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Із плином часу змінюються погляд на 
світ, тематичні уподобання, манера 
письма мистця. Це свідчить про на

явність внутрішнього руху в творчості, без 
якого неможливі відкриття. У випадку із 
малярством Тетяни Яблонської цей рух 
спрямований до камерності, споглядаль
ності, імпресіоністичного милування при
родою. Саме таке враження виникає на 
виставці її творів, яка відкрилася 18 квітня 
цього року в залах Національного худож
нього музею в Києві. Виставка називаєть
ся "Пори року", і представлені на ній, голо
вним чином, краєвиди, написані наприкінці 
1990-х років. Сама назва експозиції гово
рить про розподілення картин за свого ро
ду циклами: весна, літо, осінь, зима. Вкрап
лення в пейзажному масиві — кілька жіно
чих портретів, що за настроєм, за колірною 
гамою цілком відповідають іншим роботам 
певного циклу. Більшість представлених на 
цій виставці полотен — камерного харак
теру. Це немовби кадри, в яких відчу
вається подих тієї чи іншої пори року. 
Картини на літні мотиви виконані в од
норідній зелено-жовто-коричневій гамі, що 
в неї подекуди "втручаються" мазки білила. 
Мерехтіння атмосфери передається по-
імпресіоністичному крапковим і хвилястим 
мазками. Автору цікаві світлоповітряні 
ефекти, і звідси багаторазове повторення 
невибагливих садових і польових мотивів. 

Олег Сівков, 
мистецький критик 

"Липневий вечір" (1996) — одна з найпро-
зоріших робіт "літнього" циклу Яблонської. 
Бузкового відтінку стежки із плямами со
нячного світла і стіжок в глибині композиції 
— усе предметне багатство картини. Ху
дожницю приваблює сама можливість пе
редати засобами малярства чарівність 
літнього полудня. Такі картини Яблонської, 
як "Теплим літом", "За читанням", "Етюд із 
козою" (усі —1998), — по суті, стилістично 
однорідні варіації на тему літа. "Серед зе^ 
лені" (1998) — погрудний портрет молодої 
жінки в блакитній сукні. Вона зображена в 
профіль на тлі густої, темної зелені. На по
лотні панує тінь, приглушене світло. Копи
ця коричневого волосся жінки, яке в'ється, 
зображена в тій самій манері, що і листя: 
короткими, уривчастими мазками, схожи
ми на коми. На цьому портреті взятий з ре
альності образ перетворюється на образ 
богині літа. 

Осінь Яблонської золотаво-коричнева, 
хрустка. Відчуттям залишеності, пізньої 
просвітленості віє від таких її робіт, як "Мій 
балкон. Осінь", "Осіння прогулянка" (обид
ві — 1998). Художниця знаходить в цій порі 
спокійну, дещо сумну чарівність. Квінте
сенція осінніх почувань — полотно 1998 
року "За вікном осінь" — зображення 
фрагменту інтер'єру: жінка в темній кофти
ні, що стоїть біля балконних дверей, по 
клавши долоню на раму. За склом ВИДНО 
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тральній частині композиції зображене 
крісло юидалка на балконі; глядач бачить 
його крізь отвір дверей. За балконом, на 
задньому плані, осінні крони. Балкон, по
рожнє крісло, осінь — і перед нами невло
вимий образ життя, що ближче до кінця, 
ніж до початку. 
Жовтувато-коричнева зима. Художниця 
відчуває "інтонацію" тієї чи іншої пори року 
і передає її через певну колірну гаму. "З 
вікна"(1994), "Сутінки", "Срібло зими" 
(обидві — 1997) — невибагливі мотиви, 
схожі манера письма і колірне рішення. В 
картині 1999 року "Наш двір взимку" пей
заж показаний зверху. Змістовий центр 
композиції — дитяче дерев'яне містечко. 
Цей мотив робить полотно затишним, "до
машнім". Живописна манера "зимових" 
картин суттєво не відрізняється від спосо
бу виконання робіт "літнього" і "осіннього" 
циклів. 
Колірна насиченість весняних пейзажів 
Яблонської не однакова. Інтенсивність ко
льору то зростає, то спадає, і тоді пейзаж
ний мотив постає перед глядачем в легко
му мареві. (Схожі перепади мають місце і 
в її "літньому" циклі.) Подібне марево ніби 
огортає об'єкти зображення в картині 
"Світла весна" (1999). Полотно 1998 року 
під назвою "Етюд із білизною. Весна" — од
не з найвиразніших у "весняному" циклі 
Яблонської. Постільна білизна блакитного 
кольору на натягнутій мотузці на тлі зеле
но-коричневого краєвиду. Ця білизна пож
вавлює краєвид, свідчить про близькість 
людини. Чи не є в даному випадку білизна 
символом життя, яке немовби почи
нається знову, з чистого аркуша? Цей мо
тив цікавий і в суто живописному аспекті: 
на глядача справляє враження контрастне 
зіставлення світлої білизни і більш темного 
пейзажу. Картина "Навесні" (1997) цікава 
співвідношенням весняного краєвиду, що 
відкривається зверху крізь гілки, і малень
кої фігури людини перед етюдником, яка 
зображена біля нижнього краю композиції. 
Є в подібному зіставленні те, що здатне на
штовхнути на роздуми про місце людини в 
цьому світі. 

В пейзажах Тетяни Яблонської останніх 
років милування природою, увага до 
світлоповітряних ефектів поєднуються ча
сом із філософським поглядом на людину 
як на частку буття. При цьому її малярські 
роботи другої половини 1990-х років 
стилістично- цілком укладаються в рамки 
імпресіонізму — її, Яблонської, імпресіо-
ттізму. 
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В І Х И І С Т О Р І Ї 

позиція і ПОСТУП 
Журналу "Образотворче мистецтво" 

як органу Національної спілки художників України — 10 літ 

Від початку оновлення давніш увігнаного в імперські лабета "Образотвор
чого мистецтва" як органу Національної спілки художників України вже 
минуло 10 літ. За ці роки журнал зміцнів, употужнився і утвердився як три
буна речників українськості в нашому мистецтві. Редакцією підібрано но
вих, мислячих авторів, яким під силу накреслити напрямні плину тутеш
нього мистецтва. Журнал має свою, українську позицію, на його сторін
ках, викристалізовуються ідеологічні постулати і концепції, нуртує думка, 
виоформлюються й набувають втілюванного вигляду ідеї. Сьогоднішнє 
"Образотворче мистецтво" за своїми змістовими і поліграфічними харак
теристиками виросло до повноважного представника нашого образотво-
рення на всіх континентах світу. І як його осмислювач, напрямлювач й ре
презентант упевнено прямує в майбутні десятиліття. 

по-справжньому науково поціновані фе-Вж е 10 років як журнал "Образо
творче мистецтво" став винятко
во органом (нині Національної) 

Спілки художник ів України. 1991 рік. Це 
був рубікон у його довготривалому існу
ванні (з 1933 року). Тепер журналу дове
лося переступити м е ж у між більшовиць
ко-комун істичною і новою, укра їнською 
національною ідеологемами. Д в а світи, 
два мистецькі антагоністичні світогляди. 
Для періодичного видання — непростий 
шлях і не просто рвучкий переступ. Не
легко визначити національну позицію, 
оперту на національну ідеологію. Але 
слід. 

Журнал "Образотворче мистецтво" ви 
значально рушив назустріч тим мист-
цям, які вболівають за проблеми і на
ступність української нації та її держав
ності . Часопис став обіруч з художника
ми , сміливо порушив на своїх сторінках 
проблеми українського стилю, україн
ського національного змісту, української 
національної форми. Він своєчасно ор
ган ізував серед науковц ів , педагог ів , 
мистців, критик ів широку дискус ію під 
гаслом "Яким українське мистецтво має 
увійти у світ?" — і цим продовжив фун
даментальні мистецтвознавчі розв ідки і 
студії своїх попередників: Вадима і Да 
нила Щербак івських , К .Широцького , 
О.Сластьона, І.Труша, М.Голубця, Г.Пав-
луцького, В.Кричевського, М.Макарен-
ка , В .С ічинського , О . Н о в а к і в с ь к о г о , 
Л.Федорович-Малицької , С[ "ординсько
го, Б.-І .Антонича, Є.Маланюка, М.Бойчу
ка та інших. Відкрито нові імена і тих, хто 
був, і тих, хто є з когорти української , 
аби не перервалась, як сказала О.Коби-
лянська, "золота нитка традицій", аби ут
вердився новий поступ питомої образо
творчості . 

На сторінках журналу уперше з 'явились 

н о м е н и мистецько го у к р а ї н с т в а — 
Т.Шевченко, С.Васильк івський, П.Лев
ченко , І.Рєпін, О.Сластьон, М.Бойчук і 
його школа, ГНарбут, М.Бутович, М.Іва-
сюк, О.Кульчицька, О.Курилас, П.Марти-
нович , О.Новак івський, В .Кричевський, 
П.Холодний, М.Сосенко, М.Гаврилко — 
це зі старшої генераці ї ; В.Курилик, 
П.Мегик, П.Андрусів, О .Канюка , Ю.Ми
хайлів , С .Гординський , Л . М о р о з о в а , 
Г.Крук, Д . Г о р н я т к е в и ч , А . П е р е й м а , 
А.Ментух — з українського заруб іжжя ; 
М.Приймаченко, І.Гончар, І .-В.Задорож-
ний, В.Кушнір, Л .Семик іна , В.Зарець-
кий , А.Горська, О.Данченко, О.Залива
ха, В.Забашта, І .Литовченко, Ф.Гуме
нюк , А .Антонюк , Д .Стецько , В.Патик, 
Л .Медв ідь , І .Остафійчук, І .Марчук, 
В.Ґонтарів, В.Федько, Г.Корінь, В.Юрчи-
шин, В .Перевальський , М.Малишко, 
В.Алтанець, О. Івахненко, М.Кумановсь-
кий , М.Стороженко — з покоління шіст
десятник ів , а ще цілі школи одеського, 
харк івського, закарпатського , львівсько
го, ки ївського сучасного образотворен-
ня та все нові й нові імена молодих те
перішніх мистц ів У к р а ї н с ь к о г о Д е с я 
тир іччя (1991-2001). 

Журнал оглядає, що робиться мистець
кого в рег іонах, добачає новинки найсу
часн ішого нац іонального художнього 
мислення. 
Читачі помітили цю платформу часопи
су. Самі стають на неї. Читають, дискуту
ють, схвалюють. 
Ми б а ч и м о : є сучасне у к р а ї н с ь к е 
національне мистецтво. Воно виростає 
на очах, і завдання "Образотворчого 
мистецтва" — панорамно представляти 
його на своїх сторінках. Якраз це видан
ня покликане утримувати і утверджува
ти цю позицію. 

З роси і води йому! 

Друзі й шанувальники часопису: 

Микола Стороженко , дійсний член АМУ, 
народний художник України; 
Олександр Федорук , доктор мистецтво
знавства, професор, дійсний член АМУ; 
Микола Жулинський , професор, директор 
Інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН 
України, академік; 
Микола Мушинка (Словаччина), доктор фі
лологічних наук, дійсний член НАН України; 
Мирослав Скорик , народний артист Ук
раїни, професор; 
Феодос ій Гуменюк , мистець, лауреат На
ціональної премії України ім.Т.Г.Шевченка; 
Ігор Калинець, поет, лауреат Національної 
премії України ім.Т.Г.Шевченка; 
Володимир Патик, мистець, лауреат На
ціональної премії України ім.Т.Г.Шевченка; 
Олег Сидор, кандидат мистецтвознавства; 
Серг ій Росляков, історик мистецтва, ди
ректор Миколаївського обласного худож
нього музею ім.Верещагіна; 
Володимир Микита, народний художник 
України, член-кореспондент Академії мис
тецтв України; 
Стефа Шабатура, мисткиня; 
Андр ій А н т о н ю к , мистець, лауреат Націо
нальної премії України ім.Т.Г.Шевченка; 
Ярослав Д а ш к е в и ч , доктор історичних 
наук; 
Микола Батіг, історик мистецтва; 
Михайло Дзиндра (США), скульптор; 
Анатолій Погр ібний , професор, голова 
Всеукраїнського педагогічного товариства 
ім.Г.Ващенка; 
Орест Голубець, історик мистецтва; 
|Ігор Герета], заслужений діяч мистецтв Ук
раїни; 
Л ю б о м и р Медвідь, народний художник Ук
раїни; 
Василь Скаканд ій , заслужений художник 
України; 
Валентин Мороз , історик; 
В і к тор Ґонтарів, заслужений художник Ук
раїни, член-кореспондент АМУ; 
Василь О т к о в и ч , кандидат мистецтво
знавства, лауреат Національної премії Ук
раїни ім.Т.Г.Шевченка; 
Микола Лук ів , поет, головний редактор 
журналу "Дніпро"; 
Юлексій С о л о м ч е н к о І , кандидат мистец
твознавства; 
Павло М ірошниченко , заслужений худож
ник України; 
Василь Забашта , професор, народний 
художник України; 
Андр ій Ментух (Польща), мистець. 

З 



ПІДТРИМАЙМО НАШ ЧАСОПИС! 

Останнім часом почастішали злісні напад
ки на спрямування журналу "Образотвор
че мистецтво" з боку окремих осіб із секції 
мистецтвознавства та художньої критики 
КОНСХУ (зокрема, у пасквілі "Кое-что из 
украиноведения, или О "конструкции укра
инского глаза" и "зловещей роли аван-
гарда"). Ми, голови обласних і регіональних 
організацій Національної спілки художників 
України, підтримуємо наше спілчанське ви
дання, котре за 10 літ свого буття як орган 
Спілки постало потужним, справді всеук
раїнським журналом, що не обходить ува
гою кращі мистецькі явища по всіх облас
тях України, не оминаючи ні її південних, ні 
північних, ні західних чи східних регіонів, 
тісно співпрацюючи з усіма місцевими ор
ганізаціями НСХУ. 
Це тим більш схвально, що видання три
мається фактично на ентузіазмі 6 членів 
редакції, які мусять справлятися з вели
чезними, часто фізично неохоплюваними 
обсягами роботи. Адже до 1990 року у 
складі редакції "Образотворчого мис
тецтва" перебувало 10 чоловік, а журнал, 
маючи лише 32 сторінки, виходив 6 разів 
на рік (себто в обсязі 192 сторінок річно). 
Нині ж шість ентузіастів видають майже 
400 сторінок часопису на рік. Таким чином, 
навантаження на кожного працівника 
зросло у 5 разів. І це при тому, що почав 
активно висвітлюватися сучасний мистець
кий процес у регіонах (а не лише в одному 
Києві), журнал по змозі охоплює історію ук
раїнського мистецтва, повертаючи із за
буття імена наших класиків, творчий доро
бок яких став фундаментом нинішніх мис
тецьких шукань в Україні, звернув свою 
публікаційну увагу і на загнане досі на "за
двірки" спілчанського життя декоративно-
ужиткове мистецтво, повернув і продовжує 
повертати в Україну досі закритих "заліз
ною завісою" мистців нашої діаспори тощо. 
Звісно, нам хотілося б досягти ще тіснішої 
співпраці з журналом. Тому Радою голів 
обласних і регіональних спілок НСХУ 
змінена редколегія видання — до неї 
увійшли кращі мистецтвознавчі сили з 
регіонів, які, сподіваємось, за активнішої 
підтримки і допомоги місцевих організацій 
НСХУ зроблять свій відчутний внесок у по
дальше утвердження нашого журналу. 
Підсумовуючи ж науково-практичний доро
бок "Образотворчого мистецтва" за ос
танні 10 років, можна упевнено сказати, 
що журнал помітно змінився на краще — 
залучено багато нових, мислячих авторів, 
виробляється своя ідеологія в образо
творчій діяльності, врешті, видання набуло 
представницького вигляду і гідно репре
зентує мистецький набуток спілчан як у 
нашій державі, так і за кордоном. І тільки 
для тих, кому українське неприйнятне і чу
же, він, як ніколи, стоїть нині на заваді. 
Певне, глобалізаційні вітри, котрими вони 
так марять, ще не підхопили їх у вирій. Тож 
бажаємо "Образотворчому мистецтву" й 
надалі триматися обраного напрямку і не 
потонути в морі космополітизму через ви
верти недоброзичливців журналу. 

Голови обласних і регіональних спілок 
Національної спілки художників України: 

Володимир Чуприна, голова Херсонської 
організації; 
Іван Кочержук , голова Косівської ор
ганізації; 
Анатолій Сухоруких, голова Севасто
польської організації; 
Микола Шимчук, голова Львівської ор
ганізації; 
Віктор Ковтун, голова Харківської ор
ганізації; 
Юрій Іщенко, голова Черкаської ор
ганізації; 
Юрій Самійленко, голова Полтавської ор
ганізації; 
Степан Жиляк, голова Дніпропетровської 
організації; 
Борис Кузьма, голова Закарпатської ор
ганізації; 
Леонід Кривопуст, голова Запорізької ор
ганізації; 
Володимир Марчук, голова Волинської 
організації; 
Анатолій Дереза, голова Донецької ор
ганізації; 
Дмитро Краснюк, голова Житомирської 
організації; 
ЛеонтІй Гринюк, голова Вінницької ор
ганізації; 
Михайло Надєждін голова Кіровоградсь
кої організації; 
Богдан Губаль, голова Івано-Франківської 
організації; 
Надія Монастирська, голова Луганської 
організації; 
Володимир Кабаченко, голова Одеської 
організації; 
Олександр Чередниченко, голова Сумсь
кої організації; 
Ігор Дорош, голова Тернопільської ор
ганізації; 
Іван Булавицький, голова Миколаївської 
організації; 
Петро Кот, голова Маріупольської ор
ганізації; 
Олексій Какало, голова Чернігівської ор
ганізації. 

відстоюючи 
НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ 

Сучасне оновлення суспільного життя в 
Україні потребує формування національно 
свідомого соціуму. А тому освіта, вихован
ня нового покоління повинні відігравати 
першорядну роль у нашому державному 
будівництві. Особливого значення набуває 
культура, мистецтво, власне все те, що ду
ховно вивершує людину. Адже, як наголо
шував Іван Труш, "нам треба стояти... нога
ми на нашій землі, головою бути в Європі, 
а руками обхоплювати якнайширше спра
ви української нації". 
Нині ми маємо розгалужену мережу мис
тецької освіти, де молодь оволодіває про
фесійними навичками, відтак стає на са

мостійний творчий шлях. Журнал "Образо
творче мистецтво" висвітлює на своїх 
сторінках під рубрикою "Мистецька освіта" 
сучасний стан художніх закладів. Це і на
вчальний процес, його видозміни в ос
танніх роках, це і необхідність українізації 
та оновлення кадрів, це поняття мистець
ких шкіл в Україні, їх спільні ознаки та 
відмінності, змістовні виступи викладачів і 
ректорів, зрештою, історія заснування аль-
ма-матері АМУ 1917 року, теперішній ви
гляд Київської, Харківської та Львівської 
академій. І, звичайно, видання альманаху 
"Карби", перше число якого присвячене 
125-річчю Львівського коледжу ім.І.Труша, 
а в подальших номерах — історія всіх мис
тецьких закладів України. 
Увага журналу до художньої освіти усіх 
рівнів є надзвичайно актуальною. Хоча б 
тому, щоб про назрілі проблеми мистецької 
освіти знала культурна громадськість. Не 
зайві ті знання і за межами України — ми 
таки маємо міцну школу, котрої, як відомо, 
не цураються абітурієнти із зарубіжжя. А 
головне, публікації ставлять ті питання, 
котрі хвилюють усіх причетних до мис
тецтва людей, вимагають їхнього вирішен
ня. І останнє. Видання НСХУ має чітку 
спрямованість на відстоювання національ
них пріоритетів в образотворчості, спад
коємність у ній традицій минулих століть 
(та й тисячоліть), високий фаховий рівень 
досліджень мистецьких явищ. Спілчансь
кий журнал має український напрям і ви
разну національну позицію, гуртує навколо 
себе тих мистців, педагогів, кому не байду
жа доля нашої культури, і мистецької освіти 
зокрема. 

Підтримуємо його позицію і вітаємо з 
10-літнім ювілеєм оновлений часопис. 

Андрій Чебикін, ректор Національної ака
демії образотворчого мистецтва і архітек
тури; -*В9 
Андрій Бокотей, ректор Львівської ака
демії мистецтв; 
Віктор Даниленко, ректор Харківської 
державної академії дизайну і мистецтв; 
Петро Тетіївський, ректор Київського 
інституту декоративно-ужиткового мис
тецтва ім.М. Бойчука; 
Богдан Коцай, директор Львівського коле
джу декоративно-ужиткового мистецтва 
ім.І.Труша; 
Іван Небесник, директор Ужгородського 
коледжу мистецтв ім.А.Ерделі; 
Марія Гринюк, в.о. ректора Косівського 
державного інституту прикладного та деко
ративного мистецтва; 
Микола Карпенко, директор Дніпропет
ровського театрально-художнього коледжу; 
Олександр Яковлєв, заступник директора 
по художньому відділенню Луганського ко
леджу культури та мистецтв; 
Василь Цібера, директор Мукачівської ху
дожньої школи. 



Георгій Курнаков. Над Дніпром. Картон, олія. 1935. 

ДЕШО З УКРАІНОЖЕРСТВА 

Під заголовком "Дещо з українознавст
ва..." у газеті "День" (за 14 березня 
2002 р., число 47 (1308), с.5), надру

кована стаття в кращих зразках доносів 1930-
х років з очікуванням на "принятие мер" з 
ооку керівництва Національної спілки худож
ників України. Стаття підписана аж одинад-
і іятьма членами бюро секції мистецтвознав
ства та художньої критики Київської ор-
I лнізації НСХУ. Хоч їх майже дюжина, подамо 
ВСІ прізвища. "Украйна должна знать своих 
ороев". Це О.Авраменко, М.Криволапов, 
Придатко, А.Ревенко, О.Роготченко, 

ІСелівачов, Н.Снарська, Г.Скляренко, 
! Титаренко, З.Чегусова, Е.Яроменок. 

