олія. 1998. 
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Твори мистця зберігаються в провідних 
музеях України та приватних колекціях 
вітчизняних і зарубіжних шанувальників 
мистецтва. 

Куратор Ніна Денисова 
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Культурологічний зміст львівських 
симпозіумів гутного скла 

Рух "нового склярства" (зіиаїо діазз т о и -
уетеп і ) , скло-рух розпочався у кінці 50-х 
років минулого СТОЛІТТЯ, хоча провісницькі 
симптоми не-промислового використання 
матеріалу з'явилися на тридцять років 
раніше. Культурне довкілля тих часів по
ступово переймало глобалістичну тен
денцію індустріалізації і наближалося до 
інформаційної революції та постмо
дернізму. 
Вжиткова сфера, наповнена тиражовани
ми виробами зі скла, почала символізува
ти не тільки пересічні добропорядні смаки 
споживачів, а й експериментальну площи
ну для нової естетики. "Пробудження" кон-
цептуальності скловиробництва маємо 
розглядати в контексті спільного для мис
тецтв процесу пошуку форми та но-
ваційних ідей, хоча, на нашу думку, якщо 
тогочасні малярство та скульптура були 
тісніше прив'язані до соціальних змін ур-
банізованого середовища (і через це по
ступ їх репрезентував класичний перма
нентний бунт проти духовного ув'язнення 
стабільними моральними детермінантами), 
то еволюція скла, кераміки, металу зале
жала від внутрішніх ініціативних стимулів 
майбутніх основоположників деформації 
прикладної галузі мистецтва. 
Ірраціонально-креативні спонуки поступо
во набирали свідомого прагнення осягнути 
нові обрії пластичності та колористики, 
сконцентровані у скляному згустку. Зако
номірно, що назрівав час конституювання 

ідей — у студіях, галереях, музеях. А 
свідченням подальшої потенційності 
деміургійного натхнення ставали експо
зиції, перформанси, симпозіуми, майстер-
класи тощо. Вони виконували функцію 
"подвійного дзеркала": мистці демонстру
вали свої уявлення, візуалізовані через 
скляні інсталяції, а публіка отримувала 
джерела інспірації невичерпних мозаїк 
творчих ідей, що викликали, припустимо, 
далеко не такі агресивні реакції, як живо
писні вакханалії боді-арту. 
Симпозіуми є найбільш адекватними "две
рима", крізь які навзаєм випромінюється 
досвід усвідомлення та сприймання, що 
притаманні і художнику, і реципієнту. Сим
воліка "дверей" грунтується на розмежу
ванні внутрішнього та зовнішнього, присут
нього та прихованого, а також межи (іпіег) 
світом та річчю (якою у даному випадку по
стає симпозіум). Задля виокремлення та 
зосередження на самій суті та культурно-
світоглядних параметрах здійснення сим
позіуму метафору "дверей" також можна 
доповнити метафорою "порогу: "Поріг несе 
межу. Його надійності підкоряється те, що 
виходить з межі і в неї входить" (Мартін 
Гайдеггер). Подія набуває чіткішої форми, 
а Ті зміст — нової естетичної образності, 
доволі суб'єктивної у поясненнях. Відтво
рення її подібним чином не має на меті 
створити відповідне емоційне враження 
про відбуте — тільки показати "чистий" 
вміст його осердя, змоделювати шлях т.зв. 
"істинного вчування" у творчий процес. 
Завдяки такому баченню явище "сим
позіуму" виділяється з русла ординарного 
плину творчих подій, набуває ознак "фено
мену" й, отже, стає об"єктом не тільки мис
тецтвознавчого, а й культурологічного 
аналізу. 

Описовість та ціннісна характеристика 
досліджуваного об'єкта прямо залежатиме 
від обраної методології. Ми пропонуємо 
наразі застосувати структурно-антропо
логічний метод і розглянути ситуацію на 
конкретному прикладі — симпозіумах гут
ного скла у Львові. 
Львівський симпозіум є об'єктом історич
ним — має часові та просторові координа
ти і підлягає лінеарному розвитку. З такої 
точки зору, його внутрішньо-концептуальні 
та зовнішньо-представницькі завдання 
адекватно враховують духовні потреби ук
раїнського суспільства і закономірно набу
вають типологічних особливостей, як 
наслідків реакції на ці потреби. Симпозіум 
гутного скла вважаємо приналежним до 
українського мистецтва, складовим ме
ханізмом української культурної політики, 
зразком втілення загальноукраїнської ідеї 
розвитку художньої культури в одній з ми
стецьких ділянкок. Іншими словами, сим
позіум представляє оригінальний фраг
мент широкого культурного окреслення, 

Ореста Лосик, 
мистецький критик 

обмеженого ментальністю та територією. 
Підставою може служити наявність експе
риментальної фабрики, де працює гутна 
піч, — отже, якщо мова про гутництво, то 
стильова першість місцевих художників — 
поза обговоренням. 
Якщо ж зорієнтуватися на моделювання 
(діахронічне чи синхронічне) та 
діалогічність "симпозіумного" феномену, 
на перший план вийде принцип культурно
го плюралізму симпозіуму, який позба
виться "національного" кореня та "відчу-
жить"-звільнить свою специфічну мову. 
Нерідко мистецькі акції стають т.зв. "жерт
вами середовища": їх мета опосередкова
но втрачає оригінальну "чистоту" та 
асимілюється, потрапляючи в середовище 
певної культурної автентичності. Зрештою, 
ступінь залежності прискіпливі дослідники 
виявлять завжди — важливіше простежити 
"комунікацію" (а чи конфлікт) інерційного 
фундаменту культурної спадщини з альтер
нативою (не завжди чужорідною). 
Симпозіум, інституювавшись у Львові, син
тезує конкретику (місце праці, експо
зиційні приміщення) з варіативністю (поява 
"іншої" території — київські "координати", 
зміни в програмі, підбір учасників, 
вирізнення приорітетних напрямків діяль
ності, експлуатація нових медій). Це — ав-
тентика, яка інтерпретується різнорівневи-
ми діалогами: внутрішньо-організаційними, 
контекстуальними (поміж учасниками, гос
тями, глядачами), а також іншими ("учас
ники і середовище" — Міста, Природи, Фа
брики), "автор і матеріал"). 
Структурно-антропологічна методика доз
волить нам оглянути основні характерис
тики загальної тенденції розвитку худож
нього склярства та паралельно проаналізу
вати конкретну форму їх "прикладного" 
втілення — на львівському мистецькому 
терені. 

Виокремимо найбільш важливі результати 
такої розвідки. 
По-перше, євро-американський мистець
кий світ художнього скла постає збалансо
ваною монадою, детермінованою одною 
світоглядною міфологемою — рух "студій
ного скла". 
Львівський симпозіум користується визна
ною повагою та постійно розширює коло 
своїх прихильників. Симпозіум стає про
фесійним мистецьким клубом, залучаючи і 
грандів, і студентську молодь. Цей сим
позіум — типове явище гуртування мис
тецьких ініціатив у наявному конгломераті 
інших акцій подібного гатунку. Унікальність 
відсутня — вражає непередбачуваність ре
альних ситуацій, в котру потрапляють учас
ники. Популярність (на кшталт деяких роз
рекламованих американських майстер-
класів) не котується, хоча інтернет-техно-
логії (це стосується двох останніх сим
позіумів) функціонально призначені для 
здобуття чисельнішої аудиторії, для данини 
модернізованій атракційності, видовищ-
ності тощо. 
По-друге, загальна структура галузі мис
тецтва, пов'язаної зі склом, диферен
ціюється на метрополії (Корнінг, кілька 
європейських музеїв — у Німеччині, Данії, 

92 



Голландії) та провінції (всі інші осередки не
традиційної роботи зі склом) за принципом 
міжкультурного обміну, взаємовпливів та 
— одночасно — збереженні й оновленні 
місцевих художніх стилістик. 
Симпозіум у Львові відносимо до других; 
цей статус є насправді набагато міс-
терійнішим в культурно-естетичному плані, 
ніж розтиражований блиск дорогого екс-
клюзиву, що, на нашу думку, однозначно 
шкодить креативній невловимості суті мис
тецької події. Імена, які зустрічаємо в спи
ску учасників, гостей, особливі нюанси 
програми і загалом кількаденне перебу
вання в прекрасному осінньому Львові пе
ремагають у порівнянні з подібними акці
ями на Заході, де успіх забезпечує вишко
лений нейтрально-байдужий сервіс. 
По-третє, кожна локальна підструктура, 
втілюючись у мистецькій акції, резонує що
до загальної Метаструктури, щодо інших 
підструктур і щодо себе самої. 
Наш симпозіум, маючи статус міжнародно
го, автоматично виконує перші два завдан
ня — тут, власне, можна б і змінити прак
тиковану механіку на більшу взаємність. 
Але, звичайно, основою є поточне здій
снення самого симпозіуму як дискурсу: та
ка подія довершена сама по собі і не то
тожна ніяким іншим; вона зіставляє еле
менти продуманої курації з непередбаче
ним перформуванням "симпозіумної" те
риторії, авторитетність та повторюваність 
творчих методів — з мимовільними захоп
ливими ситуаціями, особливо під час робо
ти автора зі склом за посередництвом 
майстрів. 

По-четверте, незалежно від того, чи роз
глядати описувану структуру як стабільно 
детерміновану, чи як більш внутрішньо-
варіативну, вона містить кілька спрямову
ючих сюжетів. 

Перший — "векторний наратив". Уособлю
ють фронтмени "нового склярства" та 
мистці, чий доробок помітно не змінюється 
та грунтується на різножанровій експлуа
тації вибраної теми, техніки тощо. Сюди за
раховуємо і відомих художників-склярів, 
які постійно "серійно" чи "циклічно" зістав
ляють персональні інспірації з нюансами 
культурного, природного та технологічного 
оточення. Всі вони — професіонали, але 
можуть трактувати себе і як дещо незви
чайних ремісників. 
Експозиції п'яти проведених у Львові сим
позіумів можуть здивувати неочікуваною 
грою зі склом якогось відомого учасника, а 
можуть і показати "сталий" стиль, експлуа
тований впродовж попередніх разів. Хоча 
найкраще проаналізувати поступ та світо
гляд художника-скляра можна зовсім не у 
фіналі, а безпосередньо під час його "креа-
тивного часу", на експериментальній ке-
раміко-скульптурній фабриці. Там делікат
но або й позитивно агресивніше відшуку
ються критерії порозуміння автора з фор
мою, чи, може, навіть форми з автором. 
Саме тут — знаковість гути як посередни
ка предметних та уявних інтерпретацій. 
Мистець випробовує адекватність кри
теріїв свого деміургійного впевнення до 
небезпеки невдачі, в яку може вилитися 
розжарена маса, до надто релятивного 
процесу охолодження готового твору, який 
може потріскатися, до нюансів майбутньо
го експозиційного розташування свого 
скляного артефакту (підсвітка, загальна 
композиція, мистецтвознавчий текст та 
ряд інших обов'язкових модерних "супро