Автори пишуть, що "звернутися до газети 
іас, бюро Секції мистецтвознавства та ху-
южньої критики, змусила необхідність 

привернути увагу до видання, яке, на нашу 

думку, не тільки не виконує свого фахово
го призначення — висвітлювати сучасний 
художній процес в Україні, але й являється 
джерелом національного, творчого, куль
турного розбрату в нашому суспільстві". 
Отак. І все це — про журнал "Образотвор
че мистецтво", який видають "горе-патріо-
ти, які в нестримному запалі самоствер
дження не тільки втрачають здоровий 
глузд і відчуття реальності, а й просто ком
прометують рідну культуру своїми все-
охопливими войовничими претензіями". 
Ну що ж, коли ми "горе-патріоти", то треба 
й вам почути, як ми бачимо вас: горе-
воріженьками. Бо ворожістю дихає кожен 
рядок вашого опусу. Бо коли продовжити 
досить недолугу цитату з О.Вишні і подиви
тися, де ж у вашому викладі редакція 
"втрачає той здоровий глузд", то почуємо 

Валерій Ілля 

наступне. Не подобається, що українців на
звано "першим Божим народом на землі, 
мова якого є матір'ю мов світу". Біда з цією 
редакцією, де навіть не спромоглися одер
жати "спеціальної належної освіти". А от як 
бути з освітою в Діодора Сицилійського, 
Фукідіда, Трогуса, Юстина, Ефора, які вва
жали скитів-русів не тільки найбільшим, 
але й найстарішим народом на Землі. А 
Плінія, в якого ті скити — Восґіігег, чи Пто-
ломея, в якого — Воесґіае, чи пізнішого Ту
го Колонтая, в якого "скити-велетні, скити-
боги"? Тотожність скитів та русів хіба що в 
академіка Толочка ще може викликати сум
нів. Бо навіть такий тихий співробітник Інсти
туту археології, як Я.Боровський, присвятив 
свого часу тій тотожності цілу статтю. 
Стосовно української мови — "матері мов 
світу" — це висновок Платона Лукашевича, 
геніального мовознавця, знавця понад 
двох десятків мов світу, відомого в нас хіба 
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що як етнографа позаминулого століття. 
Є й свіжіші свідчення. Академік Марр, 
розстріляний "найвидатнішим мовознав
цем усіх часів та народів" Йосипом Ста
ліним, писав, що за "ознакою полісеман-
тизму українська мова перевершує всі 
індоєвропейські мови світу". Це висновок з 
його книги "Яфетичні зорі над українським 
хутором". Отаке світло може йти з того 
хуторянства осміяного "образованньїми" 
хутора, закінчимо свідченнями, і таки не 
горе-патріотів, а просто чесних чужинців. 
Так, Гонзеліус та Кірхмеєр вважали, що ла
тина запозичила всі корені слів з мови 
скитів-русів. Те саме говорив і видатний 
математик та філософ Лейбніц. От кому б 
начепити ярлик "ксенофобії", як те зовсім 
безпідставно захисники "рідної культури" 
роблять щодо редакції "Образотворчого 
мис-тецтва". І щоби вже зовсім не дати 
звести голови писакам-україножерам, на
дамо слово ще одному "горе-патріоту", а то 
й зразу двом: Сократу і Платону, яких та
кий автор, як Ю.Канигін, має за євреїв. У 
Сократа, мабуть, теж були якісь проблеми 
з освітою: не писав чоловік нічого — й 
квит! Тому за нього записав Платон: "Всі 
імена предметів греки запозичили у скитів-
варварів". "Імена предметів" — то поня
тійна лексика. То хто ж був варваром?! За 
приклад Сократу править таки ім'я Урана, 
котре, як він вважає, пішло від виразу 
"погоза (0 апо" — погляду вгору. Отже, 
йшлося не про Урана, а таки Горана. Ще 
один доказ, що скити та руси — один народ. 
До того ж, ім'я Урана-Горана дожило до на
ших днів у веснянці Ту ! Уран матку кличе. 
А відчини, матко, двері та випусти Весну — 
дівоцьку красу". Чи ба, які освічені були 
наші дівки та парубки — греків читали. 
Правда, ще до часу їхньої появи на землі. 
Далі пасквілянти збиткуються з редакції за 
те, що "ми переконані: українці старші за 
греків". А таки переконані, і не тільки ми, а й 
самі греки, які, як окремий народ, постали 
тільки після падіння Трої, на допомогу якій 
Антип приводив плем'я "карпатос". А поста
ли греки як суміш пелазгів Трипілля і Халеп'я 
та дикої дорійської орди, що уречевлено до
ведено вже згадуваним Платоном Лукаше-
вичем у його книзі "Корнеслов греческого 
язьїка". Що дуже близько й до висновків су
часного грецького дослідника Сакеларіу. 
Всі подані аргументи є в публікаціях "Обра
зотворчого мистецтва". "Ображені мис
тецтвознавці" їх не помічають — так зруч
ніше. Краще зайвий раз звинуватити ре
дакцію, що "з року в рік сторінки журналу 
рясніють пошуками ворогів української 
культури". Нащо їх шукати, панове! На зло
дієві шапка горить, бо всі одинадцять, з 
дозволу сказати, осіб, ними і є. Вороги то й 
вороги. До них нам не звикати. Але й воро
га можна поважати. Навряд чи вони зна
ють, що запорозькі козаки перед герцем 
салютували ворогові. Але як вас можна 
визнати за ворогів, коли ви, звиняйте, 
мистецтвознавці настільки "дремуче неве-
жественньї". Договорилися до того, що 
"необразованная" редакція твердить, що 
"українське око бачить світ інакше, ніж очі 
інших народів". А як же бути з етнопсихо

логічним дослідженням сприйняття кольо
ру в Гете, Шпенглера? Як пояснити, що, 
скажімо, китайці за колір жалоби мають не 
той колір, що європейці, що античні греки 
не вживали блакитного кольору? 
А на який копил налізе ваше збиткування з 
"викривлення духовності в епоху Відрод
ження". Ну, Ніцше ви "не проходили", то хо
ча б "Падіння Європи" О.Шпенглера, хай 
уже в перекладі на "общепонятньїй", вчита
ли. Щоби мої звинувачення вас в любові до 
"общепонятного" не були голослівними, 
процитую вас: "недовчившихся семінарис
тів", "складних парадоксів та протирічь". Де 
в останньому слові взявся м'який знак — 
навряд чи хтось зможе пояснити (як і те, 
чому протиріч, а не суперечностей). Але 
куди дивився коректор, літредактор, та й 
головний редактор "Дня"? Негоже так "са-
моразоблачаться". І коло того всього мис
тецтвознавці просторікують про "лексичні 
помилки" "Образотворчого мистецтва". Аж 
пищать шановні, провокуючи своїми пи
саннями "організаційний висновок": "Сек
ція мистецтвознавства та художньої крити
ки Київської організації НСХУ неодноразо
во звертала увагу керівництва Спілки на 
обурливе і неприпустиме спрямування 
журналу на те, що. прикриваючись патріо
тичними гаслами, журнал, по суті, займає 
антиукраїнську позицію". 
Що правда, то правда, останній раз секція з 
голосу О.Роготченка, Г.Скляренко робила 
те на з'їзді НСХУ. Усіх їх на з'їзді одностайно 
затупали. Оговтались і знов за своє. А забу
вати не варто, що з'їзд гаряче підтримав і 
головного редактора журналу, обравши йо
го секретарем НСХУ, і саме українське 
спрямування роботи редакції та її авторів. 

Не спиняються пасквілянти і перед прямим 
пересмикуванням та брехнею, кажучи, що 
редакція "наслідує колоніальні цінності, що 
залишилися нам (свята правда, вам. — 
В.І.) від Російської імперії та СРСР. Адже 
саме там прагнули бачити Україну таким 
собі "етнографічним заповідником". На ко
го це розраховано? Не раз, не два ми чули 
від колег із Грузії, з Прибалтики таке: "Вам 
треба за національне боротися. А ми тихо 
робимо свою національну культуру". Чи бу
ла то справді національна культура "со
ціалістична за змістом" — то питання інше. 
Але те, що дозволялося нам і їм, — то різні 
речі. А просторікувати сьогодні про якийсь 
"заповідник" — то таки знущання зі здоро
вого глузду. 
Покликувань до старих часів у наших ав
торів густо, аж до Германа Герінга. Не дає 
він їм спокою. Хочеш не хочеш, а не раз 
замислишся, може, таки мав рацію Євген 
Маланюк, один з авторів "Образотворчого 
мистецтва", якого дужче, ніж Маричевсь-
кого, не люблять пасквілянти, але бояться 
вголос про це сказати. Може, перед тим, 
як художники повернуться до Великого 
Стилю своєї культури, треба згадати наста
нову Маланюка, що в "світлі життєдайної 
творчої правди Нації набирає конечності 
та неминучості" потреба "ліквідації духов
ного змісту минулого"? 
В тому, що ми тут чули саме голоси з того 
минулого, — нема жодних сумнівів. Отож 
Боже поможи! 
А може, саме час вже вкотре спитати сто
личне відділення НСХУ, хто його репрезен
тує в бюро художньої критики та мис
тецтвознавства? Хто, як і чим саме? 



в и я в 
Б Е З С И Л О Ї 
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За десять років Незалежності ще не 

перевелися в нас "світила" від науки 
і культури, яких муляє все україн

ське, їм хочеться якомога довше тримати 
Україну в ролі такої собі безликої провінції. 
Ця категорія людей навіть сама вірить, що 
зможе все. Проте найбільше в їх свідомість 
вкарбувалася совєтська урівнялівка — "не 
вьісовьіваться". Під статтею "Кое-что из 
украиноведения..." підписалися аж 11 осіб, 
гучно назвавшись членами бюро секції ми
стецтвознавства та художньої критики 
КОНСХУ. 
Група т.зв. "критиків" з безсилою люттю наки
нулася на журнал "Образотворче мистецтво" 
Національної спілки художників України. 
З 1992 р. головним редактором цього ви
дання став М.Маричевський, круто змінив
ши його курс від соцреалізму (безликості) 
до національно зорієнтованого видання. 
Журнал набув широкої популярності як в 
Україні, так і поза її межами. Він знайо
мить читача не лише з непересічною куль
турною спадщиною українського народу в 
усіх її аспектах, а й несе педагогічно-ви
ховний момент у засвоєнні цієї спадщини. 
Журнал намагається у найповнішому об
сязі охопити сучасну діяльність мистців, 
дослідників українського мистецтва, він ба
гато ілюстрований, випромінює відкриту 
щедрість, демонструє нові наукові пошуки. 
Все це вдається завдяки особливій енер
гійності, працездатності і ідейно-націо
нальній спрямованості головного редакто
ра М.Маричевського. 

Однак співробітники колишнього журналу, 
а нинішні "критики" від мистецтва зізнають
ся, що тримали журнал під недремним 
оком з моменту, коли його очолив М.Мари
чевський. За цей час "вони неодноразово 
звертали увагу керівництва Спілки на 
обурливе і неприпустиме спрямування 
журналу". Але, оскільки керівництво "Обра
зотворчого мистецтва" ігнорувало їхні по
бажання, це, так би мовити, змусило групу 
"критиків" до газетярського виступу. Хоч 
вичерпна відповідь цим товаришам була 
дана ще в 1992 р., коли на чолі журналу 
став М.Маричевський. 
Примітно, що члени бюро оминули мис
тецтвознавчі пороги, взявшись за кріто-
ф р а к о - х е т т о - к і м е р о - у к р а ї н с ь к о - с п а д -
коємницький ланцюг індоєвропейського 
ареалу, що їм явно не під силу. Дивує по
зиція підписаного під пасквілем М.Селіва-
чова, який у своїй докторській дисертації 
мав би справді серйозно торкнутися цих 
проблем і дати їм належну наукову оцінку. 
Проте нічого дивуватися. Наше наукове 
середовище, в тому числі і мистецтвознав
че, ще досі торується професорами і крити
ками без належної базової освіти (а то і 
без вищої освіти взагалі) та їх учнями. І ця 
система досьогодні живиться надійною 
підтримкою згори. Ось звідки подібні "кри

тики" черпають свою нахрапистість. 
Результати досліджень української народ
ної культури у її ретроспективному та істо
рично-порівняльному плані засвідчують 
про її особливо архаїчні пласти. Виявлена 
аналогічна близькість з найдавнішими 
культурами світу: античності , Китаю, 
Японії, Індії, Тібету, Малої, Західної, Серед
ньої Азії, Кавказу, Британських островів, 
Нідерландів, Скандинавського півострова, 
Північної і Центральної Америки, Поволжя, 
Сибіру тощо. 
Українська земля впродовж віків була і є 
об'єктом зацікавлення не лише україн
ських вчених, а й світочів науки з Європи 
та інших культурних центрів світу. Тут була 
творча лабораторія, де співпрацювали 
лінгвісти, археологи, етнологи, фольклори
сти, геологи. Досліджуючи ряд питань 
індоєвропейської проблематики, вони вни
кали і в історію розвитку української куль
тури. Важко всіх перерахувати. Хоча б ко
ротко: лінгвісти — поляки Граб'єц, Галець-
кий, Дейна, Брікнер, австрієць Ягіч, уго
рець Деже, хорват Міклошич, словак Га-
шицький, росіяни Шахматов, Соболевсь-
кий, Трубачов; етнологію України досліджу
вали італієць Жільбер де Лануа, швед Гет-
терд Велінч, француз Пйом де Боплан, 
араб Павло Алеппський, поляки Ульріх 
Вердум, Мошинський, Отецький, Кольберг, 
Червінський і багато інших, німець Бальта-
зар Таке; археологи чех Хвойка, росіяни 
Брюсов, Чайлд, Рибаков, Сєдов. 
Про зв'язок єгипетських фараонів з Ук
раїною, що так заінтригувало "критиків", 
згадує не лише Остап Вишня. Про це 
засвідчують дані санскриту, а також ре
зультати сучасних етнографічних дослід
жень у їх історично-порівняльному плані 
(одяг, нашийні прикраси, атрибути влади 
фараонів тощо). Пора знати авторам 
пасквілю, що мова українська, як і культу
ра, корінням проростає до індоєвропейсь
кого пласту, а можливо і більш давнього. 
Завдяки вивченню української мови фран
цуз Жан Фрасуа Шампольє розшифрував 
єгипетські написи. А дослідження найглиб
ших пластів казки у її світовому контексті 
прискорилося, коли дослідники вивчили ук
раїнську мову, яку певний час ігнорували. 
І останнє. Шановні "критики" від мистецтва. 
Ви не принизили український журнал "Об
разотворче мистецтво". Ви урвали собі 
честі, виявивши публічно необізнаність як 
з мистецтвом, так і з історією України. 

Олександра Нестер, 
кандидат історичних наук 

"ОДЛУП", 
або " Поїзд пройшов повз 
їхній полустанок..." 

Парреплікум супроти нападок на ідео
логічне спрямування українського жур
налу "Образотворче мистецтво" з боку 
"кіевскай газети "День" 14 березня 2002 
року кучки українофобів — "Кое-што іс 
украіноведенія..." 

І Н В Е К Т И В А З П Р И В О Д У 

"ВИ ШТО? ПУЖАТИ ОРА БАЖАЄТЕ? ВИ 
ШТО ПИШЕТЕ?" ("Послання оріян хоза
рам", видання "ІндоЄвропа" №1, С.16 І_, 
п.6 — у Київі 7503 року тр.л.). 
"ДИВО ТИ ПИШЕШ. СВЯТУ ВОЛЮ 
ПОВІСИШ? ВИ ТО ПИШЕ ПУСТЕ Ж. ПИ
ШЕ ТА ПУЖА". (Там само, С.16 І_, п.11). 
"ВИ ШТО? НОВЕ ЗЛО?" (Там само, С.53, п.4). 
'УМ ВИ ТУПИЙ НЕСЕТЕ'. (Там само, С.44, п2). 

Ачень знову на нас напад — видно-та-
ки не просто муляє чи свербить 
цесь, у ногах альбо на шкірі, а вже 

нудить у шлунках непереварювальників-
м'ясоїдів нова українська національна по
зиція журналу Національної спілки худож
ників України "Образотворче мистецтво". 
На арену заангажовано випробуваних у 
космополітизмі "кращих київських напада
ючих" КОНСХУ — Криволапова, Ревенко, 
Чегусову, Снарську, Яроменка, Роготчен-
ка, Селівачова і Придатко... 
Груповий напад, прецінь, був — дискреди-
таційно — спрямований на центральну по
стать редакції "ОМ" — на головного редак
тора Миколу Миколайовича Маричевсько-
го, аби, як це робиться, наприклад, у ша
ховій баталії, пустити "хід конем", збити 
керівника з керівного пульту! А тойді вже 
— справа техніки: серед кучки знайдеться 
"вожд" (імідж йому загодя, як і Бланку-
Лєніну колись, підготували), — кермо крут
нуть "Влєва руля!", і курс "украінавєдєнія" в 
Національній спілці художників України ви-
векториться на "зюйд-ост"... 
Виступить проти лінії журналу "ОМ" ту куч
ку "прінуділа (за їхнім добровільним зізнан
ням. — Ред.) нєабхадімасць абратіть вні-
маніє" (на "ОМ". — Ред.), котрий "євляєцца 
істочнікам націанальнава, творчєскава, 
культурнава раздора в нашєм общєствє". 
З ким "раздора"? у чиїм — "нашєм"?! — не
оковирно, по-біблейськи, інкогнітується і 
по-марксістскі інтернітралізується... 
...А щодо "законів крові", які там згадують
ся, — отто вже проблеми самої кучки на
падників. Вітчизняні, тобто українські ху
дожні традиції в нашому мистецтві, давно-
предавно, до приходу інгредієнтів, окрес
лилися самою історією національної куль
тури — в усьому її глибочезному, розма
їтому й самовизначальному просторі. Тут 
ніякої риторики. Бажаючі піти в академічні 
лікбези звернуться: 
— до досліджень В.Щербаківського, М.Сусло-
парова, В.Січинського, С.Наливайка, Я.Пас-
тернака, С.Гординського, Ф.Шміта, В.Кубійо-
вича, Хв.Вовка, М.Біляшівського, В.Хвойки, 
В.Даниленка, І.Чижевського, Я.Головацько-
го, В.Кіфішина, М.Грушевського, І.Огієнка, 
І.Нечуя-Левицького, П.Чубинського, М.Кос
томарова, Л.Нідерле, О.Потебні, М.Чмихо-
ва, М.Шмаглія, В.Шаяна, М.Красуського, 
В.Драчука, О.Знойка, В.Паїка, І.Франка, 
Я.Дашкевича, Ю.Шилова, ГЛозко; 
— до таких публікацій, як "Велескнига", 
"Послання оріян хозарам", Толунь", "Три
пілля", "Кам'яна Могила" й под.; 
— до археологічних свідчень Мізина, 
Гінців, і т.д., і т.п.; 
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- до мільйонів і мільйонів зразків україн
ських старожитностей, українського народ
ного мистецтва; 
- особливо ж до живого плину національ
них творчих традицій та причетності до них 
сучасних українських мистців у сучасно
му процесі художнього пізнання й утверд
ження етноідеалів. 
І ні в якому разі — не до "савєцкіх за-
ключєній" членів колишньої "савєцкай" худ-
ради колишньої "савєцкай" Спілки худож
ників "таваріщєй Ревенко — Савадова", 
поведінка яких, за тодішньою зваженою 
оцінкою І.-В.Задорожного, "не відповідає 
елементарним нормам; при розгляді 
ескізів розмова ведеться менторськи-гру-
бо, при розгляді творчості художників об
ражають творчу і людську індивідуальність, 
принижують весь колектив художників Ук
раїни": "Ви не умєєтє рісавать! Вам нєчєва 
занімацца іскусствам! Работу надо взар-
вать!! Нікакова народнава творчєства! Ук-
раінскає іскусства дебільно...". Оце ті Ре-
венки — вчорашні. 
Напутнім і нині є резюме Задорожного із 
профспілкових та секційних зборів СХУ 
(1984-1985 рр.): "Є рація ... розглянути (а 
не підтримувати вищеназваних товаришів) 
питання про перехід цих товаришів з ... 
Київської організації СХ в іншу, більш пов 
ноцінну установу". 

...І чого його досі інгредієнствувать в гущу 
українського життя? їх же, куччистів, ніхто 
не просить. Ніт, лізуть і лізуть межиочі — зі 
своїми св ічками в чужий монастир. 
"Прінуділі", бачте... 
Класично прорік колись герой Шолоховсь-
кої "Піднятої цілини" Дід Щукар давидовсь-
ким зайдам в козачі станиці: 
"Одлуп!.." . 
Одлуп, — і без ніяких встановлень діагнозів 
та виписок рецептів на виздоровлення. 

Володимир Цанилеико, 
історик мистецтва 

ТЕНДЕНЦІЙНІСТЬ 
ЗВИНУВАЧЕНЬ 

Зміст статті "Кое-что из украиноведе-
ния...", опублікованої в газеті "День", 
як нам видається, спрямований на 

те, щоб змінити національно-патріотичний 
напрямок журналу "Образотворче мис
тецтво". 
Як читач і прихильник цього видання не 
можу погодитись із практикованою в со-
вєтські часи "данасітєльна"-тенденційною 
критикою, що спостерігається в згаданій 
публікації. Не можна погодитись, насампе
ред, з твердженням авторів статті, що жур
нал "Образотворче мистецтво" "компроме
тує рідну культуру". З нашого погляду, це 
зовсім не так. Навпаки,"Образотворче ми
стецтво" захищає рідну культуру, розчищає 

"замулені джерела" до правдивого ро
зуміння історії українського мистецтва. Ав
тори згаданої статті хотіли б викоренити ук
раїнознавчу сутність журналу "Образо
творче мистецтво", а тому вдаються до 
тенденційного висмикування цитат з 
невідомо-яких статей і трактують їх для 
своєї вигоди. 
Яких тільки "гріхів" не приписується голо
вному редакторові журналу та його спів
працівникам. І все через те, що "ОМ" захи
щає національне мистецтво України, 
досліджує його минуле і сучасне. Я не бачу 
резону в докорах і звинуваченнях, вислов
лених у статті проти журналу. Авторам 
статті хочеться спрямувати ідейно-змісто
вий напрямок "Образотворчого мис
тецтва" в інше русло. Яке — не важко здо
гадатись. 
З нашого погляду, журнал виконує, і добре 
виконує, своє "професійне призначення", 
хоча є, можливо, в його роботі і певні про
рахунку Та автори статті не налаштовані 
на те, щоб допомогти позбутись помилок, 
бо їхня мета — змінити напрямок в роботі 
часопису і підпорядкувати його своїм інте
ресам. А які вони — то вже інше питання. 
Журнал "ОМ", як і будь-яке інше видання, 
має постійно вдосконалюватися, але, зва
жаючи на ту складну мовно-культурну си
туацію, яка склалася в Україні в даний час, 
вдосконалюватися лише на національно-
патріотичній основі. Кожен національно 
свідомий українець має захищати все, що 
сприяє відродженню і утвердженню націо
нального мистецтва, має дбати про чисто
ту патріотичних ідей. 

Петро Ротач, 
і письменник 

Симптом 
доби 
Культурний процес завжди тісно по

в'язаний з конкретним народом, ет
носом, територією. Художнє з само

го початку зливалось із національним, тра
диційним, народним, ставало виразником 
етнічного. Якщо культурна традиція народу 
переривається, ця інформація "помирає" 
для сучасників... 
Доля української культури — трагічна; її 
національні традиції якщо й не були пере
рвані, то тільки завдяки жертовному 
служінню кращих її синів і дочок найвищим 
цінностям життя: любові до рідної землі, 
шані до предків та їх героїчної історії, по
вазі до культурної різноманітності світу та 
захисту національної самобутності як важ
ливого прояву цього розмаїття. 
Читаючи у Полтавському національному 
технічному університеті імені Юрія Кондра-
тюка лекційний курс "Українська та за

рубіжна культура", викладачі кафедри ук
раїнознавства та гуманітарної підготовки 
завжди підкреслюють ці тези в сту
дентській аудиторії, наголошуючи, що із 
зростанням технізації кожного суспільства 
(і українське не є винятком) існує постійна 
загроза витіснення із його побуту і вжитку 
народної творчості, яка виступає визна
чальним чинником національної культури. 
На яскравих прикладах народної худож
ньої творчості Полтавщини, України — 
гончарства, вишивки, килимарства, різь
блення, лозоплетіння, писанкарства і ін. 
прагнемо виховати у студентства технічно
го університету ставлення до народної 
творчості як до чистого джерела, яке жи
вить як елітарну, так і масову національну 
культуру. 
Не замовчуємо і того, що на пост-
совєтських теренах водночас спостеріга
ється деіндустріалізація і утвердження 
постіндустріальних технологій, демократи
зація суспільного життя і збайдужіння на
селення до політичних проблем, відрод
ження національної духовної культури і на
ступ зденаціоналізованої масової культу
ри. Як приклад відродження завжди наво
димо роботу редакцій журналів "Народна 
творчість та етнографія" (орган Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та ет
нології НАНУ) і "Образотворче мистецтво" 
(орган Національної спілки художників Ук
раїни). Саме у цих виданнях зосереджена 
глибинна думка української культурно-ми
стецької еліти, критичні роздуми провідних 
мистецтвознавців, аналіз художньо-вис
тавкової діяльності та ін. Наявність кольо
рових світлин дозволяє, зробивши збіль
шені копії, знайомити студентів із молоди
ми авторами, їх роботами, пошуками свого 
творчого почерку. Власне, саме ці видання 
й допомагають як у навчально-методичній, 
так і в науково-теоретичній культуро
логічній роботі зі студентами, майбутніми 
фахівцями технічного профілю. Формуючи 
таким чином на рівні "а і та-та їег " у май
бутніх інженерів любов і повагу до 
національної культури, сподіваємось на по
дальшу їхню причетність до продовження її 
буття. 

А тим часом в газетах, як у "секундних 
стрілках історії", віднаходимо матеріал для 
аргументованого доказу тези про наступ 
масової зденаціоналізованої культури. Ти
повим прикладом такого наступу є пас
квіль під назвою "Кое-что из украиноведе-
ния, или О "конструкции украинского 
глаза" и "зловещей роли авангарда". Напи
сано його згідно зі звичками поганенької 
номенклатурної журналістики 1970-х рр. 
Коли публіцистика виступає проти науки 
(скажімо, проти того ж "Образотворчого 
мистецтва") — це симптоматично. Це 
симптом доби і умов, у яких ми пробу-
ваємо. 

Надія Кочерга, 
кандидат історичних наук, доцент 
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З А Д Л Я 
ОБ'ЄКТИВНОСТІ 
Відкритий лист до головного 

редактора газети "День" 

Уредагованій Вами газеті з'являються 
статті на всілякі теми і підтеми, ча
сом і нібито "гострі" (так би мовити, 

"злободенні"), а іноді можуть "просочувати
ся" і вияви безсилої злоби окремих осіб, 
котрі посходилися в гучно іменовані гурти
ки. Один із таких гуртиків (котрий виступив 
від імені бюро секції мистецтвознавства та 
художньої критики КОНСХУ) з натугою 
нашкрябав кволе писаннячко під вимуче
ною назвою "Коє-што іс украінавєдєнія, ілі 
Аб "канструкціі украінскава глаза" і "зла-
вєщєй ролі авангарда" і якимось чином 
навіть спромігся втулити його в газету 
"День". 
Шкода паперу і фарб, витрачених на тира
жування їхнього пасквілю. Автори писання 
всіма своїми малонауковими силами сил
куються хоч як-небудь очорнити, бодай у 
чомусь підпоганити, хоча б якось полити 
брудом поважне українське національно 
спрямоване видання — журнал "Образо
творче мистецтво", його головного редак
тора, секретаря Національної спілки ху
дожників України Миколу Маричевського і 
широко представлену на сторінках видання 
мислячу мистецьку громаду всієї України. 
А тим часом у журналі публікуються авто
ри з Одеси і Ужгорода, Херсона і Черніго
ва, Полтави і Тернополя, Харкова і Кірово
града, Житомира й Рівного, Донецька і 
Сімферополя. Серед них — цвіт нашої на
уки, авторитетні доктори мистецтвознавст
ва, архітектури, філософії та історичних на
ук — Юрій Лащук, Віктор Чепелик, Григорій 
Логвин, Олександр Федорук, Сергій Біло-
кінь, Яким Запаско, Дмитро Степовик, 
Олесь Пошивайло, Галина Стельмащук, 
Валентина Рубан, Володимир Овсійчук, 
кандидати наук Василь Щербак, Ігор Поши
вайло, Орест Голубець, Ольга Лагутенко, 
Роман Яців, Ростислав Шмагало, Олексан
дра Нестер, Олег Сидор, Ніна Велігоцька, 
Ольга Савицька, Сергій Росляков, Тетяна 
Басанець, Галина Кусько, Нінель Гассано-
ва, Ігор Голод, Анатолій Коваленко, лауре
ати Шевченківських премій, народні худож
ники України, професори і академіки Фео
досій Гуменюк, Еммануїл Мисько, Микола 
Мушинка, Володимир Чуприна, Микола 
Стороженко, Василь Откович, Андрій Бо
котей, Дмитро Крвавич, Віктор Сидоренко, 
Любомир Медвідь, заслужені діячі культури 
і мистецтв України Володимир Підгора, 
Віталій Ханко, Богдан Губаль, а також — 
думаючі і пишучі Ігор Бондар-Терещенко, 
Андрій Надєждін, Любов Волошин, Василь 
Парахін, Тетяна Андрущенко, Ігор Кали-
нець, Петро Ганжа, Микола Батіг, Борис 
Кузьма, Олесь Остапенко, Богдан Мисюга, 
Андрій В'юник, Юрко Гудзь та багато інших. 
Тут — потужна, неозора громада мистців, 

знавців і шанувальників українського мис
тецтва, там — мікро-гуртик з київської 
секції. Як не згадати саркастичне Маланю-
кове: "наступ мікробів"... 
Але при ознайомленні з писанням вдаряє 
навіть не прісноповторюваний "наступ 
мікробів", ув очі передовсім кидається 
інше — дрімуча не професійність авторів 
(які самі вбачають у собі "мистецтво
знавців" і "науковців"). Бідолашні претен
денти на мистецтвознавство не змогли 
навіть до пуття послатися на джерела на
ведених у пасквілі цитат. Справжній 
фахівець назвав би автора цитованої 
статті, назву праці, рік видання, число жур
налу і сторінку. Натомість наведено в кра
щому випадку рік, в найкращому — число 
журналу. Такі собі "анонімні" цитації. Тим 
часом "Образотворче мистецтво" — це не 
якесь "колективне" видання, нашпиговане 
виключно матеріалами "зашифрованих 
анонімів", а журнал з авторськими (під
креслю ще раз: з авторськими, бо кожна 
стаття підписана автором) статтями. І коли 
люди, що йменуються "мистецтвознавця
ми", пробують когось із авторів журналу 
цитувати, вони мусили б назвати цього ав
тора, а не створювати враження "ано
німності" статті. Про фаховий рівень таких 
"цитувальників" упевнено можна сказати: 
як не піп, то в рясі і не смикайся. Що вже 
говорити про нібито "наукові" праці членів 
бюро секції, коли ці невдахи навіть 
пасквіль — і той не змогли "дотягти" до бо
дай псевдонаукового "рівня". Як то кажуть: 
і хочеться вкусити, а зубів немає. Шамкай
те, панове, шамкайте. 
Хто такі ці мистецтвонезнавці, ми, худож
ники, добре знаємо. Знаємо і бачили, як III 
З'їзд художник ів України дав їм гідну 
відсіч. Це учасники з'їзду — посланці 34 
обласних і регіональних організацій НСХУ, 
гідні представники 4,3 тисячі її членів — 
рекомендували і вибрали Миколу Мари
чевського секретарем Спілки, довіривши 
йому й надалі редагувати наш, спілчансь
кий журнал. Волею спілчан, а не якогось 
мікро-гуртику він перебуває на цій посаді. 
А декому аж до поросячого вереску кор
тить "покермувати" журналом. Одна біда 
— спілчанські делегати зі всієї України їх 
на те не вповноважували, мало того — по
ставились до їхніх просторікувань, як до 
набридливої шарманки (скажімо, знерво
вані трибунні балачки тієї ж "леді Г" зал 
попросту затупав). 

Гуртику з секції КОНСХУ ніхто не заборо
няє організовувати свій журнал, відмінний 
від "Образотворчого мистецтва". В наш 
час це можливо — знайомте, панове мис
тецтвонезнавці, людей зі своїми погляда
ми (якщо наш люд захоче з ними знайоми
тись) і друкуйтеся на здоров'я. Як мовить
ся, "прапор вам у руки". А від "Образо
творчого мистецтва" — гетьте. Цей потуж
ний всеукраїнський журнал не вашого 
келійного рівня і засягу. Бо до "Образо
творчого мистецтва" ще треба дорости. 
Видання ж, сторінки якого стали прихист
ком пасквілянтів, гідне жалю. Хочеться по
бажати газеті "День" надалі не опускатися 
аж настільки — це не робить їй честі. Мис

тецтво ж потрібно творити чистими руками 
— так, принаймні, роблять художники. 

Р.5. Як бачите, я маю свою думку про ре
дактора журналу "Образотворче мис
тецтво", секретаря Національної спілки ху
дожників України Миколу Маричевського. 
Пасквіль від імені бюро секції КОНСХУ Ви 
вже вмістили на сторінках своєї газети. Те
пер заради об'єктивності годилося б надру
кувати і мій відкритий лист. Можливо, у Вас 
вистачить мужності наважитися на це. 

Володимир Онищенко, 
мистець 

Пересмикування 
фактів і зміщення 
логічних наголосів 

Колективний лист — давній жанр ту
тешньої журналістики. Кожен "колек
тив", як був колись, так і тепер — 

кланово заанґажований анонім, невираз
ний "ніхто", за яким бовваніє огрядна тінь 
конкретного "когось"... 
"Кое-что из украиноведения..." — яскра
вий приклад саме такого завуальованого 
одкровення бюро секції мистецтвознавст
ва і художньої критики КОНСХУ. Патос ко
лективного листа, звичайно, чорно-білий. 
"Доводячи" (до речі, не конструктивні , 
скажімо, заперечені редколегією тези — їх 
немає, а свої претензії-звинувачення), ви
риваючи з контексту навіть не самодо
статні м іркування, а півфрази ("узгод
женість "української національної ідеї", "ми 
впевнені: українці старші за греків", 
"зловісна роль авангарду" і т. ін.), члени 
бюро, оглядаючи набуток журналу за 
десять років, спромоглися не назвати жод
ного автора цитацій, мало того — як найдо-
стеменіші авторитети у світі мистецтва в 
них фігурують усього двоє імен — Остап 
Вишня і Герман Герінг. Перший, звісно ж, 
для літературного антуражу. Другий вели
кий "авторитет" — Герінг як представник 
незабутньої мілітарної потуги з'являється 
там, де, на думку авторів, виникають "ше 
загрозливіші паралелі" (підкреслення моє. 

— Л.Щ.). Пересмикування фактів, зміщен
ня логічних наголосів, непрофесійне 
оформлення заключної претензії на "ви
рок" засвідчує не тільки брак внутрішньої 
культури, що само по собі неприємно, а й 
надлишок субкультурного художнього 
світобачення, що засадниче й саме "на 
рівні "законів крові" — сиріч "крові" 
московської культури — не сприймає ук
раїнство як чинник світовий — незалежний 
і неподільний. 
Прикро. І не тому, що тривале непоро-
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зуміння бюро секції мистецтвознавства й 
художньої критики КОНСХУ та редколегії 
журналу набирає таких категоричних форм 
з'ясування стосунків, а тому, передовсім, 
що, так би мовити, "викривальна" сторона 
не змогла переконати читачів знанням су
часних проблем у просторі (національному 
й світовому) образотворчого мистецтва, 
тобто продемонструвала певною мірою 
своє фахове дилетантство, натомість зосе
редившись на ідеологічних "качечках", уза
гальнено буттєвих символах віри окремих 
(інкогніто!) авторів журналу. Мистецтво
знавчий аргумент знову сором'язливо по
ступився трибуною колишній класовій (гру
повій, кастовій і т. ін.) голоблі. 
Впевнений: немає жодного "зручного" для 
всіх головного редактора. М.Маричевський 
— також і незручний і, очевидно, "не руч
ний". Можливо, авторам групового листа 
варто поміняти тактику — замість невміло 
обґрунтованих наступів на один журнал і на 
одного головного редактора послідовно, 
відверто, "з цифрами й фактами на руках" 
доводити те, про що нинішня українська 
свобода слова навіть не шепочеться, а голо
сно говорить з усіх можливих медіа-джерел. 

Лесь Щерба, 
письменник 

Існують методи 
ведення 
наукових дискусій 

Після ознайомлення зі статтею "Кое-
что из украиноведения..." (газета 
"День" за 14 березня 2002 р., число 

47) та відкритим листом-відповіддю худож
ника Володимира Онищенка (газета "Ук
раїнське слово" за 4-10 квітня 2002 р., 
число 14) відчув потребу висловити свої 
міркування щодо поставлених проблем. 
На мою думку, поява таких публікацій — 
лише підтвердження відомого вислову про 
стосунки мистця та критика. І за великим 
рахунком це нормальний стан речей у ми
стецьких колах. Але кілька моментів зі 
статті "Кое-что из украиноведения..." зму
шують серйозно замислитись. Наприклад, 
майже відверте звинувачення редакції 
журналу НСХУ в нацизмі. При цьому бюро 
секції мистецтвознавства та художньої 
критики чомусь не наводить статистичних 
даних про національний склад НСХУ (не 
завадило б опублікувати подібну статисти
ку і щодо складу самого бюро — завдяки їй 
український читач багато чого з'ясував би 
для себе). 

Не менш дивним видається, що ще й до 
цього часу культурні, освічені люди корис
туються кінцевими продуктами совєтської 
історіографії, пишучи про події Другої 

світової війни. Слід би вже оперувати 
об'єктивними фактами і оцінками тих 
"трагічних, сповнених драматизму, склад
них парадоксів та протиріч" подій. 
Мене самого, як людину, що цікавиться 
історією та культурою мого народу, насто
рожують нові міфотворчі віяння, які з'явля
ються в статтях частини істориків та куль
турологів. І однозначно науковими їх вва
жати неприпустимо. Але як ґрунт для 
мистців міфологія (в усіх її виявах у сучас
ному суспільстві) є неоціненною. І якщо 
творчі люди в своїх пошуках опираються 
на ненауковий апарат і цю діяльність 
мистці висвітлюють у своєму журналі, то 
яке право маєте ви, мистецтвознавці, бути 
цензорами цього процесу? В який Час і на 
чиїй Землі ви живете? 
Не треба великого розуму, щоб втямити, 
що у квартальному журналі (а не місячно
му чи, тим паче, двотижневому) не те що 
"багатобокого", а навіть "всеосяжно-одно
бокого" висвітлення мистецьких подій не
можливо дати фізично — хоч би яка люди
на зайняла крісло головного редактора 
(яке нині посідає п.Микола Маричевський). 

Дозволю собі так висловитись, бо дуже 
схожа ця ситуація на перетягування ков
дри. Неприємно і боляче це спостерігати. 
Адже існують методи ведення наукових 
дискусій (а не публікацій а Іа жовта преса), 
коли науковці творчо, відверто і коректно 
обмінюються міркуваннями з приводу по
ставленої проблематики, не поливаючи 
брудом своїх опонентів. Тільки в такому 
полемічному руслі можливий рух до 
всебічного осмислення творчого процесу, 
що відбувається сьогодні в українському 
мистецтві. І саме титулованим мистецтво
знавцям, які підписалися під статтею в га
зеті "День", годилося б і розпочати тривалу, 
справді наукову дискусію, а не боротися за 
перерозподіл адміністративних крісел. 
І ще одне. У передостанньому абзаці статті 
"Кое-что из украиноведения. . . " вима
гається дати відповідь на риторичне питан
ня. Вельмишановне бюро, на риторичні пи
тання відповідей не дають! 

Руслан Павлюк, 
фольклорист 



ВІВІСЕКЦІЯ 
А ЛЯ 
ЕСПЕРАНТО 

Не припиняються брутальні безпід
ставні наскоки з боку окремих членів 
бюро секції мистецтвознавства та ху

дожньої критики Київської організації НСХУ 
на концепції вельми шанованого серед 
носіїв української культури мистецького 
журналу Національної спілки художників Ук
раїни "Образотворче мистецтво", на його 
головного редактора Миколу Маричевсько
го та автуру, серед якої — багато визнаних 
у світі елітарних дослідників з питань мис
тецтва з високими науковими ступенями. 

сучасного художнього процесу" та "до во
йовничого протиставлення митців" (мабуть, 
озброїлись. — О.О.) 
Ця аматорська в науково-пексичному сенсі 
стаття викриває низьку якість мистецької 
критики в секції КОНСХУ й кидає тінь на 
НСХУ в цілому. Вона є еклектичною суміш
шю передовиці з "бапьшєвіцкай" газети 
"Правда" із фейлетоном у журналі "Кроко
дил" од 1937 р. На неї навіть принизливо й 
реагувати. Тут притягнені для безграмотно
го цитування Остап Вишня в парі з... Герма-
ном Герінгом, який стверджував, що справ
жнє мистецтво здатна зрозуміти проста лю
дина з народу. (Який жах! — О.О) . Члени 
секції знайшли в "ОМ" "прозорі" й "загроз
ливі паралелі" і прозоро ж натякають — 
журнал коричневий! Але зауважу, що одно
думно із Герінгом мислив і його ідео
логічний попередник — "вєлікій вожд і учі-
тєль" В.І.Лєнін, який стверджував, що мис-

Олесь Остапенко 
ної у відповіді В.Онищенка (газета "Україн
ське слово" од 4-10 квітня ц.р.), "зачіпають" 
статті Конституції й Кримінального кодексу, 
згідно з якими цих "дискусантів" можна 
притягнути до відповідальності за надумані 
звинувачення та кваліфікації "у дусі недав
нього тоталітарного минулого" (згідно з 
їхньою ж термінологією). 
"ОМ" на сьогодні, як не прикро, — єдине 
якісне видання, яке освітлює мистецькі 
проблеми в усіх регіонах України й достат
ньо об'єктивно дає уявлення про форму
вання українського мистецького простору 
за останнє десятиріччя. Репрезентує 
різних авторів, погляди яких не обов'язково 
збігаються і не є абсолютними. Це — нор
мально. 
Всюди у світі: за яскравим журналом — яс
крава пасіонарна постать редактора. Ос
танній має право на вибір пріоритетів та 
відбір, бо без них не існує жоден журнал. 

Так, у числах 2/3 від 1999 р. брошури під 
назвою "Ант" у статті М.Селівачова, яка по
чинається з оксюморону "Обговорення 
журналу" та з русизму "з акцентуванням (!? 
— О.О.) сучасних", висуваються звинува
чення: 1) у відсутності багатоаспектності та 
плюралізму; 2) у звуженні кола автури до 
певної групи; 3) у вузькому вульгарно-
націоналістичному тлумаченні художнього 
процесу; 4) у низькому фаховому і загаль
нокультурному рівні; 5) у "коричневому" за
барвленні. 
У числі 47 газети "День" від 14 березня 2002 р. 
стаття "Кое-что из украиноведения..." за 
підписом гурту "критиків" із секції КОНСХУ 
квітує "ніжегородчиною": "З року в рік 
сторінки журналу рясніють", "Українське 
мистецтво лякають", "зденаціоналізуючим", 
"обурливе... спрямування журналу", "обме
жений образ України, далекий від її 
справжнього творчого діапазону". А от "се
лекція мистецьких явищ" — призводить, з 
погляду членів секції, — "до викривлення 

тецтво повинно своїм корінням входити 
вглиб народних мас і повинно бути їм зро
зумілим. Робимо висновок №1: "або Лєнін 
— фашист, або журнал "ОМ" — проко
муністичний!" і висновок №2: "У городі — 
бузина, у Києві — дядько!" Крокодила Гену 
(Германа) цитувати не буду, але порадив би 
членам клубу КВН більше читати для за
гального розвитку. По діагоналі. Й не вору
шити при цьому губами. Більше уваги 
приділяти спробам науково, літературно й 
коректно розмовляти. А головне — без ак
центу. І "Вчитися, вчитися й вчитися", як за
повів самі знаєте хто! 
Гідну відсіч наклепникам дали учасники III 
З'їзду художників України, які обрали М.Ма
ричевського до секретаріату Спілки (НСХУ) 
та підтвердили його редакторські повнова
ження. А звинувачення ж у фашистських 
тенденціях не тільки зводять дискусію до 
рівня рибних рядів одеського "Привозу", 
але й зачіпають честь і гідність цілого про
шарку української інтелігенції, поіменова-

Бо в них — нерв і конструктивність. Інакше 
— смерть. На наших очах загинуло багато 
всеїдних журналів. А Маричевський має 
щасливий організаційний дар (і слава Богу 
підтримку керівництва НСХУ) — у скрутні 
часи забезпечити поліграфію та друк, нала
годити лінії зв'язків між художниками, спри
яти діалогу поколінь, виступати як громад
ський діяч й усюди встигати. Усе це — на 
ентузіазмові. За мізерну платню складу ре
дакції. Ось чому із вдячністю читають цей 
журнал українці світу — від Канади до Авст
ралії. 
Видань, подібних "ОМ", у нас повинно існу
вати хоча б з десяток. І насамперед — од 
Міністерства культури. Боляче від того, що 
не доходять руки до журналів, до духовно
го. Бо пани чубляться — ділять пироги. Ще 
гірше від того, що цей камінь у підмурівку 
української культури — "ОМ" — прагнуть 
знищити інгредієнти. Свідомим українцям 
тут, на південних трясовицях країни, ситу
ація з "ОМ" сприймається украй гостро. 
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Ніхто не заважає "таваріщам" із секції КОНСХУ 
заснувати власний журнал і працювати на 
розбудову, а не на руйнацію. Отже, Мари
чевський зміг заснувати при Національній 
Асоціації Мистців альманах з національних 
проблем "Артанія", в якому вони потракто-
вуються з високою гідністю. 
Сьогодні, коли Україна з напругою виборює 
право на національно-культурну само
бутність, в мас-медіа бояться й малого на
тяку на національні проблеми або ж ретель
но їх обходять, або — чинять агресивні на
пади. Ці рецидиви гідні зомбованої свідо
мості заляканого "гомо совєтікус", коли 
компартійні теоретики шахрайськи плутали 
націоналізм із нацизмом, фашизмом, шові
нізмом, тероризмом та бандитизмом. 
Націоналізм є явищем здоровим для будь-
якого, скажімо, японця, котрий палко лю
бить свою країну, культуру і нарід. Якось 
японську делегацію, що знайомилась із 

"інтернаціонального есперанто". 
Повертаючись до мистецьких проблем, на
голошую на тому, що на Заході "іскуства-
єди" добре відпрацювали технології штучно
го керування авангардовими процесами, 
далекими від національних духовних тра
дицій. Мабуть, виконується замовлення 
"певної вузької групи"? На догоду мистець
кому ринку та кон'юнктурі ці технології при
щеплюються і в Україні. Одне із нарікань 
щодо редакції "ОМ" — нібито вона замало 
висвітлює авангард в Україні. Але справа в 
тім, що авангард в Україні часто є низько
пробним переспівуванням "задів" Європи. 
От і в Одесі 15-17 лютого ц.р. прокотилася 
хвиля Всеукраїнської фестивальної вистав
кової акції "Культурні герої". Знайшли пере
важно геростратів. Так, у залах Історико-
краєзнавчого музею демонструвалися тво
ри маргінальних малярів, більшість яких не
сла на собі тавро душевної ущербності. 