водів" моделюють і підкреслю
ють мистецький образ). Сим
позіум не є виставкою, це — 
к о н с т р у к т и в н о - в а р і а т и в н а 
тяглість; важить шлях, який ко
жен учасник обере для себе 
від початку до кінця, задіюючи 
мислення, чутливість, інтуїцію, 
спонукаючи себе до т.зв. есте
тичної мотивації своєї присут
ності і причетності в обраному 
мистецькому товаристві . Не 
дивно тому, що виконані твори 
прямо чи латентно несуть на 
собі відбиток вражень про спе
цифіку кожного з симпозіумів. 
Другий сюжет — "відчуття 
можливостей". Він укорінений 
в ширший контекст, ніж знайо
мий комфортний простір студії 
чи енергетично запальна фаб
рична атмосфера, — йдеться 
про екзистенціальні і семан
тично-психологічні підтексти, 
імпульси та інші зовнішні 
інтенції, які особливо гостро 
відчуває мистець. 
Мистці, які щотри роки відвіду
ють Львівський симпозіум гут
ного скла, напевно, вже знай

омі з певними константами довкілля. Но
визна — в їх черговому виборі саме цієї 
акції, засвідченні поваги й дружби саме до 
такого Автора, як Андрій Бокотей. Спра
цьовує домінантна ідея сильного персона-

П О Д І жу, і саме такий осмислений 
підхід здатен зреалізувати сим-
позіумне дійство, надати ваги 
богемно-естетичним приват
ним смакам учасників, прива
бити та захопити, надихнути та 
переконати споглядачів у його 
потенційності. Культурне значення "вико
ристаних" можливостей засвідчується з ог
ляду і на минулі, і на майбутні акції (це яс
краво втілює третій сюжет). 
Третій сюжет — "колекційний". 
Це один з найцікавіших результатів мис
тецького гуртування, тому що становить 
результативне свідчення про симпозіум. 
Мистецьким подіям останніх десятиліть 
властива експериментальність, вони не
суть знак "сліду" — моменту, який спрямо
вано концентрує творчі інтенції, знерухом-
лює і матеріалізує плинні фантазії, унаоч
нює глибинні напівусвідомлені потяги до 
деміургійності. Цінність колекції — саме в 
тому, що вона об'єднує творчість числен
них склярів і певним чином переймає вла
ду над множинними персональними кон
цепціями задля власної, єдиної. Суть її — 
дарувати Місту, батьківщині симпозіумів 
гутного скла в Україні, об'єкти, створені 
людьми з різних континентів в одному гео
графічно-культурному масштабі. Природ
но, що чимало склярів присвячують свої 
інсталяційні фантазії саме Львову і 
львів'янам. 
Поза комерційною індустрією та звабливи
ми ефектами консумеризму, що розпилю
ють вловлений і зафіксований у склі мо
мент одкровення, поза рекламними тира
жованими екземплярами єдиного об'єкта 
зі скла, поза науковою "дозацією" правди, 
призначеної або для тих чи інших оціню-
вачів-естетів, аналітиків чи простих гля
дачів, і навіть не цілком структуризовано, 
існує в мистецтві момент алегорії. Він сто
сується способів потрактування значення 
якоїсь події, може бути схематичним, або 
барвистим, змістовним, або пустим, футо-
рологічним, або ностальгійним. Вираз відо
мого культуролога Баладьє "Сучасність — 
це рух плюс невизначеність" може стати 
доречним гаслом львівської симпозіумної 
традиції та мистецтва гутного скла. 
Дні проведення львівських симпозіумів 
викликають відчуття присутності самої 
можливості алегоризації кожного вчинку, 
дії, емоції, слова, тут довільно перетина
ються життєві шляхи без жодної штучності 
чи корисливості — і саме тому спонтанно 
виникають умови появи Краси, Чистоти 
помислів, глибинних ідей, які носять в собі 
усі, а найперше — самі творці. Структу-
ралізація феномену щоразу поновлюється, 
перевіряється на міцність, і поки вона "на
повнена" людьми-мистцями, доти сим
поз іуми сюжети відроджуватимуться зно
ву і знову, вражаючи новизною, перспек
тивою неочікуваних вражень та імпліцит-
ним духовним потенціалом. 
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ДО 188-1 Р І Ч Н И Ц І В ІД Д Н Я Н А Р О Д Ж Е Н Н Я Т . Г . Ш Е В Ч Е Н К А 

"Незаіїцйіній уріцг мій Шіпе/гнЯе^ 

У*и~и, /£"/21. Ібсия, не знал> хоМй>/юи>, 
Зф/іа6'<у*#</и, икмкзнмй /Ме&енхо/ 
Заіїно, <Г/шЛ, фа&а> мм с Мйм&й не іїиф&шсь. І/ #/іе-
жя-Мй> и не Мйис йишсо — £ гора, а многсе с /бех 
но/і щ/ьлмшивл... 
2>а*се мой/ Л>Мй> загляш/*й> Лура, чЖо Міом у 
4ас ноф&ш&геЛся. Ж* іїоофази, іто, х/глие /ййое-
го нисеииг, л нилсахого из&аЯия из Ліа*и/и%/иа не 

.. хї&оій, ф/и/г&а ч&ю&ху, уелияї/, с ним го/ге и /ш-
фоань, для з/бого наф> име/нь нсніинло досную чу&-
&Л#енн&н) фуму . 