сатанинська меса з воскуріннями перед зо
браженням "Відьми Блер" (авт. Н.Маринен-
ко) і наругою як над античною класикою, 
так і над священними для кожного українця 
традиціями писанкарства, у яких, як у ма
ковому зерні, захований нерв української 
культури. Серед музейної антики були вис
тавлені розписані пісуари — "Писсанки" 
Наталії Мариненко (неохрещеної, як з'ясу
валося). Хрести та восьмикутні різдвяні 
зірки на унітазах є випадом проти святинь 
православ'я та образою почуттів віруючих, 
що також підпадає під дію статей Криміна
льного кодексу. Церква промовчала. Усе це 
богохульство щедро фінансувалося Міні
стерством культури і мистецтв, СДПУ (о) та 
Фондом Сороса. Держава ніби фінансувала 
власну духовну загибель! 
У салоні "Белая луна" експонувалася інфан
тильна бісівщина виплеканого нашою коха
ною Академією мистецтв Івана Цюпка-сина. 

проблемами економіки в сучасній Україні, 
запитали: "Чого не вистачає в Україні для її 
розвою?" "Націоналізму!" — відповіли 
японці. А більшість мас-медіа в Україні опи
нились під контролем або інтернаціональ
них фінансово-промислових груп, або при
ватних осіб, які не переймаються пробле
мами національної ідентифікації, культури 
чи духовного виживання нації. Закони май
же не діють. Преса на 90% російськомовна. 
Часто — антидержавного, антинародного 
спрямування, або — бульварна чи порно
графічна. Від неї нищиться та розтлівається 
ціле покоління молоді, яка виростає духов
ними безбатченками. Ось де, "леді Г." 
(Г.Скляренко), треба бити на сполох! 
Із Заходу насуваються й бездумно прищеп
люються такі новації, як лібералізм та плю
ралізм, які точно окреслити, мабуть, мало 
хто у змозі. Вони вигідні для касти мільяр
дерів та є досить ефективними таранами 
для нівелювання, уніфікації та нищення 
національних культур. Витворення із них 

Один з авторів цього "Салону неприкаяних" 
пішов із життя через самогубство. Мальова
на продукція Г.Погребинського несла явні 
ознаки слідів розщеплення свідомості (ши
зофренії). Більш логічно виглядала демонст
рація графіки хворого А.Капштики у "Центрі 
реабілітації дітей та інвалідів". Глядача при
вчають до подібних взірців, як до мистецької 
норми. Така "норма" О.Ройтбурда — автора 
сатанинських полотен, який спеціально при
був із США розставляти акценти в ук
раїнському мистецтві як куратор регіональ
них програм фестивалю! 
А в залах Музею західного і східного мис
тецтва був улаштований справжній шабаш: 
велась пропаганда сексу, суїциду і нарко
манії, що карається законом. Промовчали 
органи прокурорського нагляду. У черговий 
раз промовчали Міністерство культури і ми
стецтв України та його підрозділи на 
місцях. ("Зелень" роз'їдає все). Там же, у 
проекті "Химери та кумири" (Нова одеська 
скульптура), 16 січня 2002 була проведена 

(Комп'ютерні страшилки більше личать дітям 
рочків так із десять). У проекті "Медіа" в 
Морській галереї виставлялись його ж фото
графічні чорнухи. Цікава тенденція — аван
гардові проекти чомусь опиняються в руках 
нездар, для яких поняття українська культура 
— порожній звук. Яскраво талановитих мо
дернових українських художників чомусь не 
запрошують! Де ж об'єктивність? 
В Україні швидкими темпами йде духовна 
деградація, відбувається наруга над святи
нями й нищення моральних цінностей, без 
яких нарід вельми швидко вироджується на 
"стадо п'яних баранів". Я не проти того, щоб 
мистецтво змінювало форму. Але при цьо
му мистці й мистецтвознавці не повинні пе
ретворюватися на провісників духу князя 
темряви, інтернаціоналізації та духовного 
есперантизму. 

І Н В Е К Т И В А З П Р И В О Д У 
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ДЕСЯТИРІЧЧЯ 
УТВЕРДЖЕННЯ 

Ювілейна річниця будь-якого часопису 
окреслює часину, у якій слід призу
пинитися і не лише оглянутися на

зад, але й — навколо, тому що саме в ній ви
рує усталений дух національної культури і ми
стецтва. Швидкоплинних збіглих останніх 10 
літ часопису "Образотворче мистецтво" нада
ли йому солідності у віці, підкреслюючи його 
сивочолість (В.Данилейко, В.Підгора, В.Юрчи-
шин, Г.Міщенко) і водночас молодечу за
взятість (М. Маричевський). 
З чого ж розпочався відлік нового деся
тиріччя вже у зрілому віці журналу? Перш за 
все — з пошанування національної мис
тецтвознавчої думки своїх попередників 
1920-1930-х років XX століття (Д.Антонович, 
І.Крип'якевич, Ф. Кричевський, Г.Нарбут, 
М.Бойчук та багато інших), по-друге, з великої 
поваги до творчих українських зерен, роз
сіяних по всьому світу (В.Курилик, М.Бідняк, 
Е.Козак, Г.Крук, Я.Гніздовський, А.Перейма, 
А.Оленська-Петришин і т.д.). 
Головний редактор часопису "Образотворче 
мистецтво" пан Микола Маричевський не 
пішов шляхом попередніх керівників видання, 
зарослим офіціозним набрідом. Натомість 
спільно зі своїми колегами і однодумцями 
спрямував істориків, теоретиків та критиків 
мистецтва у царину досліджень національного 
мистецтва. 
Концептуальний бік оновленого журналу про
ростає із зерен критеріїв оцінки "Хутора-І", 
"Хутора-И", матеріалізованих у роздумах V 
Гончарівських зібрань, де саме і формувала
ся та виборювалася національна позиція. 
В період тимчасового домінування інтер
національних понять та суджень щодо ук
раїнського академізованого та народного ми
стецтва, саме журнал "Образотворче мис
тецтво" перший розбурхав дискусію про мис
тецьку освіту в Україні. Найкращі мужі етно-
мистецької думки долучились до обговорення 
цієї актуальної проблеми; серед них ми 
зустрічаємо доктора мистецтвознавства 
В.Овсійчука, народного художника України 
Любомира Медведя, мистця та викладача 
Національної академії образотворчого мис
тецтва і архітектури Ф.Гуменюка, доктора ми
стецтвознавства Г.Логвина та інших. Дискусія 
про мистецьку освіту допомогла розробити 
концепції новостворених відділів образотвор
чого та декоративно-ужиткового мистецтва 
навчальних закладів у Ніжині, Житомирі, 
Рівному. 
Часопис поставив на чільне місце проблеми 
національної естетики та теорії мистецтва, 
включаючи питання національного змісту і 
форми (зокрема кольору, законів композиції). 
По своїй суті журнал останнього десятиріччя 
XX століття став своєрідним підручником 
історії національного образотворчого мис
тецтва, про це можуть засвідчити читальні за
ли обласних, районних бібліотек. Відрадно, що 
й студенти та аспіранти вищих мистецьких на
вчальних закладів долучаються до мис
тецтвознавчого слова часопису. 
Однак мусимо констатувати, що 10 років жур
налу — це і 10 років відкритих і завуальова

них наскоків на спрямування "Образотворчо
го мистецтва". 
Зміцнюючи і загартовуючи творчу силу на
ціональної пам'яті, часопис "Образотворче 
мистецтво" Національної спілки художників 
України вибудовує в українській творчій 
спільноті, з одного боку, переможний, а з дру
гого, гордий і водночас мрійливий характер 
українського мистця. 

Анатолій Шевчук, 
завідувач відділу Житомирського училища 

культури і мистецтва ім.І.Огієнка; 
Микола Бутковський, Юрій Комишний, 

художники 

ХТО 
ЩО ВІДСТОЮЄ? 

Прочитав якось в газеті "День" дивну 
публікацію групи столичних "знавців" 
мистецтв про "возмутитепьно" "невір

ну" позицію висвітлення творчого життя в Ук
раїні журналом "Образотворче мистецтво" — 
відтоді, коли його став очолювати редактор 
Микола Маричевський. Мене, м'яко кажучи, 
здивувало писання "бюро секції..." не лише з 
погляду, про що писалося, а й те, якою мовою 
була оприлюднена ця публікація. На "общепо-
нятном". Певно, щоб мали змогу й по ту сто
рону Лопані поспівчувати "художнім крити
кам" в їхньому горі, коли національний часо
пис займає українську позицію. Хоч все, як 
на моє розуміння, відбувається в руслі відчут
ного покращення журналу. Я читав це видан
ня і при совєтській системі, читаю й зараз. І 
бачу, які теоретичні викладки були тоді і за
раз, яке оформлення, які ілюстрації, що 
"висвітлювали" і деякі з тих, хто підписався. 
В статті криволапови "сєтуют", що при фашис
тах ніби було "на диво інтенсивне культурно-
творче життя" у Львові, згадуючи при цьому 
вар'єте "Веселий Львів" в той час, як мова 
йшла про те, як художники й мистецтвознавці 
і сходу, і заходу України використали тимчасове 
послаблення окупаційної влади німців для ство

рення "Української Академії мистецтв" у 
Львові ("ОМ", №1 за 2001 р.), яка ставила за 
мету не що інше, як "... відстоювати національ
ну гідність і культурні інтереси свого народу". 
При чому ж тут вар'єте! Або, наприклад, 
публікації про пошуки національного стилю в 
українському мистецтві кваліфікуються не 
інакше, як "наслідування тих колоніальних 
цінностей, що лишились нам у спадок від 
Російської імперії та СРСР". Дивне прочитан
ня матеріалу! Я ж визначальним у тексті В.Іллі 
("ОМ", №2,3) відчув таке: "справжнім про
явом творчості є той (прояв), коли художник 
творить не тільки образ своєї душі, а й образ 
душі цілого свого народу". І, як приклад, наво
дить ім'я Т.Шевченка. 
Ну й про "обособленность" національної мис
тецької школи. Мені здається, що нас поважа
тимуть лише тоді, коли ми самі себе будемо 
поважати, коли яскравіше виявлятимемо 
своє власне, національне обличчя, коли 
вигідно вирізнятимемося поміж інших націо
нальних шкіл високим рівнем професіо
налізму, потужним підґрунтям традицій і на
родної спадщини. Я не бачу, щоб журнал 
"відхрещувався" від світового досвіду в мис
тецтві. Я відчуваю думку "ОМ", що лише через 
глибочінь національного, високий дух мис
тецтва ми і надалі стоятимемо водноряд з 
великими національними культурами народів 
світу. А для цього нам усім треба не сороми
тись, що ми українці, що наше мистецтво — 
українське. Доки наші можновладці не нава
жаться звертатись до свого народу: "Ук
раїнці!", — доти бюро різних секцій будуть ви
шукувати в глибоко національному часописі 
"Образотворче мистецтво" лише негативи, до
ти ми й будемо задовольнятися "колоніальни
ми" цінностями не лише в галузі мистецтв, а й 
в усьому нашому повсякденні як кожної люди
ни зокрема, так і всієї держави загалом. 
А щоб серйозно і з користю для українського 
мистецтва полемізувати, хай "заведуть" собі 
своє "изобразительное" чи ще якесь інше 
"искусство". І люди бачитимуть, що й до чого. 

Віктор Фурман, 
голова Полтавського обласного 

осередку Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України 

І Н В Е К Т И В А З П Р И В О Д У 



для кого 
МУЗИКА ЦЯ ГРАЄ? 
Трапилася мені на очі стаття в газеті 

"День" — "Кое-что из украиноведе
ния, или О "конструкции украинского 

глаза" и "зловещей роли авангарда". Ковз
нула поглядом по рядках — бачу, йдеться 
про журнал "Образотворче мистецтво". З 
кількох зустрічей, які його редакція прово
дила в Полтаві, та читання в бібліотеці ок
ремих чисел журналу у мене склалося по
зитивне враження про це видання. Воно 
залишилося в уяві як щось яскраве, тепле, 
живе... Не віриться, щоб Маричевський і 
Данилейко повели журнал не в національ
ному руслі. Вчитуюсь і переконуюсь, що 
таки ж ні: русло посутньо національне, 
українське. 
Беру статтю в "Дні" та й починаю читати 
уважно з самого початку. А там цитатою з 
Остапа Вишні висміюють тих, хто вважає, 
що українці на цій землі не вчорашні і в 
одній колисці з "сестричкою" Московією не ле
жали. Щодо Остапа Вишні, в'язня ГУЛАГу, 
підданого більшовицької піднебесної, запи
тань немає. А от чому одинадцять членів 
КОНСХУ взялися цитатами з підсовєтських 
памфлетів долинати "горе-патріотів"? Мо
же, ще й "Плюю на папу!" Галанове проци
туємо? 
Що й казати, непрощенний гріх "Образо
творчого мистецтва": написали, що ук
раїнці старші за греків! Та хіба українцям 
можна таке писати? То кожного хлопчика в 
Польщі з народження вчать казати: "Єстем 
поляк!"; то євреям можна вважати себе 
обраним народом і за свої кривди вимага
ти від кривдників морального і матеріаль
ного відшкодування; то професор з міста 
Кардіффа (Великобританія), приїхавши чи
тати лекцію до Полтави, з гордістю заяв
ляє: "Я валієць, і я цим горджусь!", то росі
янам можна доточувати свою історію укра
їнською, щоб виглядати старшими; україн
цям же належить повторювати: "наша мо
лода держава", "немає досвіду державо
творення", "несформована нація" і т.д. Од
не слово, куди там нам до греків! 
Україна, можна згодиться, не пуп землі. 
Але це земля, де закопані наші пуповини. І 
на цій землі у будь-якого художника і будь-
якого мистецтвознавця є право обговорю
вати кардинальні мистецькі, філософські, 
етнологічні проблеми. Якщо ж виникають 
конфлікти довкола видання, яке є органом 
творчої Спілки, то можливі дві розв'язки, 
цивілізована і нецивілізована. Цивілізова
на — це діалог, це полеміка на сторінках 
цього ж видання, демократичні , у 
відповідності із Законом про пресу, ва
желі впливу. 

Нецивілізована — це донос, а вслід за ним 
— погром. Після чого все надбане летить у 
прірву, а "оновлене" видання виявляється 
набагато гіршим, ніж те, що "збочило". 
Не хочеться, щоб втілився другий варіант. 
Але стиль доносу, на жаль, проривається 
у критиків з КОНСХУ: "неоднократно обра-

щали вниманиє на возмутительное м недс-
пустимое направление журнале", "журнал 
последовательно и настойчиво проводит 
политику национальной обособлености, от-
кровенной ксенофобии, обскурантизме', 
далі — цитата з Герінга і туж же: "в зтом 
контексте уже вполне закономерное появ-
ление статьи "Украинская академия ис-
кусств во Львове. Период немецкой окку-
пации"..." Знають, куди цілять: жупелом фа
шизму й націоналізму можна так налякати 
деяких "временщиків" з культуртрегерів, що 
вони журналові дихання перекриють. 
Не все у виданні викликає повне схвален
ня. Але якщо є якісь теоретичні незгоди, то 
це ще не означає, що можна розкидатися 
висновками, ніби журнал "не вьіполняет 
профес іонального назначения — осве-
щать современньїй художественньїй про
цесе в Украине". Тільки в першому числі 
журналу за 2001 рік редакція до 10-ї річни
ці незалежної України познайомила чи
тачів з творчим доробком мистців Донець
ка, Одеси, Івано-Франківська, Черкас, 
Криму, Києва, Чернігова, Закарпаття — 19 
областей України! І це художники різного 
стилю. Але справді талановиті. Сумніваю
ся, що подібне буде можливе, якщо журнал 
візьме в руки угруповання з КОНСХУ. Бу
дуть самих киян пропагувати, та тим усе й 
закінчиться. Вибачте за таке некоректне 
припущення, але ж маємо гіркий досвід з 
іншими виданнями, і загальнополітичними 
й літературними. Віримо, що Національна 
спілка художників ніколи не піде цим шля
хом. А от секція Київської організації має 
цілковите право заснувати своє видання та 
й проводити свою лінію. 
Упевнена, що "Образотворче мистецтво" 
чинить правильно, даючи відсіч хохлам-
безбатченкам, привчаючи читацький загал 
дивитися на мистецькі явища "українськи
ми очима". Утвердження національного 
річища, національної ідеї в мистецтві, до
лання комплексу меншовартості, або, пи
шучи словами Олени Пчілки, "віднайдення 
всіх тих цінностей, які б скріплювали, а не 
роз'єднували душу нації", — це потрібно, 
це важливо. 

Адже "маємо державність, та ще не нашу", 
— із сумом констатує Ігор Калинець в ін
терв'ю Миколі Маричевському "Де ж той 
могутній голос?.." ("Образотворче мис
тецтво", 2000, ч.З-4, с.39). У підтримці дер
жавотворчих процесів і орієнтації на них 
журнал завжди послідовний. "Для у віру
вання потрібні ідеали, для ідеалів — єдність 
українства, для українства —держава, для 
держави — українська ідея як ідеологія", 
— писав критик мистецтва Григорій Міщен
ко у статті "Віхові познаки Спілки худож
ників України" ("Образотворче мистецтво", 
1998, ч.2, с.5). Хіба подібні думки можна 
кваліфікувати, як "источник культурного 
разодора в нашєм обществе". 
Не витримує критики і теза згаданих "кри
тиків" щодо того, буцімто редакція "Обра
зотворчого мистецтва" успадкувала "ко
лоніальні цінності" СРСР, "ведь именно там 
стремились видеть Украйну неким зтно-
графическим заповедником"... Та ніхто не 
хотів бачити в Україні ніякого етнографіч

ного заповідника! Русифікація її йшла по
вним ходом. А ще ж і сьогодні є обласні 
центри, де школи з державною мовою ви
кладання можна перерахувати на пальцях. 
А чи часто ви, шановні, чуєте українську 
на вулицях хоча б столиці України? Отож 
не етнографічний заповідник створювали 
вожді радянської імперії з України, а швид
ше етнографічну декорацію нації, що стіка
ла кров'ю протягом XX століття, та й не 
тільки ХХ-го. 
На перший погляд, може здатися, що ав
тори статті в газеті "День" упіймали-таки 
журнал на гачок, дорікнувши редакції в 
аморальності за друк статті "Українська 
академія мистецтв у Львові. Період ні
мецької окупації" ("Образотворче мис
тецтво, 2001, ч. 1), де "розгорнулось на ди
во інтенсивне культурно-мистецьке життя". 
Так, на тлі кровопролиття на фронтах, ви
нищення безневинних людей у концтабо
рах факт появи у Львові 1942 року першо
го в Україні театру-вар'єте "Веселий Львів" 
виглядає блюзнірством. Але ж, по-перше, в 
статті просто констатується факт, а по-дру
ге, критики з КОНСХУ не показують, які 
обставини викликали розвій культурного 
життя в окупованому Львові, хоча публі
кація Люби Волошин їх чітко окреслює. Ав
торка наводить спогади письменника Ос
тапа Тарнавського, який у ті роки мешкав у 
Львові, пережив спочатку більшовицьку 
(1939-1941), а потім і німецьку окупацію 
(1941-1944). 

"Коли з перспективи поглянути і порівняти 
ці два періоди, — згадує письменник, — 
то вони в основному подібні... Та все ж є 
засаднича різниця між тими двома оку
пантами. Совєтська окупація знищувала 
все національне життя, що його з таким 
трудом намагались творити наші патріоти у 
невідрадних обставинах польського пану
вання, і підпорядковувала все своїй сис
темі, що її контролювала партійним апара
том і вишколеною сіткою поліційного кон
тролю, не допускаючи ніякої свобідної 
думки. Німці не контролювали думок, вони 
не влазили чобітьми в душу людини... 
Німецька окупація не накладала наморд
ника на культурне життя українців у Гали
чині, що легко зуміли зробити більшовики. 
Ось тут і причина, що під час німецької оку
пації все ще було місце для української 
думки, все ще була змога бодай у малій 
мірі щось зробити для вільної української 
культури..." 

Безумовно, редакція (та й сам квартальник 
з його лімітованим обсягом) фізично не в 
змозі повністю охопити всього масиву 
явищ українського мистецького життя. 
Окрім того, можливо, іноді бракує дискусій, 
гостро проблемних статей, аналізу сучас
них течій у Європі і світі. Однак, критикую
чи за це редакцію, не слід забувати її вкрай 
обмежених можливостей. Штат невеликий, 
на мізерних ставках. І як саме поліпшити 
життя журналу — над цим справді варто 
подумати його доброзичливим (і недобро
зичливим) критикам та шанувальникам-
меценатам. 

Ганна Дениско 
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ПРО "НАСТУП МІКРОБІВ" 
або Роздуми щодо деяких тенденцій розвитку української культури, 

навіяні десятилітнім ювілеєм оновлення журналу "Образотворче мистецтво" 

Я пошлю Блакитні Легіони 
Берегти Ворота Золоті, 
Щоб чужі ідеї та загони 

Не проникли на стежки святі! 
(Олесь Бердник, "Свята Україна") 

Саме так, "наступом мікробів" назвав Євген 
Маланюк один із своїх есеїв щодо проблем 
українського мистецтва, окреслюючи цим 
словосполученням тодішню радянсько-ко
муністичну атмосферу "морального пара
лічу, періоду імітацій, акторства, шахрайст
ва і шулерства... зі всіма блудними вогника
ми "звізд", з метеорами тимчасових автори
тетів і марних слів, з модами й снобізмами, 
з цілою системою скарловатілих критеріїв і 
гнилим риштованням штучних ієрархій". Ти
тулом "мікроби" він наділив різноґатункові 
сили, що, якими б мікроскопічними вони не 
були, "відіграють свою помічну ролю" у ство
ренні такої собі атмосфери — "туману до
би": "не якістю, так кількістю, не блискучо, 
так — непевно, не безпосередньо, так — 
збоку..." 