Це — Є Д И Н И Й ЛИСТ, Я К И Й Л И Ш И В С Я ВІД 

їхнього листування. Друзі їх нази
вали Кастором і Поллуксом, як не

розлучних братів, як дві блискучі з ірки із 
сузір'я Близнят. Глибока і взаємна при
язнь між Шевченком і Штернбергом ви
никла від першої ж зустрічі, яка відбулася, 
очевидно, восени 1838 року. їх єднали 
юність, Академія , захоплення мистец
твом, спільна квартира на II лінії, в будин
ку Доннеберга. 
Чи не найяскравіше про ці часи розпові
дає сам Шевченко у своїх повістях "Ху
дожник", "Музикант", "Прогулка с удоволь-
ствием и не без морали", у "Щоденнику". 
Перебираючи в пам'яті "колишні случаї" 
під час заслання в Новопетровському 
укріпленні, з великою ніжністю Шевченко 
згадує про першу зустріч з майбутнім дру
гом так: "Я в восторге! Давно и так нетер
пеливо ожидаемьій мною Штернберг на-
конец приехал! И внезапно, нечаянно. Я 
испугался и долго не верил своим глазам; 
думал, не видение ли. Я же в то время 
компоновал зскиз "Иезекииль на поле, 
усеянном костями". Зто бьіло ночью, часу 
во втором. Вдруг двери растворяются, и 
является в шубе и в теплой шапке челове-
ческая фигура. Я сначала испугался и 
сам не знаю, как проговорил: "Штерн
берг!" — "Штернберг",— отвечал он мне, 
и я не дал ему шубу снять, принялся цело-
вать его, а он отвечал мне тем же. Долго 
мьі молча любовались друг другом... И 
странно. Мне казалося, что я встретил 
старого знакомого..." 
Швидкому зближенню молодих худож
ників сприяла і щира симпатія Штернбер-
га до батьківщини Тараса. Літні канікули 
1836-1838 років Штернберг провів в Ук
раїні, в Качанівці , у маєтку Г.С.Тарновсь-
кого, кожного разу привозячи цілий порт
фель чудових творів. Його роботи "Вітряк 
у степу", "Ярмарок у Ічні", "Вид на Поділ", 
"Переправа через Дніпро під Києвом", 
"Глінка в Качанівці", "Український селя
нин" та ін. вперше в українському мис
тецтві стверджували ідеал прекрасного, 
побачений у повсякденному, буденному 

житті українського народу. Тогочасна пре
са широко друкувала схвальні відгуки про 
твори молодого художника, називала йо
го новим талантом, справжнім заверше
ним мистцем, "малоросійським Тенірсом", 
кожен малюнок якого — це нове відкрит
тя вже баченого, кожен шкіц — нова дум
ка. Шевченко в захопленні від уміння дру
га передати своєрідність рідного поетові 
краю, народні звичаї, одяг, м'який гумор. 
Не випадково Тарас говорить, що в одному 
ескізі Штернберга Карп Брюллов бачить 
всю Малоросію: "На второй день поутру 
Штернберг взял свою топстую портфель, и 
мьі отправипись к Карлу Павловичу. Он 
бьіл в восторге от вашей однообразно-раз-
нообразной, как он вьіразился, родиньї и от 
задумчивьіх земляков ваших, так прекрас
но — верно переданньїх Штернбергом. 
И какое множество рисунков, и как все 
прекрасно. На маленьком лоскутке се-
ренькой оберточной бум аги проведена 
горизонтальная линия, на нервом плане 
ветряная мельница, пара вопов около те-
леги, наваленной мешками. Все зто не 
нарисовано, а только намекнуто, но какая 
прелесть! Очей не отведешь. Или под те-
нью развесистой вербьі, у самого берега, 
беленькая, соломой критая хатка вся от-
разилась в воде, как (в) зеркале. Под хат
кою старушка, а на воде утки ппавают. 
Вот и вся картина, и какая попная, живая 
картина! И таких картин или, лучше ска
зать, животрепещущих очерков попна 
портфель Штернберга. Чудний, бесподоб-
ньій Штернберг! Недаром его лоцеловал 
Карл Павлович". 
...Василь Іванович Штернберг мав уже 
значний досвід у малярськ ій справ і , 

оскільки навчався в Академії мистецтв з 
1835 року. Народився він у Петербурзі 12 
лютого 1818 року в сім'ї г ірничого інжене
ра. Батько його викладав німецьку мову 
та історію європейських народів, викону
вав обов'язки бібліотекаря. Він помер, ко
ли хлопцеві було 16 років. Освітою сина 
займалася мати. Василь любив музику, 
літературу, малювання. Перші уроки жи
вопису йому давав відомий пейзажист 
М. І. Лебедєв. Саме за його порадою Василь 
в 17 років вступає до Академії мистецтв. 
Вчиться він охоче, наполегливо. Як за
значав Н. В. Кукольник, — "Штернбергдо
питливий, багато читає, спостерігає ще 
більше". Відвідування літературних та му
зичних вечорів В.І. Григоровича, 
О.М. Струговщикова, Н.В.Кукольника, де 
часто бували О.С. Пушкін, М.В. Гоголь 
В.А. Жуковський , К.П. Брюллов 
М.І. Глінка, сприяло формуванню прогре 
сивних естетичних поглядів молодого ху 
дожника. Завдяки веселій, лагідній вдачі 
Василь має багато товаришів. Про нього 
залишили теплі спогади М.І. Глінка, В.І. 
Даль, М.О. Рамазанов, А.М.Мокрицький. 
Останній у своєму щоденнику писав: 
"Вчера обрадовал меня Штернберг своим 
возвращением. Малороссии обязан он 
как развитием своего таланта, так и со-
хранением тех прекрасних качеств, кот
рими его одарила природа, и тех впечат-
лений, какие зароненьї в юную его душу 
нежньїм воспитанием". Про веселу вда
чу Штернберга, легкість, з якою він 
працював над картиною "Глінка в Ка
чанівці" влітку 1838 року, під час спільно
го перебування в Україні, згадував М.І. 
Глінка: "Мені дуже запам'ятався час, коли 
я писав баладу Фінна: було тепло, зібра
лись разом: я, Штернберг і Маркевич. До
ки я виписував уже складені вірші, Марке
вич гриз перо, нелегко йому було підроб
люватися під вірші Пушкіна, а Штернберг 
ретельно й весело малював пензлем". 
Крім того, Штернберг написав для видат
ного російського композитора картину 
"Гра в п іжмурки", яку, високо цінуючи, 
М.І.Глінка заповідав Академії мистецтв. 
Розповідаючи про веселі студентські схо
дини, співучень Штернберга по Академії 
мистецтв М.О. Рамазанов згадував: "Після 
вечері співали, далі іноді були карикатурні 
танці з маскарадом, в якому завжди 
відзначався Василь Іванович Штернберг". 
Весела вдача не полишала художника 
навіть у трагічні хвилини. "Напередодні 
дня смерті, — згадує М. О. Рамазанов, — 
немовби відчуваючи її, зібралося багато 
друзів, знайомих. Читали вголос "Шинель" 
Гоголя. Він сидів, пам'ятаємо, на канапі, 
слухав, сміявся, захоплений неповторни
ми творами Гоголя..." 
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Тетяна Андрущенко, 
історик мистецтва 

Серйозну професійну підготовку Штерн
берг одержав у класі пейзажного живопи
су професора М.Н.Воробйова. Саме він 
увів щорічні поїздки для академістів у 
різні місцевості Росії, що дало можливість 
Штернбергу здійснити поїздки в Україну. 
Студії на натурі стають для молодого ху
дожника другою школою, яка коригувала 
академічні настанови. Василь змальовує 
ярмарки, базари, весілля, різноманітні 
сцени з буденного життя українського на
роду. У 1838 році за картину "Свячення 
пасок у Малоросії" Штернберг був нагоро
джений золотого медаллю та діамантовим 
перснем. Про цю картину друга згадував 
Шевченко в повісті "Музьїкант": "Он повел 
нас мимо старой одноглавой церкви и 
четьірехугольной бревенчатой колоколь-
ни, глядя на которую, я вспомнил картину 
незабвенного моего Штернберга "Освя-
щение пасок", и мне грустно стало. При 
имени Штернберга я многое и многое 
вспоминаю". 
Кілька місяців, прожитих з Штернбергом, 
були для Шевченка найрадіснішими, най-
безтурботнішими, творчо напруженими 
днями. Він буквально у захваті від свого 
друга: "Вотуже более месяца, как мьі жи
вем вместе с несравненньїм Штернбер
гом, и живем так, как дай бог, чтобьі бра-
тья родньїе жили. Да и какое же он доб-
рое, кроткое создание! Настоящий худож
ник! Ему все ульїбается. Счастливьій, за
видний характер! Карп Павлович его 
очень любит. Да и можно ли, знавши, не 
любить его?" 
Вже незадовго до смерті Шевченко роз
повідав своєму другові , художнику 
Г.М. Честахівському: "Дуже добре тоді жи
лося! Що то за добряча, що за щира люди
на був отой Штернберг! Боже мій, як зга
даю, як то гарно, як весело було товари
шувати з ним! Оце, було, гуляєм, гуляєм 
на градані, а товариство малярів нам на
зустріч, то один, то двійко, та й назби
рається чималий гурт. От ми намовимось, 
куди завертать, та й підем — або до кого 
з товаришів, або в Академію, в майстерні, 
пробалакать вечір, іноді, було, й Брюллов 
опиниться серед нашого гурту... Та люба, 
та щира розмова, як те море грає, золо
том горить на сонці, гомонить та клеко
тить, так ми гучно та весело гайнуємо 
бесідою... 
...А зимою частенько, траплялося, сиділи 
без копійки в холодних майстернях: ні в ньо
го, ні в мене нема ані півшеляга в кишенГ. 
Як документальне свідчення цих слів за
лишилися малюнки Штернберга "Замість 
чаю ми побрилися", "Шевченко з ков
дрою". Кр ім того, Василь намалював 
кілька шаржованих портретів свого друга 
та малюнок "Покарання різками учнів у 
дяківській школі", створений, очевидно, за 
розповідями Тараса. 
Незважаючи .на труднощі і злидні, життя 
було цікавим, насиченим, Шевченко за
пам'ятав ці незабутні дні до подробиць: 
"Вот как мьі проводим дни и ночи. По ут
ру, в девять часов, я ухожу в живописний 
класе... Штернберг остаетея дома и дела-