Аналізуючи сьогоденні процеси, що мають 
місце в культурно-мистецькому житті Украї
ни, мимоволі повертаєшся до цих рядків 
майже сімдесятилітньої давності й задаєш 
собі риторичне питання: чи скінчився той 
"наступ" у "перехідний" період історії нації, 
коли українство таки мусить "бачити — далі 
і гостріше, відчувати — сильніше, чути — 
топкіше.., бути чуйним форпостом на плац
дармі ідей, на війні духа". Задумуєшся і над 
тим, чи не вражені ще вцілілі, здорові кліти
ни українського організму тими хоч і неви
димими, та дошкульними мікробами. 
Надійним "лакмусовим папірцем" процесів і 
тенденцій національного плину є життє
діяльність його окремих складових, як вияв 
загальної картини всього цілого. Показовим 
у цьому контексті, зокрема, вбачається 
функціонування мистецького часопису "Об
разотворче мистецтво" ("ОМ"). Тим більше, 
що останнім часом особливо загострилася 
проблема критичних закидів цьому "орга
нові" Національної спілки художників Ук
раїни з боку її окремих представників з ко
ла внутрішніх секційних "фракцій". Найго
ловніша претензія останніх, — прихильників 
"європеїзації" та "умодернення" мистецьких 
явищ України, — передусім, у національній 
спрямованості журналу, "тенденційності" йо
го матеріалів, "кастовості" й "нефаховості" 
авторського кола, а отже... Тож чи мають 
подібні звинувачення, що лунають здебіль
шого зі шпальт невиразних, жовто-бульвар
них ЗМІ, під собою хоч якийсь, бодай хист
кий, ґрунт? 

Передусім зробимо короткий відступ і за
мислимося, чи може існувати культура без 
національного коріння, без генетичної па
м'яті, без набутої у віках духовної спадщи
ни? Згадаймо, що за всіх часів в Україні тра
диційна народна культура відігравала роль 
національної, оскільки з політичних причин 

культура професійна обслуговувала фак
тично інокультурні середовища. Спільна 
традиційна основа зберігала цілісність наро
ду, його канонічні морально-етичні засади, 
забезпечувала йому повноцінне існування 
й невпинний поступ. Саме народна традиція 
є важливим чинником національної іден
тифікації, непересічним засобом формуван
ня та зберігання системи ідеалів, пріори
тетів та духовних орієнтирів суспільного 
розвою, забезпечення спадкоємності світо
глядних моделей етносу, бо ж вона, без пе
ребільшення, виступає чи не єдиним потуж
ним носієм етнічної пам'яті. "Чим старіша 
раса, отже, чим глибше і різносторонніше 
виявила вже свій характер, тим більшу ролю 
відіграє в ній традиція, повторність, а меншу 
— одиниця, експеримент, неповторність*, — 
стверджував Юрій Липа. 
Протягом XX століття розвиток промисло
вості, зростання темпів урбанізації, приму
сова колективізація, голодомори, війни та 
репресії руйнували традиційний життєвий 
устрій нашого народу. Вже за останні деся
тиліття в Україні особливо виразно спос
терігаються ознаки занепаду мистецтва та 
деградації культури загалом. Самобутні ви
яви національного буття, з огляду на спо
творення та підміну віковічних ціннісних 
орієнтирів суспільства, злочинну безді
яльність владних структур, не передаються 
у спадок наступним поколінням і втрачають
ся. Твори мистецтва чимдалі більше проду
куються окремим вузьким прошарком 
суспільства, тоді як загал перетворюється 
на пасивних споживачів. Це стало однією з 
основних причин гальмування розвитку 
творчості і зниження загального культурно
го рівня українського суспільства. Іще в 
1960-х роках Іван Гончар застерігав, що 
"зневажливе ставлення до народної мис
тецької культури спричинилося до того, що 
вона почала скрізь зникати, занепадати, а 
наше професіональне мистецтво, яке пере
стало живитись народним, втрачає свій 
національний вигляд — по суті, найго
ловнішу ознаку справжнього мистецтва. 
Замість справжніх народних виробів стали 
поширюватись вироби стандартні, фабричні, 
міщанський мотлох або іноземний ерзац 
гіршого гатунку". Відтак констатуємо, що на 
сьогодні в Україн і спостерігаються невпинні 
зміни пріоритетів громадського та особисто
го життя людини — від цінностей, генерова
них традиційною культурою, до вульгарно-
прагматичного сприйняття світу. 
Цілком закономірно, що журнал "Образо
творче мистецтво", у своїй оновленій формі, 
за головного редакторування Миколи Мари
чевського, постав правдивим літописом 
складних процесів і явищ культурно-мис
тецького буття нації, піднесень і спадів ук
раїнського національного поступу. Однак він 
утвердився не лише | » К ^ - Є ^ З . 4 Ж ! Й В Н І ^ 
"гомером" мистецької Історії, сучасного ста
ну і спрямування, теорії, методології, есте

тики, освіти та педагогіки художніх фено
менів, а й трибуною художньої націології, 
принциповим речником ідеологічних напра-
цювань у царині українського образотво-
рення. Без перебільшень, "ОМ" виявився чи 
не єдиним надійним путівником у ще не 
пізнані світи українського малярства, архі
тектури, скульптури, народного мистецтва і 
навіть художнього мислення та світогляд-
ності. На своїх багатосторінкових шпальтах, 
у високоякісному повнокольоровому дру
кові, колоритною мовою редакція з авторсь
ким колективом часопису коментує складні 
процеси історії, теорії та практики націо
нального мистецтва, подає фундаментальні 
етномистецтвознавчі студії й історико-куль-
турологічні розвідки, висвітлює цікаву мис
тецьку хроніку, відкриває нові, несправедли
во забуті, зумисно спаплюжені чужинцями 
імена українських мистців та діячів культу
ри. 

Від форми до змісту журнал нині є доволі 
цілісним і фундаментальним періодичним 
виданням, що не зациклюється догматично, 
як колись, на окремих явищах сучасного 
стану мистецького життя в різних регіонах 
України, а прагне охопити й проаналізувати 
всеосяжно, синтезно і в комплексі обрані 
об'єкти і предмети дослідження. 
За десятиліття невтомних пошуків націо
нального стилю, в скрутних фінансово-
адміністративних умовах "ОМ" вдалося 
віднайти власне, патріотичне, себто ук
раїнське, "обличчя", зайняти свою міцну 
суспільно-ідеологічну позицію, значно роз
ширити коло своїх дописувачів і читачів. 
Чи правомірно звинувачувати редакцію 
"ОМ" в тенденційній подачі матеріалів, 
суб'єктивному, "націоналістичному" (сиріч 
— державницькому?) висвітленні культур
но-мистецької теорії і практики України, ко
ли серед його постійних авторів — такі авто
ритетні вчені й дослідники, як Володимир 
Овсійчук, Олександр Федорук, Юрій Лащук, 
Любов Волошин, Тетяна Андрущенко, Орест 
Голубець, Марина Протас, Валерій Ілля, Во
лодимир Підгора, Анатолій Шевчук, Володи
мир Данилейко, мистці Григорій Міщенко, 
Микола Стороженко, Опанас Заливаха, 
Андрій Ментух та багато інших. 
Розмаїття тематичних обширів журналу, ба-
гатоаспектність сфери його зацікавлень, 
творчий підхід до подачі матеріалів видно 
вже з самих назв рубрик: "Думки вголос", 
"Славетні", "Ми і час", "Ім'я в мистецтві", 
"Пам'ять", "Мистецька спадщина", "Творчий 
портрет", "Духовна скарбниця", "Музеї і епо
хи", "Намалюй Україну", "Знайти себе", "Га
лерея ОМ", "Виставки", "Наші ювіляри" то
що. Майже сотню сторінок квартальника за
повнюють проблемні публіцистичні статті, 
мистецтвознавчі аналізи, культурологічні 
розвідки, в яких, зокрема, розглядаються 
актуальні проблеми національної форми та 
стилю, філософії образотворення, семанти
ки кольору, питання мистецької освіти в Ук-
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раїні; висвітлюється мистецьке життя осе
редків Спілки, української діаспори; вима
льовуються творчі портрети сучасних мис
тців, відбуваються дискусії з нагальних про
блем естетики та теорії мистецтва, на-
ціології та ідеології... Цілком органічно ви
глядають на загальному тлі часопису ма
теріали про народних майстрів, утверджую
чи тим самим традиційне підґрунтя і 
національний первень народної творчості в 
сучасному художньому поступові. 
Звичайно, при бажанні, можна дещо заки
нути журналові — є редакційному гуртові 
над чим працювати, вдосконалюватися, ма
ють місце певні огріхи і в художньому та 
літературному оформленні, і в принципі по
дання матеріалів; відчувається брак належ
ного наукового редагування. Та усунення 
цих недоліків, віриться, — у найближчій пер
спективі часопису. Десятиліття — то ще "ди
тячий" вік, і всім, хто справді любить це "ди
тя", шанує його "опікунів" (уособлених, до 
речі, не роздутим "штатним розписом", а 
кількома пасіонарними особистостями), хто 
справді не байдужий до його подальшого 
розвитку, слід плекати цей журнал разом, 
колегіально, відкрито і щиро, в дискусіях і 
діалогах, не лаштуючи в кулуарах підступні 
кинджали виснажливих полемік й хитро 
сплетених інтриг. Адже у цьому, насампе
ред, полягає культура — культура творчості, 
боротьби, життя. 
Отже, цілком очевидно, що на сьогодні "Об
разотворче мистецтво" є потужним магне
тичним ядром, довкола якого гуртується і 
нуртує творчий дух мистецької нації. Звідси 
— й підтримка часопису не лише керівниц
твом НСХУ та її регіональними осередками, 
широким колом мистців, а й читацьким за
галом, що яскраво засвідчують слова про
фесора Бориса Степанишина з Рівного: 
'Знали б ви, як, гортаючи "ОМ", пульсує, 
відновлюється генетична пам'ять" (1998 
рік). Відтак не викликає сумнівів той факт, 
що журнал Національної спілки художників 
України "Образотворче мистецтво" дієво ут
верджує ціннісні засади українського світо
гляду, відстоює національні традиції образо
творчого буття, а отже, сприяє розвиткові 
державотворчих процесів в Україні. 
І хоча й досі маємо явища , що "псують нер
ви", й донині з часів Маланюкової буремної 
доби "в нашій далекій від веселощів 
дійсності існують молоді й немолоді люди, 
що... з пафосом наївно-щирого снобізму 
декламують про "нове" (!) мистецтво, що з 
натхненням, вартим ліпшого призначення, 
майструють екзотичні монографії, що тво
рять якийсь підозріло-буржуазний світик 
(щось середнє між циганським табором і 
жидівським містечком), світик, де існує сис
тема своєрідних канонів і критеріїв, та не 
менш своєрідна ієрархія вартостей". І при 
цьому активізують свою діяльність чорносо
тенні горгони телеекранів, зі шпальт неук
раїнської преси екзальтовано сичать драко
ни імперського періоду, нав'язуючи "приспа
ному та обдуреному" народові чужинецькі 
системи цінностей, терористично заклада
ють у підвалини національного традиційного 
єства міни сповільненої дії. Бур'янами про
ростають на українській 
зинові мутанти, що хваїфко 
"тридцять срібняків" рідн 

чай і тисячолітню традицію. І в той же час 
методично, як і колись, за сумнозвісним 
сценарієм і зі знайомим почерком, вигоря
ють дотла раритетні пам'ятки народної 
архітектури в українських скансенах, музе-
ях-садибах, зникають у попелі згарищ ста
родруки, гинуть у непристосованих умовах 
унікальні колекції столичних музеїв націо
нального значення, ліквідовуються створені 
копіткою багаторічною працею пасіонаріїв-
одинаків провінційні заклади культури — 
громадські осередки національного культур
ного життя. По селах вимирають останні 
носії віковічних традицій. Занепадають на
родні промисли та ремесла, якими здавна 
славилися мистецькі центри України. Упирі 
"чорної археології" висмоктують з курганів 
рештки наших святинь і за безцінь розпро
дують їх по чужих світах... Здається часом, 
що світ перевернувся, і нікому немає діла до 
цієї великої руїни. 

Що ж, усе це — явища різних "культурних 
кіл", окремих "планетних систем" психіки, 
що, як довели ще в першій чверті минулого 
століття віденці В.Копперс та В.Шмідт, 
зберігають духовність і менталітет належних 
до них людей. Та все ж надія на "вибух за-
тисненої до відпору клітини" — явище, опи
сане ще проф. Марсіялом, — коли "затисне-

І Н В Е К Т И В А З П Р И В О Д У 

на фізіологічна чи анатомічна клітина, дум
ка в клітині" виникає в мозку тієї особи, мо
ву, етнічні ознаки чи віру якої утискують. І 
після несамовитого натиску наступає швид
кий і потужний вибух клітин — відродження 
мовне, інтелектуальне, моральне не зали
шає й сліду несамовитого гноблення. А, як 
запевняє нас ще з середини минулого 
століття Юрій Липа, "відпорність" українців 
утверджує велику силу їх "підсвідомих, ра
сових первнів", що є тривалішими за всі 
зовнішні обставини. 
Тож, попри все, українська душа — в перед
чутті радості, бо ж таки гряде доба очищен
ня і прозріння, епоха єднання й звитяги, 
шевченківська перемога "світу правди" над 
"тьмою неволі", коли скине ярмо віковічного 
сну, звільниться з ув'язнення у "великому 
льоху" й постане на планеті у всій своїй 
світославності великий український народ. 

Співробітники 
Українського центру народної культури 

"Музей Івана Гончара" (Київ) 

слово,ірі 
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СОБОРНІСТЬ 
ДУХОВНОГО Й МАТЕРІАЛЬНОГО СВІТУ 

У країнська народна картина "Козак-
мамай" ось уже третє століття при
вертає до себе увагу багатьох 

мистців, мистецтвознавців, фольклористів, 
етнографів, письменників та всіх небайду
жих до української культури, нею захоплю
ються, колекціонують, дивуються, надиха
ються, детально аналізують, малюють нові 
варіанти. А проте й досі не розкрита 
таємниця цього феноменального мистець
кого вияву в українському образотворчо
му фольклорі. Причин до цього чимало. 
Можливо не остання та, що "акцент у вив
ченні цього самобутнього прояву мистець
кого генія українців ставився переважно 
на його зовнішній описовості, а не на 
внутрішній символіко-метафоричній сутГ. 
Тоді як "картина має два рівні сакралізації: 
експліцитний (проявлений, видимий, зов
нішній) та імпліцитний (непроявлений, 
утаємничений, внутрішній)"7. Але саме дру
гий — непроявлений, як це характерно й 

для усього фольклору, якраз і обумовлює 
наявність усіх композиційних елементів 
твору. Отже, вони мають подвійне наван
таження: побутове й знакове. Без ураху
вання цієї обставини годі намагатися про
яснити сутність самого образу народної 
картини. Очевидно, що ця сутність таїться 
і в назві твору. Назв, як відомо, кілька. 
Найпоширеніша, яка побутувала усно. — 
козак-мамай. Щодо неї, то тимчасово вжи
ваною на сьогодні є версія про нібито її 
тюркське походження. На перший погляд, 
така версія не повинна б викликати сумні
ву. Справді, Мамай — тюркська особова 
назва, ім'я одного з татарських ханів, який 
був переможений у бою Дмитром Донсь
ким. Воно було поширеним і серед та
тарського населення в Україні: "...а у тім 
селі десять хат татарських на ім'я Ма-
маї..."г. Однак походження цього імені, на 
жаль, невідоме". А ряд фонетично спо
ріднених із ним слів, як на мене, до нашого 
"козака-мамая" ніякого стосунку не мають: 

мам ай — сяйво навколо місяця; оре
ол, слава місяця; 
мама ай — назва бика під час молотьби 
зернових; 
мемеай — груди; цицька; мочка вуха; 
мама — дитяча назва їжі; рідка їжа, 
куліш. 

І таким чином, тюркський мовний ґрунт не 
дає якихось змістовних аргументів запози
чення тюркського слова чи імені Мамай 
для назви народної картини, зокрема, об
разу персонажа. Загалом же витоки влас
них імен людей сягають доісторичних часів 
і своїм походженням пов'язуються з іме
нами та епітетами давніх богів-'. А отже — 
мають спільне індо-іранське мовне підґрун-
ття. Ця обставина дозволяє шукати корін
ня слова "мамай" рівнозначно й на ґрунті 
української мови, як однієї з найдавніших 
індоєвропейських мов. Тим більше, що в 
назві української народної картини слово 
"мамай" швидше всього виступає не як 
власне ім'я, а як прикметне прізвисько. 
Аналогічно маємо: козак-нетяга, козак-
голота, козак-бандурист, козак-запоро-
жець тощо. Тюркський же варіант прізвись
ка, очевидно, утворився внаслідок кон
тамінації близьких за звучанням українсь
кого та тюркського слів, надаючи нео
логізмові українського означення. Такого, 
який споріднює його з рядом близьких за 
звучанням українських слів. Що і зроби
ло слово не чужим. І зрозумілим. 
Мамай — кам'яна баба в степу; примара, 
страховисько; мана. З останнім спорідню
ються: манія, марево, маячення, маяк, 
маєво. Звідки: піти навмана-навмання-на-
вмаяння-навмайя-навмамая-на мамая, 
що в розмовній українській мові означає 

— піти незвіданим шляхом, вільно, без до
роги. Маяніє — воля, блукання, мандри". 
Отже, в основі слів, з якими могло кон-
тамінувати близьке за звучанням тюрксь
ке "мамай", постає ознака видіння (маян
ня), мерехтіння (маячня), певна видозміна 
образу — примара, блукання, мандри. Са
ме ж слово "маяння" (маяніє, мановеніє), 
що є найближчим до "мамай", виводять із 
давн. інд. "майя" — видіння, марення, 
ілюзія, перевтілення, швидка видозміна 7. 
Тепер, якщо слово "мамай" записати як: 
ма майя чи ма майяїй, де "ма" — в давн. 
інд. філософії останній склад священного 
містичного вигуку "АУМ" (Амінь) і означає: 
розчинення, звільнення, то в такому разі 
назва "козак-мамай" є ознакою людини, 
що здатна до внутрішньої трансформації, 
самозаглиблення, перевтілення, переходу 
на рівень підсвідомості, здатна до містич
ного єднання з Природою, з Богом. Звідси 
— божественне маяння чи Ма маяння є 
виявленням спонукаючої Божої сили 8. 

Г Л И Б И Н Н Е 
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Микола Ткач, 
історик мистецтв 

Акт божественного маяння сьогодні ми на
зиваємо медитацією (самозаглибленням). 
Латинське теаї іа імиз — замріяний, за-
умливий, що рівнозначно українському 
иячливий". А тес і і и т — особа, що здат-
\ вступати в зносини з потойбічним 
том; посередник між людьми й Богом. В 
вїні посередником між людьми й Богом 

Давнини уважався волхв або кобзар. 
Отож, виходячи саме з такого осмислення 
образу козака-мамая, не важко помітити, 
що сидить він у так званій позі "лотоса". 
Тобто — готовий до медитації, до самоза
глиблення. Очевидно, що з метою при
швидшення входу в стан трансцендент
ності (мамаяння) козак-мамай надпиває 
козацького трав'яного настою — соми. 
Звідси — атрибути пляшки й чарини чи кух
ля. В цьому ж найкращим помічником є і 
його трьохструнна кобзочка, яка, очевид
но, має стояти прямовисно. Торкаючи 
струни кобзи, образно — пускаючи по мо
рю, він одночасно поринає в молитовне 
шепотіння-наспів. Тобто — мамляння чи 
мамаляння. Коли ж козак-мамай досягає 
жаданого стану, його кіска-чуб (оселедець) 
здіймається диба й палахкотить на вітрі, 
мов полум'я. Очевидно й те, що найлегше 
такий стан досягається на вершині гори, на 
могилі. Власне й сам стан є містичним схо
дженням чи піднесенням на вершину гори. 
На картині вона зазвичай на задньому 
плані. Недарма ж у багатьох піснях козак-
бандурист бачиться на могилі. Та й індійські 
махатми для своїх медитацій вибирають 
вершини гір. Зрештою, і Христос акт перевті
лення (переображіння) демонстрував своїм 
учням також на вершині Фавор-гори (Са-
вур-гори). Кінь, прив'язаний до списа з 
прапорцем біля підніжжя гори, — очевидно, 
атрибутивний містичний символ повернення 
козака-мамая із потойбіччя, замогильного 
світу. Згадаймо, що в казках саме коневі 
Відведена роль рятівника. Та і в піснях біля 
голови вбитого козака завжди стоїть кінь. 
Так само атрибутивним символом на кар
тині є й зображення дуба — світове дере

во. А поширеним варіантом є звисання з 
гілок дуба понищених ворогів. Цей мотив, 
спід гадати, пов'язується із давнім народ
ним віруванням у магічну спроможність 
людини впливати на перебіг реально існу
ючих подій та побивати ворогів засобами 
медитацій, пристрітів, ритуалів, молитов. 
Про це існує чимало легенд і переказів. 
Так, в одній з легенд про Савур-могилу 
оповідається, як старий Савура, окинувши 

оком бойовисько і повернувшись до своєї 
землянки, спричинив у стані ворога непо
розуміння, божевілля та колотнечу. А далі 
загнав усе військо в річку кінську, де воно 
й потонуло 9. Манія, маяння — блиск ока; 
міць, повага 1 0 . 
Цілком очевидно, що й інші композиційні 
елементи картини, окрім побутового, ма
ють ще символічне навантаження. Але во
ни не змінюють побаченого нами. Тож 
розгляд їх опускаємо. 
В підписах-текстах до картини козак-мамай 
часто називається іншими іменами: Хома, 
Велегура. Або — "як хоч так і називай, тіль
ки не крамарем, бо за те полаю". Ім'я Хома 
в український мові асоціюється з характер
ництвом та химерництвом: "Кому Хома, ко
му нема". Ім'я Велегура, очевидно, усвідо
млювалось як "великий гуру" (учитель). А 
заборона називати крамарем вказує на 
його безкомпромісний войовничий харак
тер, відданість своїй справі і долі до смерті. 
Тож така назва для козака-мамая є знева
гою, образою його честі й гідності. 
І останнє: коли поставити поряд картину 
"Козак-мамай" і зображення українського 
герба — тризуб, то неважко помітити та
кож, що тут маємо справу із одним і тим 
же символом, однією й тією ж моделлю. 
Різниця лише в одному: в козака-мамая 
фігуративне виявлення, а в тризуба — схе
матичне. Чи не вказує це на особливу 
місію українців або території України в 
плині світобуття? А можливо, ознака стану 
найвищої гармонії — єднання душі і тіла; 
соборності духовного й матеріального 
світу? І саме тому козака-мамая малюва
ли на стінах і на скринях, на кахлях і на ву
ликах, як священний оберіг добробуту та 
ладу в господарських і духовних справах. 
Цим він чимось близький до християнізо
ваного Миколи-угодника, який теж має ве
лику пошану серед українського народу. 
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М И С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А 

ДЕНЬ ШАНИ І ПАМ'ЯТІ 
МИКОЛИ ПИМОНЕНКА 

20 березня цього року, до 140-річчя від дня на
родження, в Державному історико-меморіаль-
ному Лук'янівському заповіднику відбувся День 
шани і пам'яті похованого тут видатного ук
раїнського художника Миколи Корниловича Пи-
моненка (1862-1912), неперевершеного майст
ра реалістичних жанрових полотен, блискучого 
колориста, твори якого живуть і дихають Ук
раїною, поетизують її сонячний і розмаїтий світ. 
Сюди прибули представники мистецьких уста
нов та організацій, родичі мистця, яких — уже 
традиційно — запросила адміністрація за
повідника на чолі з директором Павлом Петро
вичем Нестерчуком. 
У залі адміністративного корпусу було показано 
документальний фільм про життя і творчість 
М.Пимоненка. Потім біля його могили (що на 
центральній алеї) відбувся мітинг, який відкрила 
начальник науково-методичного відділу ДІМ 
Лук'янівський заповідник Оксана Петрівна Бо-
рисюк. До могили були покладені вінки і квіти. 
На мітингу виступали і були присутні представ
ники Національної спілки художників України та 
журналу "Образотворче мистецтво", Національ
ної академії образотворчого мистецтва і 
архітектури, Київської організації НСХУ, Націо
нального художнього музею, Музею М.К.Пимо-
ненка в с.Малютинка, а також правнуки худож
ника по його сину Миколі — Микола Юрійович 
та Михайло Юрійович Пимоненки разом зі 
своєю матір'ю, дружиною Юрія Миколайовича, 
Оленою Іванівною. 
Всі виступаючі підкреслювали надзвичайно 
важливу роль творчості талановитого мистця у 
ствердженні і розвитку кращих традицій ук
раїнського реалістичного малярства, у визнанні 
його досягнень на європейському і світовому 
рівні, високо оцінюючи вагомий внесок Миколи 
Пимоненка у скарбницю нашої національної 
культури. 