ет из своих зскизов или рисунки акваре-
лью, или небольшие картини масляними 
красками. В одиннадцать часов я или за
хожу к Карпу Павловичу, или прихожу до-
мой и завтракаем с Штернбергом чем бог 
послал. Потом опять ухожу в класе и оста
юся там до трех часов. В три часе ми 
йдем обедать к мадам Юргенс. Иногда и 
Карп Павлович с нами, потому что я поч-
ти каждьій день в зто время заставал его 
у Штернберга... После обеда я отправляю-
ся в классьі. К семи часам в классьі при-
ходит Штернберг, и ми йдем ИЛИ в театр, 
или, немного погулявши по набережной, 
возвращаемся домой, и я читаю что-ни-
будь вслух, и он работает или я работаю, 
а он читает". Штернберг познайомив Шев
ченка із своїми далекими родичами — ро
диною петербурзького чиновника Шмідта: 
"Ми часто по вечерам биваем у них, а по 
воскресеньям и обедаем. Чудное, милое 
семейство! Я всегда вьіхожу от них как 
будто чище и добрее. Я не знаю, как и 
благодарить Штернберга за зто знакомст-
во". За пропозицією Тараса у Шмідтів вла
штовувалися літературні вечори. Тут чита
ли "Никласа Никкльби", "Замок Кениль-
ворт", "Пертскую красавицу", ще кілька 
романів Вальтера Скотта. 
Друзі часто бували у О. І. Фіцтума — 
інспектора Петербурзького університету, 
знавця і любителя музики. На його до
машніх музичних вечорах часто звучала 
музика Бетховена, Моцарта, чарував 
присутніх скрипаль-віртуоз Франц Бем. 
Тут, за свідченням Шевченка, він завер
шував "свою внутрішню освіту". 
Друзі звіряли один одному свої сердечні 
таємниці. Василь часто бував у Г.С.Тар-
новського, який на зимовий сезон приїз
див до Петербурга. Тарасові не подобався 
і "покровительственньїй тон" господаря, і 
"подлая лесть его неотесанньїх гостей". "Я 
долго не мог понять, как зто Штернберг 
терпит подобиьіе картини? Наконец депо 
открилось само собой. Он однаждьі воз-
вратилея от Тарновских совершенно не 
похож на себя, т. е. сердитий. Долго мол-
ча ходил он по комнате, наконец лег в по
стель, встал и опять лег; и зто повторил 
он разе три, наконец, успокоилея и за
снуй. Спишу, он во сне произносит имя 
одной из племянниц Тарновского. Тут я 
начал догадьіваться, в чем депо. На дру-
гой день Виля мой опять отправилея к 
Тарновским и возвратилея поздно ночью 
в слезах. Я притворилея, будто не заме-
чаю зтого. Он упал на диван и, закрив ли-
цо руками, рьщал как ребенок. Так про-
шло, по крайней мере, час. Потом поднял-
ся он с дивана, подошел ко мне, обнял 
меня, поцеловал и горько улибнулея; сел 
около меня и расеказал мне историю 
любви своей. История самая обьїкновен-
ная. Он влюбилея в старшую племянницу 
Тарновского, а та хоть и отвечала ему тем 
же, но в деле брака предпочла ему како-
го-то лисого доктора Бурцова. Самая 
обикновенная история. После исповеди 
он немного успокоилея, и я уложил его в 
постель". 

Тарас намагався розрадити "милого Ви-
лю": ходив з ним до друзів, в оранжереї 
Ботанічного саду, в Ермітаж, запрошував 
оглядати приватні колекції, у Великий те
атр на маскарад, знаходив нові цікаві 
книжки — "Пошел в магазин Смирдина и 
между прочими книгами взял два номера 
"Библиотеки для чтения", где помещен 
"Никлас Никкльби", роман Диккенса. Ду
маю устроить литературньїе вечера у 
Шмидтов и пригласить Штернберга... Ви
думка моя била принята с восторгом, и 
после чая началося чтение. Первьій ве-
чер читал я, второй Штернберг, потом 
опять я, потом опять он, и так ми продол-
жали, пока кончили роман. Зто имело 
прекрасное влияние на Штернберга... 
Штернберг почти пришел в себя, по край
ней мере, работает и меньше грустит. 
Даст бог, и зто пройдет". 
8 березня 1839 року на запрошення 
В.І.Даля Штернберг здійснив поїздку в 
оренбурзький край, яку влаштував для 
молодого художника В.І. Григорович. Це 
була хороша нагода для цікавої творчої 
роботи і душевної розради. Тарас до 
дрібниць знає характер свого товариша: 
"Штернберг в продолжении недели хлопо-
тал о своем путешествии и, верно, что-ни-
будь забьіл, зто в его натуре". Вихідні дні 
перед від'їздом друзі провели разом. В 
суботу ходили до К.І.Йохіма, зустріли там 
відомого аквареліста К.І.Кольмана, від
відали зали Ермітажу "и часа три наслаж-
дались, как истиннью поклонники пре
красного искусетва", вечір провели в те
атрі. В неділю нанесли візити О.Є.Шмідту і 
О.І.Фіцтуму. Шевченко болісно переживає 
від'їзд друга: "Я теперь почти не биваю 
дома: скука и пустота без Штернберга". 
З експедицією Штернберг побував на 
південному Уралі, в Башкирі!', у Верхньо-
уральську, Златоусті, у казахських аулах. 
Під його олівцем немовби ожив цей не
відомий ще у мистецтві край. Художник з 
цікавістю спостерігав народні звичаї, по
спішав замалювати типи казахів, бухарців 
у національному вбранні, їх побут, розва
ги ("Полювання з к ібчиком", "Башкири", 
"Калмицька юрта", "Киргизка" та ін.). 
Один з пейзажних малюнків цієї серії зга
дував Шевченко в "Прогулке с удовольст-
вием и не без морали", описуючи доро
гоцінні творчі хвилини, коли він, всупереч 
забороні, мав змогу малювати: 
"Зто били для меня самьіе сладкие мину
ти. И тем более сладкие, что панорама, 
лежавшая предо мною, живо напомнила 
мне мастерской рисунок незабвенного 
моего Штернберга, еделанньїй им с нату
ри где-то в Башкирии". 
Перебуваючи в оренбурзькому краї, як 
згадує Шевченко в повісті "Художник", 
Штернберг пише йому листи. В одному з 
них згадує про племінницю Г.С.Тарновсь-
кого, просить при нагоді передати їй 
вітання; в іншому — повідомляє, що має 
намір взяти участь у Хівинській експе
диції, яка відбудеться в листопаді 1839 
року. 
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Шевченко сумував без друга: "Мне скуч
но без него. Он для меня никем не заме-
нимьій". В Хівинському поході Василь за
хворів і змушений був повернутися до Пе
тербурга. "Ночь, разумеется, прошла в 
расспросах и рассказах — згадує Шев
ченко. — ...Дождавшись утра, принялся 
за его портфель, такую же полную, как и 
прошлого года он привез из Малороссии. 
Но здесь уже не та природа, не те люди. 
Хотя все так же прекрасно и вьіразитель-
но, но совершенно все другое, кроме ме-
ланхолии, но зто, может бить, отражение 
задумчивой души художника. Во всех 
портретах Ван-Дейка господствующая 
черга — ум и благородство, и зто обьяс-
няется тем, что Ван-Дейк сам бьіл благо-
роднейший ум ница. Так и я топкую себе 
общую зкспрессию прекрасних рисунков 
Штернберга". 
З приїздом друга настрій Тараса зміню
ється. Дні стають веселішими, робота іде 
успішніше: "О, если бьі вьі знали, как весе
ло, как невьіразимо бьістро и весело 
мелькают для меня теперь дни и ночи... 
Теперь я живу совершенно одним Штерн
бергом и для одного Штернберга... Я все-
гда любуюся его благородной, детски-без-
заботной физиономией". Любляче око Та
раса помічає, що душевна драма, яку пе
режив "бедньїй Виля", залишила печать 
на обличчі друга: "Но теперь зта милая 
физиономия мне показалася совсем не 
детской, а созревшей и прочувствовав-
шей на свою долю физиономией. Не знаю 
почему но мне невольно на мьісль при
шле Тарновская..." 
Друзі багато працювали, їздили на цікаві 
вечори, де зустрічалися з письменника
ми, художниками, музикантами, вченими, 
журналістами. Майже весь вільний час 
вони проводили в товаристві К.П.Брюлло-
ва, спілкування з яким давало молодим 
художникам орієнтацію на зображення 
реального життя, сприяло творчій зрі 
лості. "В 1839 году— згадує Шевченко у 
"Щоденнику",— Жуковский, возвратив-
шись из Германии с огромною портфе-
лью, начиненною произведениями Корне-
лиуса, Гзссе и других светил мюнхенской 
школьї живописи, нашел Брюллова произ-
ведения слишком материальньїми, при-
давляющими к грешной земле божествен-
ное, вьіспренное искусство. И обращаясь 
ко мне и покойному Штернбергу, случив-
шемуся в мастерской Брюллова, предло-
жил зайти к нему полюбоваться и по-
учиться от великих учителей Германии. 
Мьі не проминули воспользоваться сим 
счастливьім случаем. И на другой же день 
явилися в кабинете германофила. Но бо
же! Что мьі увидели в зтой огромной раз-
вернувшейся перед нами портфели. 
Длинньїх безжизненньїх мадонн, окру-
женньїх готическими тощими херувима
ми, и прочих настоящих мучеников и му-
чеников живого, ульїбающегося искусст-
ва... Мьі бьіли тогда с Штернбергом едва 
оперившиеся юноши и, рассматривая зту 
единственную коллекцию идеального бе-
зобразия, вьісказьівали вслух своє мне-

ние и своим лростодушием довели до то
го кроткого, деликатного Василия Андрее-
вича, что он назвал нас испорченними 
учениками Карпа Павловича... Мьі про-
должали с невозмутимьгм разнодушием 
перелистьгвать портфель, и били награж-
дени за терление первоначальньїм зски-
зом "Поспеднего дня Помпеи..." 
Дружба з Шевченком сприяла утверджен
ню демократичних переконань Штернбер
га. На його очах готувався і виходив "Коб
зар". Василь сам читав і часто слухав у 
авторському виконанні мелодійні укра
їнські вірші, захоплювався їх вільно
любним пафосом. Для першої книги друга 
він виконав фронтиспіс — в образі старо
го кобзаря із хлопцем-поводирем. Цей 
офорт став одним з найвідоміших творів 
Штернберга. 
Тарас присвятив своєму побратиму по
ему "Іван Підкова", а з приводу від'їзду 
Василя в Італію подарував йому "Кобзар", 
на якому написав вірш "На незабудь 
Штернбергові": 

Поїдеш далеко. 
Побачиш багато; 
Задивишся, зажуришся, — 
Згадай мене, брате! 