О. 3. 

ЛЕГКА, ПРОЗОРА АКВАРЕЛЬ 

Трьохтижнева виставка, яка відкрилася 13 бе
резня 2002 року в музеї Київського державного 
інституту декоративно-ужиткового мистецтва і 
дизайну ім.М.Бойчука, була дещо незвичною. її 
автор — заслужений художник України, ор
ганізатор та директор художньої студії при ЦБХ 
Микола Грох — явив на суд глядача легку, про
зору акварель. І відвідувачі (а це переважно сту
денти та викладачі інституту), як правило, 
схвально сприйняли виставлені твори. 
На акції представлено близько 20-ти робіт, ство
рених упродовж останніх трьох років. Подано в 
основному натюрморти, а також два портрети, 
на яких майже фотографічно відтворено дівочі 
обличчя. Акварелі за технікою виконання нага
дують батик, а через їх площинність прогля
дається художник-ткач. Експоновані твори де
що подібні за своїми зовнішніми характеристи
ками. У них відчутна тонкість роботи і мало-
барвність, примітні вони і своєю невиму
шеністю. 
Давніше Микола Грох займався такими графічни
ми техніками, як офорт, але його останні персо
нальні виставки — суто акварельні. Розгорнута 
останнім часом виставкова діяльність автора дає 
підстави завважити, що мистець, вочевидь, 
вирішив стати "чистим" акварелістом. 

Олена Корусь 
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ДО 1 8 8 - ї 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 

Протягом квітня-травня 2002 р. відбу
лися дві унікальні виставки оригіна
льних творів Тараса Шевченка з ко

лекції Національного музею Тараса Шев
ченка. Одна з них — "Тарас Шевченко — 
пейзажист" відкрилася у цьому ж музеї в 
Києві. Друга — "Тарас Шевченко — худож
ник" з 50 творів мистця була влаштована у 
Національному художньому музеї у 
Мінську з нагоди проголошення Білоруссю 
2002 р. — роком українського Кобзаря у 
Республіці. 
Специфіка зберігання акварельних та 
олівцевих творів Шевченка, природно, об
межує широкий глядацький доступ до них. 
Остання виставка його оригінальних обра
зотворчих творів була відкрита з нагоди 
175-річного ювілею і приголомшила киян 
могутністю незнаного мистецького світу, що 
огортав, втягував у себе з не меншою си
лою, ніж поезія. Для багатьох це стало од
кровенням і відкриттям, опорою у своїх 
національних почуттях. А спроба показати 
кілька творів мистця за кордоном востаннє 
була здійснена 1968 р. у Празі. Відтоді мину
ло майже 35 років. Саме тому нинішні дві 
виставки є сенсаційними, хоча і не мали на
лежного резонансу у культурному просторі. 
Натомість вони увиразнили ряд соціологіч
них проблем, на які не можуть затуляти очі 
мистецтвознавці, музейники, чиновники 
від культури, всі ті, хто дотичний до мис
тецько-освітньої виховної роботи з молод
дю. Тут і брак фінансового забезпечення, 
проблема менеджменту, відсутність відпо
відних комплексних освітньо-виховних 
програм, брак власної національної гід
ності і патріотизму, зацікавлення власною 
культурою. Як відомо, вперше питання 

ВІДКРИВАЮЧИ ТВОРЧІСТЬ ГЕНІЯ 
соціальних ефектів мистецтва порушив 
французький дослідник Гюйо у книзі "Мис
тецтво з соціального погляду", зауважив
ши, що шлях вивчення суто естетичних 
проблем мистецтва починається з соціо
логічних фактів. Ми продовжуємо і надалі 
успішно не знати мистецької спадщини 
Шевченка, намагаємось припасувати її до 
свого розуміння, позначеного здебільшого 
заангажованим сприйняттям його постаті 
та укоріненими штампами. Мусимо визна
ти, що мистецька спадщина Тараса Шев
ченка залишається сьогодні елітарною у 
художньому просторі нашого суспільного 
споживання. 
А втім, у згаданих виставках глядачеві бу
ло запропоновано шедеври акварелі, ви
тончені олівцеві рисунки, вишукані сепії та 
офорти, що, попри академічну манеру ви
конання, міцно тримають у собі нар україн
ського світовідчуття, романтизм націона
льного світобачення. 
На київській виставці (а вона, власне, є пер
шою спробою показати окремо його пейзажі, 
що становлять майже половину мистецького 
доробку художника) було представлено 58 
краєвидів. Прикметно, що перший пейзажний 
малюнок Шевченка з'явився в Україні і згодом 
був переведений в офорт "У Києві". Особливе 
відчуття українського краєвиду, органічне вхо
дження в нього давніх архітектурних пам'яток 
було втілено мистцем у наступному офорті з 
серії "Живописна Україна" "Видубецький мо
настир". Він вивищується своїми банями над 

безмежною даллю Дніпра, випестуваний 
розкішною зеленню київських круч, серед 
розміреного мирного життя древньої столиці. 
При збереженні суто академічної компо
зиції і техніки виконання в роботах Шев
ченка є чимало неповторних українських 
рис, життєвих спостережень, власних ху
дожніх відкриттів. Так, пейзажі періоду Ар
хеографічної комісії композиційно пере
важно закцентовані на першому плані, і 
другий план часто слугує лише тлом, але 
напрочуд інформативним, емоційним, а 
часом навіть епічним. Його "Воздвиженсь-
кий монастир у Полтаві" сприймається як 
духовне осердя, даючи відчуття надчас-
ності і безмежності та особливе розуміння 
краси у відповідності з пантеїстичним 
сприйняттям світу. Таке ж відчуття все
осяжності і антропоцентризму створюють 
його барвисті, повнокровні, у повній гар
монії з людським існуванням, види По-
чаївської лаври, "Костьол у Києві", роботи 
"В Седневі", "Коло Седнева". А краєвиди 
"Коло Канева", "В Черкасах", "Понад Рос
сю", "В Лихвині" є, без перебільшення, уза
гальнюючим образом України. 
В широких, панорамних пейзажах "Урочи
ще Стінка", "Краєвид з кам'яними бабами", 
що сягають глибинних пластів української 
історії, створюючи відчуття онтологічної 
всеосяжності нашого буття, художник ро
бить перші спроби зобразити третій план. їх 
тонке графічне виконання, моделювання 
об'ємних відтінків форми часом лише тов-

Шхуни біля форту Кос-Арал. Акварель. 1848-1849 
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Тетяна Андрущенко, 
історик мистецтв 

щиною та світлосилою олівцевої лінії нага
дує малюнки Дюрера чи давніх китайців. 
Ці нові композиційні та виконавські прийо
ми Шевченко блискуче втілював у краєви
дах на засланні. Пейзажів цього періоду на 
виставці представлено найбільше... Мож
ливо тому, що на засланні художник ство
рив їх понад 300, а значна кількість ук
раїнських краєвидів вміщена в Шевченко-
вих альбомах, які зберігаються в рукопис
ному відділі Інституту літератури ім. 
Т.Г Шевченка НАН України. 
Характер місцевості диктував художникові 
горизонтальну композицію з широко від
критим обрієм. Акцентування на другому і 
третьому планах, їх деталізація зраджує 
ментальну особливість сприйняття дов
кілля від обрію. Часом уява мистця у ман
гишлацьких пісках дає змогу побачити за 
обрієм "і Звенигородку, і Тальне, і навіть 
саму Умань". 
Мрійлива романтична натура Шевченка 
опоетизовує суворий край, змальовуючи 
"Острів Куг-Арал", "Мис Бай-Губек", стрім
кий "Гористий берег острова Ніколая", ча
рує неповторною красою й елегійним наст
роєм "Місячна ніч на Кос-Аралі", "Шхуни 
біля форту Кос-Арал". 
Вражає уміння художника мінімальними 
засобами передати у невеличкому малюн
ку неосяжність простору, широку панора
му, що збігає до обрію. Він уміє передати 
прозорість повітря, геологічну будову гір, 
рельєф місцевості, особливості середиьо-
ізійської природи, знайти багатство зву
чання її особливих барв — "Вид на Каратау 
а долини Апазир", "Туркменські аби в Ка
ратау", "Далісмен-Мула-Ауліє". Багатий ко
лорит цих краєвидів, побудований на кон
трасті чи тонкому нюансуванні одного ко
льору, майстерне світлотіньове моделю

вання дозволяють побачити Шевченка тон
ким колористом, а краєвиди цього періоду 
назвати серед найкращих у тогочасному 
вітчизняному мистецтві. І якщо сучасники 
поцінували Шевченка найбільше як граве
ра, надавши звання академіка, "але, мож
ливо, що тепер ми найбільш цінили б Шев
ченка рисувальника: високо стоять його 
рисунки олівцем, тушшю, сепією, акварел
лю..." — писав Дмитро Антонович. 
Шевченкові пейзажні малюнки — дуже тонкі 
твори мистецтва, де кожна деталь занурює в 
поезію пластичної краси. "Без розумного ро
зуміння краси" неможливо розпізнати у 
дрібному листочку велич природи, а захоп
лення нею художник досягає лише з "глибо
ким розумінням краси, безкінечності, си
метрії і гармонії в природі"— вважає Шев
ченко. Ці естетичні засади мистця є ключем 
до розуміння його пейзажів. 
Виставка "Тарас Шевченко-художник" у 
Мінську, враховуючи страхові можливості 
нашої столиці, яка фінансувала цю історич
ну подію, і надану експозиційну площу, 
представляла собою 50 оригінальних 
олівцевих і акварельних творів мистця, йо
го сепії, офорти та олійну копію "Автопорт
рета" 1840 р. 

Намагаючись показати найповніше твор
чість художника, його володіння різнома
нітними графічними техніками, організато
ри виставки подали по одній-дві роботи з 
кожного творчого періоду. 
Виняток становила серія "Живописна Ук
раїна", що вигідно презентувала офортне 
мистецтво Шевченка. Тут особливо пере
конливо звучала архетипна глибина ар
кушів "Судня рада" та "Старости". Не ви
падково саме ці сюжети знайшли найшир-
шу інтерпретацію в українському мис
тецтві. Мистецтво академіка офорту було 

представлено ще 9 творами. Серед них ви
шукані у своїй мальовничості новаторські 
композиції "Старець на кладовищі", "Дере
ва на Мангишлаку", "Сама собі в своїй гос
поді", виконані імпровізаційним штрихом 
портрети Ф.Бруні, Ф.Толстого, власні авто
портрети. Лаконізмом графічної мови, не
вимушеністю і р ізноманітністю штриха, 
м'яким моделюванням форми вирізня
ється портрет М.Щепкіна. 
Глядачів вражали довершені акварелі 
мистця академічного періоду: "Одаліска", 
"Ворожіння", "Марія", втаємничені пейзажі 
заслання: "Новопетровське укріплення з 
Хівинського шляху", "Мис Тюбкараган", 
"Пожежа в степу"; теплота і багатство 
сепійної палітри жанрових малюнків з жит
тя місцевих людей: "Хлопчик біля грубки", 
"Біля вогню", "Киргизя". 
І все ж таке прагнення охопити фрагмен
тарно всі періоди творчості Шевченка 
створювало враження певної строкатості і 
калейдоскопічності, неможливість відчути 
розвиток тої чи іншої теми, результа
тивність певних мистецьких пошуків. 
Відсутність на виставці олійного малярства 
звужувало уявлення глядача про мас
штабність мистецького таланту Шевченка. 
Одначе виставка, забезпечена достойною 
рекламою, представницьким відкриттям, 
високим професіоналізмом та ентузіаз
мом керівництва і наукового колективу 
Національного художнього музею Білорусі, 
мала значний успіх. 

Національний музей Тараса Шевченка, 
власник майже повної колекції мистецької 
спадщини великого художника, планує і на
далі відкривати найширшій аудиторії цей 
високий мистецький світ, плекати почуття 
краси, гідності і громадянства, якими про
низана творчість українського генія. 

В Черкасах. Олівець. 1843. 

Пожежа в степу. Акварель. 1848. 
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В И С Т А В К И 

ПОСТІЙНІ І БЕЗКІНЕЧНІ 
МЕТАМОРФОЗИ 

Щоденна, активна праця, поєднана з 
потужним інтелектуальним підґрун
тям, і багатолітній досвід стали важ

ливою передумовою нинішнього виходу Ро
мана Романишинау практично необмежений 
творчий простір. Його пошуки ведуть від дос
коналого володіння можливостями графічних 
технік до їх оригінального переосмислення і 
застосування у сферах малярства і скульпту
ри, а далі — до створення композицій синте
тичного характеру, в яких стираються межі 
виду і жанру. 
Спосіб продряпування і травлення на метале
вих пластинах, характерний для друку на па
пері, художник пристосовує до створення 
складного мікрорельєфного рисунка на об'єм
ній бронзовій скульптурі або до нанесення 
графічних відбитків на поверхню природних 
каменів. Такий хід породжує ілюзію присут
ності в творах духу первісних культур. 
Кольорова графіка у нього поступово транс
формується через малярство на полотні в 
опрацювання площини дерев'яної дошки за 
принципом левкасної техніки, властивої для 
давньої української ікони. В цьому випадку 
малярський твір доповнюється активним 
рельєфним опрацюванням його поверхні. 
Крім того, втрачається звична для картини 
прямокутна конфігурація: контур живописно-
пластичних об'єктів набуває самоцінності, 
стає важливою і невід'ємною частиною за
гальної композиції. Ще одну її складову тво
рять (як і у випадку оздобленого графічними 
відбитками каміння) невеликі бронзові встав
ки або об'ємні деталі — ажурні пластинки, 
дротики, фігурки, коліщатка від старих годин
ників, механізмів тощо. Мабуть, саме вони 
наштовхують автора на подальший експери
мент — введення до композиції елементів 
кінетизму. В такий спосіб безкінечний ілю
зорний рух, який спонукав до сприйняття 
творів художника під час кругового огляду, в 
різних ракурсах, доповнюється реальним ру
хом, викликати який може сам глядач. 
Наступний етап розвитку творчих ідей є 
цілком несподіваним, хоча й до певної міри 
логічним, — художник надає можливість кіне
тичній пластичній композиції видавати певні 
звуки, її конструктивне вирішення може бу
дуватися, наприклад, за принципом бронзо
вого дзвона, де масивне тіло порожнистої 
пластики немовби зависає у повітрі і 

фіксується зсередини єдиною точкою опори 
— загостреним кінцем металевого стрижня. 
Кожен найменший рух тоді породжує харак
терний звук, який викликають удари підвіше
них всередині чи ззовні камінців. 
Постійні і безкінечні метаморфози, які відбу
ваються у творчості Романа Романишина, в 
кінцевому підсумку, органічно зливаються у 
певну цілість, де існує єдиний незаперечний 
пріоритет — неповторний, наповнений 
емоціями образ, який нерозривно пов'яза
ний з індивідуальним внутрішнім світом авто
ра, потужним джерелом його інтелекту і твор
чої енергії. 

Орест Гупубсць, 
мистецький критик 

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ 
І ВАННИ ОНУФРИК 

Нещодавно у Національному музеї у 
Львові експонувалася виставка порт
ретів авторства викладача кафедри 

промислової графіки Львівської академії ми
стецтв Іванни Онуфрик. Майже три десятки 
полотен, створених протягом останнього ро
ку, представляють численних діячів ук
раїнської літератури (Ю.Андрухович, Р.Івани-
чук, І.Калинець, В.Неборак, В.Шевчук), обра
зотворчого мистецтва (Л.Медвідь, І.Оста-
фійчук, Б.Сорока), театру й музики (Б.Козак, 
М.Скорик). Портрети створено у виразно 
індивідуальній манері. Домінуючим засобом 
у них є рисунок, який гармонійно поєднується 
зі злегка гротескною психологічною характе
ристикою портретованих. Особливо це 
помітно у зображеннях колег по фаху — кри
жано-раціоналістичний Л.Медвідь, іронічно-
скорботний Б.Сорока, доброзичливий, але 
космічно-втомлений І.Остафійчук. 
Треба зазначити, що до такого незашореного 
трактування зображень ближніх ми не звик
ли. Щонайменше два попередніх покоління 
малярів, при всіх безсумнівних своїх обдару
ваннях, портретів, подібних до нинішніх, про
сто не могли створити — їх би не визнали не 
тільки офіційні поцінувачі, а й широкий гля-
дацький загал, якому з дитинства вкладали у 
голову, що поза натуралізмом мистецтво 
просто не може існувати. Тепер, нарешті, по
вертаємося до переоцінки й осмислення 
відкинутих любителями "атражєнчєскіх мєта-
дов" і до вже відчутно призабутих здобутків 
національного малярства двадцятих років 
минулого віку, до портретів, мальованих Ана-

толем Петрицьким, Ярославою Музикою й] 
багатьма іншими, яким у минулих деся
тиліттях відводилося місце десь на грані доз
воленого. Та це й закономірно, бо кому в] 
унітарній системі була потрібна щира думка| 
про внутрішній світ портретованого? Він по
винен був здаватися нагодованим, помитим,! 
причесаним, отже й щасливим. Ні про які 
"метання душі" чи портретованого, чи, тим! 
паче, портретиста, який через інтерпретаї 
натури передає і свої думки щодо довколиш-
ності, не вільно було й подумати. 
До своїх малярських характеристик сові 
нації, якою повинна бути інтелігенція, Іван 
Онуфрик йшла дорогою освоєння ремесла, 
яка, з малими перервами, тривала сімнад
цять літ. Спочатку художня школа, потім 
училище і, нарешті, академія, де вона потра
пила до студентів Л.Медведя. З одного боку, 
це було добре, бо він виріс з плеяди 
львівських бунтарів рубежу 1960-1970-х 
років і на чимало речей має погляд значно 
ширший, ніж у багатьох його сучасників. Од
нак, з другого боку, манера Л.Медведя, осо
бистості в мистецтві сильної, навіть деспо
тичної, значною мірою відбилася й на фор
мальних прийомах учениці, у якій він не 
стільки розбудив, як притлумив малярські за
датки. До цього ще долучилася й технологія 
малярства акриловими фарбами зі своєю 
специфікою, яка не завжди дає можливість 
традиційними методами розв'язувати цілу 

низку малярських проблем. Втім, і від Л.Мед
ведя, і від решти своїх наставників у ЛАМ — 
М.Андрущенка, А.Максименка, М.Шимчука 
Іванна Онуфрик почерпнула здатність мисли
ти гостро, переживати глибоко, характеризу
вати влучно й не лякатися неприкритої прав
ди. Мисткиня щиро визнає, що її цікавить 
створення портретів сучасників, людей, з 
якими можна розширювати власний світо
гляд, дискутувати й спільно прагнути до тво
рення Краси й Добра. Розпочатий Іванною 
Онуфрик цикл портретів може стати поваж
ним вкладом до галереї діячів нашої 
національної культури, науки, історії, про 
створення якої донині ніхто всерйоз не заду
мувався, а вже б і пора. 

Андрій Дорош 

22 



I УСВІДОМЛЕННЯ СЕБЕ 
Вадим Петров отримав ґрунтовну мис

тецьку підготовку у Харківському ху
дожньому училищі (1975-1979) та на 

факультеті монументально-декоративного 
мистецтва Харківського художньо-промисло
вого інституту (1979-1984). Там були створені 
сприятливі умови для навчання, а викладачі 
давали можливість студентам пробувати се
бе в різних техніках і жанрах. Прихильно ста
вились до його занять і вдома. 
Але ремесло — то тільки засіб для творчості. 
Творчість же, як вважає Петров, почи
нається з усвідомлення свого місця у про
сторі й часі, зв'язків з іншими людьми, інши
ми історичними епохами й культурами, 
діалог з ними. Відштовхуючись від засвоєно
го мистецького досвіду — європейського ми
стецтва, майстрів бароко, бойчукістів, від на
родної творчості, — мистець прагне індивіду
ального вислову, намагається передати своє 
бачення відомих і невідомих (чи маловідо
мих) життєвих і мистецьких реалій, їх переос
мислення й осучаснення, поділитися з гляда
чем своїм світовідчуттям. 
Особливістю творчої манери Петрова є гра
ничний лаконізм у відборі елементів зобра
ження, доведений до символічності й знако-
вості, графічність, свого роду силуетний мону-
менталізм, а також умовність кольору і коло
риту, тональне і нюансне письмо, колірні "роз
тяжки", часом колірні контрасти. 
Однією з тем, які постійно цікавлять Петрова, 
в традиційний для нашого мистецтва "Козак-
Мамай". Але він намагається відійти від звич
ного трактування, осучаснити цей образ, 
відшукати нові фольклорні мотиви. У роботах 
цієї серії "Мамай" (1995) та "Композиція з 
Вершником" поряд з традиційними архаїчни
ми атрибутами (дуб, шабля, кінь) бачимо та
кож голуба (а за своєю сутністю — змія), 
який нашіптує сплячому козакові Мамаєві 
вигадку про невірність його дружини. Цю 
фольклорну версію автор почув на Полтав
щині: літні жінки співали старовинну народну 
пісню. 
Використання у циклі про козака Мамая ар
хаїчних пластичних елементів, стилізованого 

народного орнаменту, що є об'єднуючим для 
різних інтерпретацій і сприяє трансформації 
та ускладненню канонізованих образів, вво
дить ці роботи у традиційне русло. 
Важливою для Петрова стала філософська 
тема "Порома", яку він постійно варіює і роз
виває. З поромом у нього асоціюється пе
рехідний стан, примхи долі, містичність, ско-
роминущість життя, переоцінка цінностей. 
Перехідний стан передається не лише тема
тично, а й колористично: сполученням 
світлого й темного, яскравого й приглушено
го. Цикл об'єднується образом міфічного пе
ревізника Харона. У різних роботах, ніби пе
реводячи погляд, автор фокусує увагу на 
певних деталях: те, що в одній роботі було на 
задньому плані чи збоку, в іншій виходить на 
передній план. Таким чином, тема розгор
тається і поглиблюється — сприймається в 
містичних чи асоціативних візіях. 
Значне місце у творчості Вадима Петрова 
займає серія "Споглядання", яка, по суті, 
розглядається як екзистенційний погляд 
мистця на самого себе внутрішнім зором, са
моусвідомлення в історичному контексті. У 
цій серії він намагається поєднати в просторі 
картини історичні і сучасні реалії, вести їх 
філософський діалог. Простір у нього ніби 
сплощується. Споглядання відомого ланд
шафту з іншої, вищої точки зору змінило 
звичні акценти у його сприйнятті. Багато ре
чей, які зблизька здавалися великими і важ
ливими, стали виглядати незначними. Такий 
підхід допомагає авторові шукати нові акцен
ти в сприйнятті часопростору, віднаходити 
нові пластичні ходи в трактуванні явищ історії 
та культури, оцінювати й порівнювати їх. 
Творчий діапазон Вадима Петрова досить 
широкий. Своєрідними алегоричними засо
бами він продовжує болючу й актуальну на 
сьогодні проблему посилення споживацького 
ставлення не тільки до матеріальних, а й до 
духовних цінностей. 
Проте головним завданням мистця Вадим 
Петров вважає пошуки власного художнього 
потрактування різних пластів культури, і зок
рема фольклору. 

Олена Загаєцька 

КИЇВСЬКИЙ ПЕЙЗАЖ 
Улюблене місто бентежить душу і не залишає 
байдужими сучасних художників. Про це яскраво 
засвідчила виставка малярства "Київ - місто моєї 
любові", яка з березня по травень 2002 р. прохо
дила в приміщенні Головного управління 
архітектури та містобудування. Понад сорок су
часних майстрів пензля (серед яких В.Бабенцов, 
О.Бєлянський, Ю.Химич, Ю.Шевченко, І.Ступа-
ченко, М.Яценко, М.Власов, О.Масик, О.Власов, 
Г.Зайченко, Д.Лящук, І.Пилипенко, А.Шепа, 
В.Євтушевський, О.Сіренко, О.Ольхов та ін.) 
продемонстрували роботи, створені ними за ос
танні п'ять років, позначені розмаїттям технік і 
стилів, манер виконання і колористичних 
вирішень. В презентованих творах спостерігаємо 
безпосереднє продовження узвичаєних на
прямків зображення міста, що ведуть свій поча
ток ще від малюнків А.Ван Вестерфельда. Проте 
масштабна експозиція малярського Києва — це 
не лише розповідь про місто, а також і яскравий 
показник сучасного стану української образо
творчості, зокрема пейзажного малярства. В 
представлених роботах виражено особливості і 
тенденції розвитку міського пейзажу початку XXI 
століття: прагнення до панорам'ності, наявність 
типових ознак жанру, відхід від великих, розгор
нутих серій і найголовніше — прагнення мистців 
гранично виявити власну творчу індивіду
альність, яка накладається на тему Києва. 

Натапія Булавіна 

П'ЯТИЙ ВЕРНІСАЖ 
У виставковому залі Будинку профспілок Молдо
ви відбувся вернісаж українського мистця Воло
димира Паламарчука. Виставка відкрилася у бе
резні нинішнього року. Це вже п'ята персональна 
акція художника. Чотири попередніх також відбу
лися у Кишиневі — в Національній бібліотеці 
(1981), міській художній галереї (1984), Худож
ньому музеї (1990) та виставковому залі Спілки 
художників Молдови (1995). Роботи В.Паламар-
чука увіходять в колекцію Національного худож
нього музею і культурного фонду Молдови, а та
кож в приватні зібрання України, Росії, США, Ка
нади, Франції та інших країн. Частина творів з 
цих колекцій і експонувалася на березневій вис
тавці. 

Лариса Кушакевич 



Ольга Разінкінам 
мистецький критик 

"...КОЛІР, ЗДАТНИЙ ГОВОРИТИ САМ" 

Стовбур Олександр Григорович закін
чив Одеське художнє училище, 
відділення малярства (1971). Пра

цює в галузі живопису, графіки та мону
ментального мистецтва. В 1970-х роках 
увійшов до групи молодих мистців нефор
мального напрямку. Виставкову діяльність 
розпочав у 1973 році, участю у неофі
ційних "квартирних" виставках. Член НСХУ 
(1987), Національної асоціації мистців 
(1993), один з фундаторів групи "Човен" 
(1993) та творчого об'єднання "Мамай" 
(1998), почесний член Києво-Могилянської 
академії (1991). Лауреат Міжнародної 
бієнале "Імпреза-93" в категорії малярст
ва. Живе і працює в Одесі. 
Внутрішній світ людини — інколи єдиний 
простір, де народжуються мрії та прагнен
ня, а вузьке коло найближчих друзів — ау
диторія, в якій можна висловити власну 
думку, знайти однодумців. Але компроміси 
з реальністю вимагають напруження сил та 
мужності час від часу залишатися наодинці 
з собою, і лише тоді власна творчість здат
на піднести ідеї художника на рівень досяг
нень. Саме так усвідомив своє місце в ми
стецтві Олександр Стовбур. 
Свій творчий шлях Стовбур починав у ху

дожній студії рідного Запоріжжя під 
керівництвом І.Ф.Федяника — тала
новитого педагога, який професійно 
прищеплював гуртківцям любов та 
повагу до творчості. Тоді і виникло 
рішення зв'язати своє життя з мис
тецтвом. Мрія здійснилася. Під час 
проходження військової служби в 
Одесі, ще до вступу в Одеське ху
дожнє училище, Стовбур опинився в 
середовищі молодих одеських ху
дожників, які сповідували неофіційні 
на той час форми мистецтва. Саме 
в їх колі проходило формування 
творчого та художнього світогляду. 
У пошуках виражальної мови 
О.Стовбур пройшов шлях від ака
демічної школи до умовно-фігура-
тивного малярства. Багато працю
вав у галузі монументально-декора
тивного мистецтва. 
Заглиблюючись у творчість сучас
них художників, у співвідношення 
зробленого і успадкованого, вітчиз

няного і зарубіжного, не можна відкидати 
вплив на долю і становлення та духовне 
відродження творчої особистості певних 
обставин і ситуацій. На мистецькій свідо
мості О.Стовбура позначилися, власне, 
ідеї авангардного живопису, ідеали новітніх 
пластичних форм. Це поступово наближа
ло його до ідей мінімалізму, сприяло схиль
ності до медитативного і споглядального 
мислення. 
Свідомо окресливши свій пошук рамками 
образотворчих можливостей кольору, ху
дожник спрямовує зусилля на вивчення йо
го виражальних можливостей. Олександр 
впевнений: "... колір — це вже ідея, сюжет, 
він має самоцінність... Не можна змішува
ти літературу та малярське мистецтво. Як
що чітко вирішено завдання, тобто пра
вильно розміщено і ви
значено колірне середо
вище, колір, як живопис
на структура, здатний го
ворити сам". 
Художника бентежить 
сфера емоційного сприй
няття сучасного мистец
тва, його естетика, пи
тання поглиблення наці
онального, а з ним — 
фольклор, етнографія, 
образотворча класика. 
Ясна річ, мова йде не 
про бездумне запозичен
ня національної стилісти
ки: мистець намагається 
висловлювати національ
не живописно-образними 
моделями, в яких при
сутні традиційні поняття 
декоративності, знакової 
умовності, символіка ко
льору, метафора. Так, у 
своїх роботах О.Стовбур 
оперує переважно пло
щиною, ідеалом пластич
них рішень вважає старо
давню українську ікону. 
Але, на відміну від ікони, 
колірне рішення, як пра
вило, стримане і акценто
ване скоріше не кольо
ром, а його тоновим від
повідником. Художник 
малює на дошках, їх жи
вописно-площинна поверхня має активно 
визначений об'єм, створений нашаруван
ням фарби з заглибленим геометричним 
рельєфом. Автор знайшов певну фактурну 
технологію, яка максимально здатна 
підтримати його ідеї щодо висловлення 
безпристрасних і лог ічно-спрямованих 
композицій. Приваблює художника і мо
дифікація простих форм, їх знакова ар
хаїка. Взагалі, в творчості Стовбура знак 
— певна архаїчна субстанція, яка інфор
мативно самодостатня. Знак — своєрідна 
міфологема, матриця медитативних 
відчуттів, об'єкт "археологічної" цінності. 
Малярство останніх років розвиває та син

тезує попередні пошуки. Творчий арсензі 
збагачують своєрідні ремікси на тему "ква 
дратів" вітчизняного модернізму початку 
минулого століття. Тим самим фактична 
була досягнена, і навіть узагальнена, без] 
сюжетна образотворча ідея, знайдений 
власний асоціативний підтекст кожному 
твору, активна естетична та емоційна ви
разність. 
Колись сформувавшись у свідомості сучас 
ників як монолітне ціле, творчість т.зї 
сімдесятників нині здається живою тра 
дицією. Традицією, яка живить своїми со 
ками актуальну сучасність, орієнтує на но 
ве сприйняття світу. Але мистецтво цих ав 
торів сьогодні все важче і важче предста 
вити як непорушну цільність. Більшість ху 
дожників цього покоління стали майстра 

ми, що працюють на межі індивідуалізму, а 
деколи радикально змінюють загальне уяв
лення про образотворчість. Цей процес 
особливо притаманний одеситам, і зокре
ма Стовбуру. Тяжіння до певної 
анонімності, знакової метафори і символу 
зближує його живопис з деякими історич
ними прикметами монументального мис
тецтва, але водночас не позбавляє живо
пис станкового характеру. Формальний 
вимір умовності в творах Олександра 
Стовбура звучить реально вираженою ес
тетикою, яка так чи інакше, вільно або ні 
впливає на мистецьку свідомість нашо 
часу. 
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1. Олександр Стовбур. Серпневі сутінки. Дошка, олія. 
1996. 

2. Каліграфічна тема. Папір, туш, акварель. 1992. 

3. Тема - II. Папір, туш. 1992. 

4. Тема - III. Папір, туш. 1992. 

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

Впродовж двох місяців (з 27 грудня 2001 р.) у Пол
тавській галереї мистецтв діяла обласна художня 
виставка "Різдвяні зустрічі", проведена місцевою 
організацією НСХУ. Експозиція нараховувала 80 
робіт, створених за останні кілька років. 
Найбільше було представлено малярських 
творів. Цікаві роботи виставили П.Волик, В.Бри-
кулець, В.Мозок. Також увазі глядача пропонува
лися полотна і картони О.Ямбиха, М.Болюха, 
А.Гонтаря, В.Бенфіалова, О.Перця, С.Григор'єва, 
Ю.Самойленко, А.Лавренка та ін. 
Іншу групу складали твори декоративно-ужитко
вого мистецтва. Технічними новаціями й незвич
ними рішеннями вирізнялася кераміка І.Віцька. 
Свої нові гобелени представили Є. та Л.Пілюгіни, 
Н.Пілюгіна-Марченко, Ю.Самойленко. Непогані 
роботи у техніці батику експонувала Л.Лукаш — 
здібна неофітка цього виду мистецтва. Народне 
мистецтво гідно репрезентували гончарі В.Оме-
ляненко, М.Китриш і килимарка й рушникарка 
Н.Бабенко. 
На жаль, виставлялося обмаль графіки і скульпту
ри. Тим відрадніше було бачити хвацькі акварелі 
А.Кривобоченка, 6 графічних аркушів С.Гнойово-
го, барельєф В.Білоуса і пластику А.Величка. 
Як засвідчила виставка, багато полтавських 
мистців середнього й старшого покоління заціка
вилися малярством, тоді як молодь досить актив
но працює у декоративно-ужитковій галузі. 

Юлія Єрмилова 

РЕШЕТИЛІВКА 

Мистецьке життя в Решетилівці вирує завдяки 
гурту мистців, більшість яких займається кили
марством та вишивкою. Дев'ята художня вистав
ка "Решетилівська весна", що відкрилася 27 бе
резня 2002 р. в місцевому центрі культури і 
дозвілля "Оберіг", об'єднала 40 мистців Полтав
щини, котрі представили понад 100 творів. За ви
нятком окремих робіт ще совєтських часів, усі 
вони з'явилися на світ упродовж останніх років. 
На виставці репрезентовано традиційні декора
тивні ткані рушники Альбіни Литвиненко, орна
ментальні килими Надії Бабенко, Леоніда Товсту
хи та Петра Шевчука. Центром експозиції стала 
серія вишитих рушників "Моя Полтавщина" Лари
си Пілюгіної. її особливість у тому, що автор вико
ристовує домоткане полотно, вишиває білими 
нитками і різними декоративними швами, що на
дає рушникам виразності і досконалості. Цікавий 
задум килима Олександра Бабенка "Мрії", май
стерно втілений у матеріалі; цей витвір визнано 
кращим на виставці. Гобелени "Спогад про літо" 
та "Цвітіння" молодих килимарів Олексія та На
талі!' Пілюгіних-Марченко, "Берегиня" Юлії Дер
кач, "Соняшники" Сергія Вакуленка, "Весна" Ва
силя Кріля показали різноманітні підходи у 
ткацтві. Батики Лариси Лукаш з Полтави та деко
ративні підлакові тарілі Наталії Сакаль з Кобеляк 
збагатили весняний вернісаж. Самобутні ляльки 
виставила Валентина Омельченко. Димлена ке
раміка Василя та Івана Деркачів була помітна се
ред числених керамічних робіт викладачів та сту
дентів Полтавського національного технічного 
університету ім. Ю. Кондратюка. Акварелі Мари
ни Рожнятовської та Олександра Тарасенка, па
стелі Ольги Зозулі, олійні краєвиди Євгена 
Пілюгіна та Володимира Мазура становили ма
лярську і графічну частини експозиції. 
Виставка в Решетилівці засвідчила велику 
зацікавленість мистців відродженням культурної 
спадщини свого народу. Значна частина килимів, 
рушників та батиків з "Решетилівської весни" ек
спонувалася на І Всеукраїнській Великодній вис
тавці декоративного мистецтва. 

Ольга Пілюгіна 
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Стіл з птахою. Полотно, олія. 1998. 

Пам'ятаю, що Олег від самого початку включив
ся в процес творення дуже сильно. Він перейняв
ся пошуками нових ідей і форм і почав дуже ак
тивно працювати. Я дивився на те, що він робив, 
та на те, що робили інші мої учні, і це додавало 
мені якоїсь сили. 

Карло Звіринський, 
1977 р. 

У Мінька повно парадоксального без парадоксу, 
очевидно, тільки тому, що Мінько, насамперед, 
естет. Сильне естетичне відчуття здіймається в 
ньому, як вершина над долиною парадоксів, як 
арка над долиною пристрастей. Естетизм його 
творчості міниться у відблисках парадоксу навіть 
тоді, коли ця творчість відпочиває у ніжних 
півтінях пастелі... 
Мінько смішив би нас жахливими речами, якби 
не його пані Краса. Жива Пані з м'якими принад
ними обрисами, зовсім не схожа на ідола чи фе
тиша, однак в рисах якої аж надто виразно про
глядають характерні риси Феміди. 
Якби не здорове відчуття парадоксальності ситу
ації, Мінько легко врятував би світ Красою, тому 
що вельми гостро відчуває парадоксальність на
шого з Вами світу. 
Мінько, можливо, один з останніх обачних ли
царів ордену пані Краси-Феміди серед суцільної 
вервечки вітряків парадоксу. 

Любомир Медвідь, 
1988 р. 

Малярство Олега — то внутрішні автопортрети, то 
картини меланхолії, яка йому знана в найтонших 
відтінках і яку словами не викажеш, тому малює, 
без шансів на осанну тлуму, зате для естетів і по
свячених — насолода. 

Роман Петрук, 
1998 р. 
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Серед більшості мистців, з якими мені 
довелося спілкуватися в останні ро
ки , Геннадій Верещагін вражає 

особливо. Закінчив він Київську художню 
школу. Потім, у 1981 році, Київський ху
дожній інститут. Там з перших курсів відчу
вав себе впевнено і досить комфортно, бо 
вже мав тверде уявлення про своє подаль
ше творче буття. Вчителями вважає 
І.Селіванова, А.Чебикіна, якому вдячний 
особисто: він допоміг опанувати професією 
кудожника-графіка, запричастив до офор
ту, і насамперед офорту кольорового. Вже 
на третьому курсі Верещагіну пощастило 
взяти участь у трьох республіканських ви
ставках. По закінченні вузу приїздить до 
Одеси, куди привозить із собою вже пев
ний рівень професійного ствердження се
бе в обраному мистецтві, власний погляд 
на його сучасну художню практику, свою, 
Вже сформовану художньо-стилістичну мо
ву. Його світосприйняття і графічна об
разність цілком і повністю відповідали кон
цепції найскладнішого різновиду офорту — 
кольорового з однієї дошки. 
Вступ у 1985 році в члени Спілки художни
ків був послідовним кроком у житті, рис
кою під так званим початковим етапом 
діяльності. А далі — нові вітчизняні й за
рубіжні виставки, перемоги на міжнарод
них бієнале графіки, участь у привабливо
му, як здавалося тоді, марафоні, що ствер
джував професійний хист і художнє ви-
Внання. За власною думкою Верещагіна, в 
ТОЙ час він цілеспрямовано орієнтувався 
N8 Захід, Москву, Петербург і зовсім не 
думав про Одесу. Але пізніше "махнув на 
них рукою" і майже відмовився від участі у 
іарубіжних виставках. 
З 1985 року в арсеналі мистця з'являють
ся цілі серії графічних робіт. їх тематика 
Тісно пов'язана з мотивами архітектурних 
Прикметностей Одеси, живописних 
•нетрів" старого міста, де й досі зберігаєть
ся його неповторний дух, з жанровими 
сценами, які аурують особливий колорит 
мешканців некоронованої столиці 
Північного Причорномор'я. У творчому ба
кенні Верещагіна прилучитися до її 
Своєрідного літопису кольоровий офорт 
Відіграв визначну роль. Колір і колорит — 
Мійяскравіші ознаки нинішнього одеського 
іртизму, зокрема малярства, — з появою 
Ісрещаг іна перекочували і в графіку. 
Вкупі з досконалим володінням усім склад
ним комплексом офорту, вони стали 
Домінуючою рисою його творінь. Художник 
іосяг віртуозного техніцизму в створенні 
віирокої колірної і колористичної гами, її 
фактурної організації, навчився викорис
товувати світло, як структурну складову 
Мудожньої мови зображення. Офорт пере
порюється на стійку живописну форму. 
Так, у пейзажних творах, де художник 
Віддає шану архітектурній красі одеських 
вудівель, досліджуються майже 
Імпресіоністичні нюанси. Він подає 
архітектурні мотиви в оточенні ранкового 
•бо надвечірнього світла, яке виявляє ілю-
ВОрну об'ємність споруд, привабливу гру 
Имей і сонячних бліків, барокову витон-

Тетяна Басанець, 
мистецький критик 

М О В О Ю 
ченість декоративного оздоблення та ма
теріальну переконливість. 
У жанрово-побутових композиціях колір 
вирішує і проблему "візуальної правди" — 
майже фольклорних ситуацій з епізодів 
буття пересічних одеситів. І тут найваж
ливішим є те, що художник уникає шаблону 
тривіального прочитання "картинок з 
одеського побуту", які склалися в нашій 
уяві завдяки літературі та народному анек
доту; він створює свій художній міф, озна
чений єдністю міста — його "пейзажного 
портрета" — з портретами мешканців. 

Поєднаність архітектурного й людського 
життя складає суттєву квінтесенцію творів 
художника: таким чином, сюжетна канва 
творів розгортається у просторі стареньких 
одеських двориків і вулиць із залишками 
архітектурних ознак часу та буття 
нинішнього. Колірна живописність пред
метної атрибутики гармонійно поєднана з 
характерами людей, котрі з покоління в по
коління живуть і спілкуються в їх суто 
одеському просторі. Сам художник заува
жує, що архітектурні мотиви старої Одеси 
він збирає "по крихтах", синтезує знайдене 
— найхарактерніше, привабливе. Вміючи 
організувати деталі, акцентувати рисунком 
і кольором їх унікальну, майже "антиквар
ну" значущість, він нібито озвучує зв'язок 
сучасного з пройденим. 

О Ф О Р Т У 
...Звідки ж прийшло до майстра подібне 
тяжіння до жанру? Певну роль зіграла тут 
міцність традицій життєвого колориту Оде
си. Але було й інше. Художник відверто на
тякає на сильні враження київського Подо
лу, що зачаровував його в студентські ро
ки. А далі розгорнутою книгою стали... 
"малі голландці". Саме тут знайшов він 
максимально виражену образотворчу силу 
жанрово-побутової ідеї, звучність поетич
ного рішення. 
В середині 90-х, вже минулого століття, Ве
рещагін звертається до мініатюрної 

графіки, зокрема художнього екслібрису. 
Здавалося б, його ужиткова функція мала 
послабити увагу до кольору чи до рисунку, 
зробити їх більш умовними, спрощеними. 
Але сталося інакше; мініатюра виявилася 
об'єктом ще більшої живописно-графічної 
зосередженості, змусила особливо ретель
но працювати над усіма елементами ху
дожньої форми. 
Тематика екслібрисних замовлень завжди 
сягає історичних глибин. І в їх пізнанні Ве
рещагін проявив неабияку ерудицію: він 
вдався до серйозних експериментів з пла
стичною мовою, а її живописна оболонка 
стала у нього яскравою ознакою теми, пев
ною авторською метафорою відомих міфо
логічних чи історичних сюжетів. 
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П Р І Р В А 
С ьогодні живопис — це спонтанно, 

випадково виникаючі індивідуальні 
"симптоми" реального в усе більш 

віртуалізованому мистецтві, — натхненно 
просторі кується в друкованій концепції ви
ставки "Полюби свій симптом", яка відбу
валася з 31 травня по ЗО червня 2002 ро
ку в Центрі Сучасного Мистецтва при 
Національному університеті "Києво-Моги-
пянська академія". На сей раз виставкові 
площі цього "центру" захаращувала свіжо-
випущена продукція (гучно іменована "жи
вописом") осіб із Києва, Одеси, Острави, 
Санкт-Петербурга та Москви. 
Прибулець із Санкт-Петербурга, Д.Шорін, 
представив серію "Катастрофи". Оглядаю
чи результати його "дєятєльнасті", можна 
виокремити трохи ближчу до мистецтва 
роботу "Випадкова зустріч" — майже 
копійне відтворення кадру із документаль
ного кіно совєтських часів. Тут принаймні 
упіймано настрій неочікуваності, рапто
вості. А від картини "Бог Отець" віє бого
хульством. Вироби цього автора великого 
формату, наскрізь просякнуті буденністю. 
Порнографічні зображення серії "Неіграш-
ки" В.Кожухаря (Одеса) несуть жахливу 
енергетику, не кажучи про елементарну 
відсутність будь-яких натяків на художність. 
Автор свідомо ігнорує межу між живим і 
предметним світом; споглядання його робіт 
опускає глядача у прірву гидкого й некра
сивого. Між справдешнім (мистецьким) ма
лярством і подібними заповненнями фар
бами полотна — нездоланна відстань. 
А замешкуючий у Києві І.Чічкан взагалі пе
рекреслив будь-які норми дозволеного ху
дожницьким етикетом. Особі, яка "ізабра-
жаєт" сексуальне життя зайців з людськими 
(та ще й гіпертрофованими) статевими ор
ганами, не завадило б з'явитися на прийом 
до психіатра. Подібні малюночки не варто 
демонструвати навіть на стінах громадсь
ких туалетів, і вже тим паче — в галереї ми
стецтв, яка існує при державній установі. 