Ця книга має цікаву, "детективну", як на 
наш час, історію. "Кобзар" з автографом 
цього вірша бупо випадково знайдено ук
раїнським етнографом М.Левченком на 
товкучці у Петербурзі в 90-х роках мину
лого століття. Уперше вірш опубліковано в 
журналі "Киевская старина" 1902 року у 
№ 2. Подальша доля цього автографа 
Шевченка сьогодні невідома. 
Після одержання в 1838 році першої зо
лотої медалі, а в 1839 році — звання "сво-
бодного художника", Василя Штернберга 
як талановитого перспективного худож
ника, пенсіонера Академії мистецтв, у 
липні 1840 року було відряджено в Італію 
для вдосконалення майстерності. 
"...Ми проводили моего Штернберга до 
Кронштадта... Скучно мне без моего 
Штернберга*,— згадував Шевченко в "Ху-
дожнике". 
Друзі жваво листуються між собою: "Я не
давно получил от него письмо из Рима. 
Да и чудак же он препорядочньїй! Вместо 
собственньїх впечатлений, которьіе про-
извел на него вечний город, он рекомен-
дует мне и кого же ви думаєте? — Дюпа-
ти и Пиранези. Вот чудак! Пишет, что у 
Лепри видел он великий собор художни-
ков, в том числе и Иванова, автора буду-
щей картини "Иоанн Предтеча пропове-
дует в пустине1'... Но главное, что он 
встретил при вьезде в вечний город, в ви
ду купола св. Петра и в виду бессмертного 
великана Колизея, зто качуча. Грациоз-
ная, страстная, такая, как она єсть в са-
мом народе, а не такая чопорная, нару-
мяненная, как ее видим на сцене. "Вооб-
рази себе,— пишет о н , — что знаменитая 
Тальони — копия с копии с того оригина-
ла, которьій я видел бесплатно на рим-
ской улице." 
Збереглися спогади А.Мокрицького про 
те, як вони з Штернбергом ходили на ба

лет, в якому танцювала незр івнянна 
Тальйоні. В листі, цитованому на початку 
нашої розповіді , Штернберг чекає на 
приїзд свого друга в Італію: "...дай бог те
бе успеха, чтоб скорее бить к нам". Шев
ченко мав намір теж поїхати до Італії. Ця 
знаменита країна мистецтва з численни
ми пам'ятками різних епох, з екзотичною 
південною природою надихала молодих 
художників на творчість. Але задум Шев
ченка не здійснився. Академія мистецтв 
не послала його за свій кошт, як того 
сподівався Шевченко в 1841 році. Не зміг 
він поїхати й пізніше за власний рахунок, 
— у 1843 році — за браком коштів, а в 
1847 році у зв'язку з арештом... 
Штернберг, як завжди, наполегливо пра
цює, намагається виправдати великі 
сподівання Академії, друзів, рідних. В лис
тах до В. І. Григоровича, М.Бенуа він 
висловлює захоплення південною краї
ною, чудовою природою, але в нього сти
скається серце від погляду на життя про
стого люду. Він пише, що життя руйнує 
оману казковості і нагадує, що, незважа
ючи на розкіш одних, простий народ зали
шається бідним. Героями його творів ста
ють жебраки-матроси, рибалки, торгівці, 
народні музики, діти ("Італієць-простолю-
дин", "Італійки біля водойми", "Італійка з 
дітьми", "Італійці, які грають в карти у не
аполітанській остерії" та ін.) 
В Італії художник спілкується з І. К. Айва-
зовським, з яким разом приїхав на навчан
ня, з О. А. Івановим, П. А. Ставасером, 
А. К. Мокрицьким, М. О. Рамазановим, 
М. В. Гоголем, працює над картиною з уча
стю видатного російського письменника. 
Майже всю зиму 1844 року Василь про
хворів. Навесні посилився кашель. На по
чатку травня 1845 року з'явилися ознаки ту
беркульозу. "Я трохи занепав духом, не міг 
працювати. Сумні думки. Тепер вже краще, 
і я знову взявся за роботу. Ніколи я ще не 
був таким вимогливим до себе",— пише 
Штернберг до свого покровителя В. І. Григо
ровича. Але хвороба прогресувала, і 20 ли
стопада 1845 року художника не стало. Ва
силю Штернбергу було лише 27 років... 
Його твори передав до Петербурзької 
Академі ї мистецтв М. О. Рамазанов , 
потім вони зберігалися у А. К. Мокрицько-
го, а згодом їх придбав Т. Третьяков. По
вертаючись із заслання, під час перебу
вання у Москві , Шевченко знаходив роз
раду, приходячи до А.К. Мокрицького, де 
милувався творами "незабвенного друга 
моего, покойного Штернберга..." 
Через все життя Великий Кобзар проніс 
світлий образ свого друга,— цю радість і 
біль серця, цю ясну з ірку з сузір'я Близ
нят: "Я совершенно счастлив, да и может 
ли бить иначе, имея таких друзей как 
...милий незабвенний Виля. Немногим из 
людей вьіпадает такая сладкая участь, 
как випала на мою долю". 

На світлині: Тарас Шевченко. Фото 1859 року. 

1.Василь Штернберг. Вид Подолу в Києві. Полотно, 
олія. 1837. 

2.Переправа через Дніпро в Києві. Полотно, олія. 1837. 
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