Олена Корусь 
Щодо робіт заїжджого з Москви А.Насоно-
ва, то на них часом більше тексту, аніж зо
браження. Тим часом І.Гусєв з і своєю 
серією портретів дівчаток "а-пя бідер-
майєр", на перший погляд, не вписується в 
загальний настрій цього, з дозволу сказа
ти, "шоу". Його роботи зовнішньо позбав
лені тої підкресленої брутальності, якою 
пронизана виставка. Вочевидь, вони сюди 
потрапили для підсилення контрасту — 
щоб на їхньому "прилизаному" тлі огидне 
виглядало ще гидкішим. На одному з ут
ворів Гусєва — троє пухнастих кошеняток 
у кошику, тільки з якимись дивними імена
ми: секс, наркотики, рок-н-ролл. Нібито 
тихі та приємні, аж до порожнечі, лишень 
кольори трохи отруйні. 
Ще два московити — В.Дубосарський та 
О.Виноградов — всіма силами створюють 
собі імідж "майстрів живопису для нових 
росіян". їхня робота "Художник і модель" 
незрозуміло байдужа і викликає стійку 
відразу в глядача смугою крові через 
увесь формат. 
Загалом же утвори, на яких чітко прочиту
ються ознаки психічних розладів, логічніше 
було б розміщувати в психіатричних закла
дах (скажімо, в Київській психіатричній 
лікарні ім. І.П. Павлова) — тамтешня 
публіка якраз підходить для цих авторів, а 
не у виставкових залах при славній Киево-
Могилянській академії, де нині чужинцями 
робиться все, щоб витравити з неї ук
раїнський дух. Невже замало того, що май
же всі київські галереї окуповані такими 
акціями? Скажете, а де ж ці "арт-вишуки" 
виставляти? Доведеться, напевно, редакції 
журналу "Образотворче мистецтво" на не
одноразове прохання його читачів зверну
тися до головного лікаря Київської психіат
ричної лікарні ім. І.П. Павлова, — щоб 
віднайдені в ній вільні площі нарешті були 
використані за призначенням. Це й могло 
б стати новим, логічним місцеперебуван
ням отого горезвісного "Центру Сучасного 
(?) Мистецтва (?)". Бо для широкого загалу 
продукти хворобливої психіки краще за
крити, поховати за стіною відповідних їм 
установ. Проекти, подібні до оглядуваного, 
— це таки симптоми. Невідворотні ознаки 
хвороби ініціаторів та учасник ів таких 
дійств. 

к и ї в 

Удвох виставкових залах Центрального 
будинку художника НСХУ відбулася пер
сональна виставка народного художника 

України, професора НАОМА Миколи Попова. 
Діяла вона 12 днів — з 22 березня до 2 квітня 
2002 року. Показаний глядачеві творчий доро
бок мистця охоплював досить великий 
проміжок часу — з 1958 до 2001 рр. 
Враження від виставленої графіки Миколи По
пова (в акції було задіяно 91 графічну роботу) 
— значно кращі, ніж від малярства. Серед 
ліпших творів мистця — "По етапу" (1977), "Ка
терина" (1983), "Добродій" (1985), "Посмішка 
старого" (1987), "Сліпий" (1989). З-поміж них 
виокремлювалася своїм незвичним образним 
втіленням "Посмішка старого". Автор передає 
всю глибину щирого почуття, його красу. Жва
во нарисовані олівцеві начерки урізноманітню
вали експозицію. 

У малярській творчості Попова, яка представ
лена 198 творами, переважали краєвиди; пор
третів і натюрмортів було мало. Багато ма
лярських витворів носили ескізний характер — 
необхідно було чимось заповнити велику екс
позиційну площу залу. Автор чомусь вважає се
бе передусім малярем (як те видно зі 
співвідношення виставленого малярства й 
графіки), однак показані глядачеві твори 
свідчать, що він перш за все — графік. З ма
лярських робіт непогані — "Портрет дружини" 
(1958), "Весна у Боярці" (1958), "Нічні вогники" 
(1988) та "Великий сніг" (1999). 
Виставкове співвідношення малярства й 
графіки таки відчутно позначилося на вра
женні од виставки. Звісно, експонент намагав
ся подати свою творчість якнайкраще, докла
дав зусиль, врешті, чогось досягнув. І за 
кількістю робіт виставка вийшла досить значна, 
чим, власне, і запам'яталася. 

Лариса Кушакевич 

МИХАЙЛО 
АРАГАН 

МАЛОВІДОМІ 
СТОРІНКИ 

життя 
П'ятдесят рок ів тому (8 березня) 

відійшов у вічність непересічний 
дослідник українського мистецтва, 

багатолітній працівник Національного му
зею у Львові, доктор Михайло Драган. До
ля відвела йому небагато часу, до того ж 
він припав на найдраматичніший період в 
історії людства — першу половину XX 
століття, по котрому пройшлися світові ка-
таклізми, що не оминули західноук
раїнського, бойківського краю, де 20 листо
пада 1899 р. в с. Тустановичі поблизу Дро
гобича побачив світ Михайло Драган. Його 
становлення як особистості, студії і по
движницька праця проходили в умовах чу
жоземних панівних режимів: Австро-Угорсь-
кої монархії, панської Польщі, німецької 
окупації, диктатури сталінщини. Режими 
мінялися, наче в калейдоскопі, але 
стабільними залишалися світоглядні, 
національні позиції вченого. Навпаки, вони 
міцніли, збагачуючись новими знахідками. 
Чим частіше він мандрував карпатськими 
теренами, уподібнюючись Я.Головацькому, 
В.Гнатюку, тим більше утверджувався в 
думці про талановитість рідного народу, йо
го розмаїтий мистецький доробок, котрим 
треба гордитися, а ще більше — пошанову-
вати, популяризувати. 
У 26-річному віці М.Драган публікує першу 
статтю, назва якої сама за себе промов
ляє: "Подрібні таблиці опису давніх церков
них будов по актах візитацій"; згодом, у 
1937 р., видає фундаментальну двотомну 
монографію "Українські дерев'яні церкви", 
де досліджує західноукраїнський регіон. 
Наступна велика й унікальна праця "Ук
раїнська декоративна різьба ХУІ-ХУІІІ ст." 
побачила світ у 1970 р., після деякого по
слаблення тиску на українську національну 
культуру в 60-х роках і зацікавлення ми
нувшиною. Вчений вперше в мистецтво
знавчій літературі так різнобічно висвітлює 
досі не вивчену ділянку творчості — 
царські врата, водночас прагне відтворити 
їх найраніші форми, адже з часу Руської 
держави до кінця XVI ст. не збереглося 
жодного іконостасу в первісному вигляді. 
Проте мистецькі зацікавлення М.Драгана 
не обмежувалися пам'ятками сивої давни
ни. Його хвилював сучасний стан твор
чості, її напрямки, фаховий артистизм, де 
він мав свою позицію, про що стверджує 
близький співпрацівник музею і соратниця 
Віра Свєнціцька: "У переглядах і оцінках 
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завідувач 

творчості сучасних мистців Львова Драган 
був об'єктивний і принциповий, часом, мо
же, аж надто прямолінійний і безоглядний, 
але тим він, безперечно, допомагав мист-
цям, що, так би мовити, навмання, само
тужки шукали шлях до повного самовира
ження. З перспективи часу можна зро
зуміти, наскільки правильними і точними 
були його оцінки". 
Додамо, що особливо поціновував ті творчі 
речі, котрі були національними за своєю 
сутністю. Взяти хоча б його прискіпливий 
аналіз творів першої виставки Асоціації не
залежних українських мистців (АНУМ) в 
газеті "Діло" (жовтень, 1931 р.), розлогу 
статтю "Традиції і побут у національному 
мистецтві" ("Діло", жовтень, 1932 р.), а та
кож відгуки на виставки, організовані 
Спілкою праці українських образотворчих 
мистців (СПУОМ). 
Стосовно першої її виставки (грудень, 1941 р.), 
де експонувалося 211 праць 35 художників 
ІЗ 48 зареєстрованих у Спілці, М.Драган 
писав, що СПУОМ "станула до нової твор
чої праці" і "першим своїм обов'язком пе
ред громадськістю уважала зробити показ 
своїх творчих спромоґ. Автор вважав за 
доцільне виокремити учасників виставки в 
чотири групи. Віддаючи належну пошану 
найстарішій генерації — О.Куриласу, А.Ма-
настирському, О.Кульчицькій, О.Грищенку, 
М.Федюку, він вимогливіше ставився до се-
редньовікової групи — В.Баляса, М.Осін-
чука, Р.Сельського. Дисонансом видавали
ся йому стилізовані ікони В.Дядинюка: 
'речі зле рисовані, ще гірше закомпоно-
шанГ. Щодо групи початківців (М.Левиць-
кий, М.Козакевич-Дядинюк, Є.Дзиндра), то 
їм, на думку мистецтвознавця, "треба пра
цювати". Багато уваги приділяв М.Драган 
мистцям з-над Дніпра, котрі залишилися 
тут після "перших совєтів", — М.Дмитрен-
ку, М.Азовському, М. Неділку, М.Мухіну, не 
Приховуючи до них своїх симпатій. 
Чудовою статтею відгукується М.Драган на 
'Виставку чотирьох" (червень, 1942 р.) 
І.Труша, О.Новаківського, П.Ковжуна, 
П.Холодного (старшого), доповіддю про ос
таннього, що прозвучала після її закриття, 
разом з іншими виступами: Р.Турина про 
Творчість І.Труша, В.Свєнціцької — про 
О.Новаківського, М.Осінчука — про П.Ков
жуна. Основний мотив промовців акценту
вався на національній суті творчого дороб
ку цих непересічних майстрів. 
Мабуть, під враженням від корифеїв ук
раїнського малярства журі, в складі якого 
був доктор М.Драган, прискіпливіше пі
дійшло до відбору експонатів на третю вис
тавку (січень, 1943 р.), котра була влашто
вана "під гаслом поглиблення національно
го характеру мистецької творчості і 
мав'язання до актуальних потреб життя на
роду, і в цьому напрямку деякі мистці доби-
тся поважного успіху**. Це полотно О.Ку
риласа "Дивлюся, аж світає", груповий 
портрет М.Дмитренка "Дівчата з Заліщик" 
1В інші. 

Добрі слова виголошує М.Драган О.Куль
чицькій стосовно персональної виставки, 
ар підсумовувала 35-річну її творчу працю, 
Пройняту любов'ю до рідного краю, народу. 

Володимир Ба дяк, 
кафедри гуманітарних наук ЛАМ, професор 

"Творчість О.Кульчицької, — відзначає він, 
— це окремий розділ в українському мис
тецтві Гзличини. Якщо Труш пробив нашо
му мистецтву вікно до Європи, то Куль-
чицька стала піонеркою не однієї мистець
кої техніки. Ця різнородність її діяльності 
розширила обрії у галицькому новітньому 
мистецтві і поклала підвали під його 
розріст в усіх можливих і практикованих в 
Європі формаХ\ 
Серед 400 різностильових робіт, що були 
експоновані на п'ятій (останній) виставці 
СПУОМ у грудні 1943 р., мистецтвозна
вець акцентує увагу на творах О.Куриласа, 
А.Манастирського, О.Кульчицької, а також 
майстрів пензля з Великої України — 
Ю.Кияченка, Н.Компанієць, В.Крюкова, 
М.Жеваго, І.Морозова, О.Повстенка, які 
"краще охоплюють атмосферу української 
землі, ніж галичани; цим останнім треба б 
від них цього навчитися". Напевно, автор 

публікації мав на увазі і "групу "фор
малістів" чи трохи лівіших прихильників ми
стецтва", про яких він пише. 
Побіжне ознайомлення з тогочасними 
публікаціями і висловлюваннями М.Драгана 
переконує: він, як і С.Гординський, надзви
чайно переймався проблемами розвою са
ме українського національного мистецтва, 
намагався вгледіти і в тогочасних авангард
них формах рідну історію, край, образи його 
господарів, які тут оселилися і з незапам'ят
них часів творили неповторну культуру. То
му так його втішали роботи наддніпрянців, у 
яких ця аура прочитувалася барвами, сю
жетами, композицією. Наснаженого цими 
проблемами й застала М.Драгана радянсь
ка влада, що прийшла в край у другій поло
вині 1944 р. Його заяву у члени СРХУ 
львівське правління задовільнило разом із 
заявами І.Свенціцького і В.Свєнціцької, 
інших претендентів 27 серпня 1944 р., коли 
голова правління СРХУ В.Касіян оголосив 
про поновлення в Спілці "22-х товаришів" і 
вручив їм членські квитки. 
Однак вже 17 жовтня 1947 р. в таємній 
інформації Львівського обкому партії в ЦК 
КП(б)У про політичні настрої інтелігенції 
Львівської області серед інших неблаго-
надійників значиться і М.Драган, який десь 

сказав: "Радянська влада є такою ж, як і 
царська влада Петра І. Російські комуністи 
поводять себе на Західній Україні, як жор
стокі імперіалісти, тільки прикриваються 
прапором єдинокровних братів". Далі були 
заходи щодо цькування і витіснення М.Дра
гана з мистецького життя... 
У грудні 1949 р. посаду заступника дирек
тора музею з наукових питань обійняв 
ВЛюбчик , що означало посилення тиску 
на національне життя як у музеї, котре за
вершиться у 1952 р. відомим його погро
мом, так і в Спілці художників. Він звинува
чував у живучості чужих, формалістичних 
проявів у творчості секції критик ів , у 
бездіяльності мистецтвознавців, які "зби
раються по квартирах, а не в Спілці, до то
го ж в неповному складі. А де Свєнціцький 
і Драган? Чому ніколи не бувають на цих 
обговореннях?' — запитував знервований 
оратор. "У цих товаришів явно виступають 
прояви буржуазного націоналізму". 
Фактично загнаний у безвихідь, М.Драган 
пішов "засвоювати ази" марксизму-лені-
нізму — у відповідний вечірній "універси
тет", який закінчив на "відмінно". 
Критика стану справ у Львівському музеї 
перенеслась в роботу IX пленуму СРХУ 
(вересень, 1951 р.), де в доповіді заступни
ка голови Комітету у справах мистецтв 
УРСР О.Пащенка звинувачено І.Свенціць
кого, який впродовж багатьох років зайня
тий тільки вивченням мініатюр і західноук
раїнських рукописів XV — XVI ст., М.Драга
на, котрий обмежується вивченням деко
ративної різьби XVI — XVIII ст., а щоб бути 
поза сучасним життям, подав заяву з про
ханням не вважати його членом СРХУ, 
оскільки не вивчає радянського мистецтва. 
А між іншим, "Драган був активним учасни
ком Асоціації незалежних українських 
мистців, він і надалі ним залишається", "чи
мало потрудився, щоб відірвати західноук
раїнське мистецтво від українського ра
дянського мистецтва і віддати його під 
цілковитий вплив реакційного формаліс
тичного мистецтва буржуазного Заходу". 
За 12 років Драган не написав жодного 
рядка про творчість львівських художників. 
Він залишається на позиціях АНУМ. 
Звинувачення М.Драгана в намаганні 
"відірвати західноукраїнське мистецтво від 
українського" і "віддати під вплив реакцій
ного формалістичного мистецтва" буржу
азного Заходу — суцільна вигадка, брехня. 
"Лівацький формалізм", немічність, диле
тантство в мистецтві, які справді повторю
вали деякі галицькі художники за євро
пейськими модерністами, — не втішали, не 
наснажували його. Він з великою радістю 
сприймав ті роботи, які були позначені фа-
ховістю, добротною академічною школою і, 
особливо, національною суттю, за що, 
власне, опинився в опалі тоталітарної сис
теми. 



Володимир Прядка, 
народний художник України ВИРАЗНИК УКРАЇНСЬКОГО стилю 

Олександра Теліженко 

Ім'я Олександри Теліженко невіддільне 
від історії сучасного українського мис
тецтва, в якому вона працює як най

більш послідовний, успішний творець і про
довжувач традицій Древа Життя нашого 
народу, яке вона плекає у своїй творчості. 
Тисячі літ укрів, антів, русів, українців обе

рігає дивовижний оберіг, символ благосло
вення Життя — вишиваний або тканий 
рушник. 
Олександра Теліженко поєднує одвічний ка
нон і тактовне, виважене новаторство. Ма
буть, немає сьогодні більш захопленої, натх
ненної мисткині, яка б створила таку 
кількість оберегів історичної пам'яті народу 
у вишиваній серії рушників. Самі назви руш
ників говорять про хвилюючі події в історії 
України — "Холодний Яр", "Звізда Полин", 
"Золотий Тризуб", "Роксолана" тощо. 
А ще Олександра Василівна є одним із 
оригінальних інтерпретаторів історичного 
та національного вбрання. В ньому її лю
бов, її інтерес. В ньому вона прагне вияви
ти людську гідність, варту пензля художни
ка. Таким художником — знаним мистцем 
— вона і є. 
Вона весь час у пошуку синтезу тра
диційних мотивів форми та декору в сучас
ному одязі. І в цьому творчому пориві її 
здобутки дуже вагомі і заслуговують на 
увагу. Пошук українського стилю вбрання, 

НАШІ Ю В І Л Я Р И 

архітектури, інтер'єру, меблів — це само
вираження нації, яке уособлюють справжні 
творчі особистості, до яких належить і за
служений художник України Олександра 
Теліженко. 

ЗО 



зі 

Свідченням уваги НСХУ до декоратив
но-ужиткового мистецтва є прове
дення впродовж півроку двох всеук

раїнських виставок: перша експонувалася 
напередодні Різдва в київському Будинку 
художника, друга відкрилася до Великодня 
у Полтаві. 
'Світ Божий, як Великдень..." — ці Шевчен
кові слова стали своєрідним епіграфом 
нинішньої експозиції, визначили її естетич-
ио-образне спрямування, емоційно-
чуттєвий настрій. Відчувається тяжіння 
мистців до створення рукотворних речей, 
що зберігають щирість почуттів і благород
ство думок. 
Нинішній період розвитку декоративно-
ужиткового мистецтва України, на мою 
думку, є значущим у плані ствердження йо
го соціально-культурного потенціалу. Цього 
року Шевченківську премію присуджено 
Андрію Бокотею, який піднявся в галузі ху
дожнього скла до великого Мистецтва, сяг
нув вершин пластично-образної гармонії. 
Виставка є виявом нової ситуації, що скла
дається в декоративно-ужитковому мис
тецтві: пропустивши "крізь себе" різно
манітні авангардові течії минулого століття, 
начебто натішившись проявами "культурно
го хуліганства" й естетизації потворства, 
мистці займаються пошуками краси як ху
дожнього втілення доцільності, звертаються 
до вітально-ментальних сил Природи, до 
своїх "енергетичних колисок". 
Більш відчутними стають творчі 
Імпульси, що йдуть від народного 
мистецтва. Йому на виставках — 
І "київській" і "полтавській" — 
відводиться значне місце. Шкода 
лишень, що не спалахнули на них 
нові яскраві зірки, як це трапля
лося колись. В емоційно-чуттєвій 
Чканині" експозиції відчуваються 
взаємозв'язки й взаємовпливи 
канонічного народного мис
тецтва й позаканонічного про
фесійного декоративно-ужитко
вого мистецтва. Баланс тра
диційного, канонічного, "вибухо
вого", суперіндивідуального, зда-
вться, корегується чиєюсь все
владною рукою або Всевишнім 
Розумом. Власне, художній ка
нон прагне втілення в життя мо
рально-естетичного ідеалу, а за 
часів незалежності особливо гос
тро — національного ідеалу. У 
цих взаємозв'язках, взаємовпли
вах під час боріння канонічного й 
позаканонічного мистецтва при
кований утаємничений акт тво
рення. 

І Всеукраїнська Великодня виставка 
декоративного мистецтва у Полтаві 
Творчо наслідуючи традиції, художники за
лучаються до загального річища розвитку 
сучасної культури. На виставці бачимо про
яви "маскультури" й "еліткультури". Існує ще 
й "культова культура", що є медитацією духу 
мистця, але вона тільки-но починає самост-
верджуватися. Щодо еліти, то в останні ро
ки за ринкових умов деякі її представники 
не вважають гідним себе експонуватися на 
подібних виставках, торують шлях до ви
знання самостійно, віддаючи перевагу га
лерейним формам реалізації. Ось чому ми 
не зустрінемо у нинішній експозиції деяких 
знаних "імен" і "персон". Гадаю, що проекти 
подібних всеукраїнських виставок мають 
готуватися зарані, мати свій сценарій, своїх 

"режисерів", котрі б і запрошували, залуча
ли до виставкової дії народних майстрів і 
художників, охоплюючи своєю увагою всі 
регіони. Вже на сьогодні виразнішим став 
організаційно-діяльнісний аспект підготовки 
виставок декоративно-ужиткового мис
тецтва. Гарно працював виставком, було 
створено атмосферу доброзичливості, так
товності. Членами виставкому також 
зацікавлено обговорювалися питання 
термінології, була підтримана пропозиція 
знову ввести до мистецтвознавчого лекси
кону термін "декоративне мис
тецтво" (без "прикладного" або 
"ужиткового"). Справді, експозиція 
виставки полонила якоюсь незбаг
ненно-прекрасною магічною деко

ративною силою, котра 
увесь простір, усе довкілля 
владно притягувала до себе. 
Нарешті, отримує реальні 
обрії давня мрія про вста
новлення щорічної премії за 
кращі твори декоративно-
ужиткового мистецтва. Чле
ни виставкому запропонува
ли, щоб вона носила ім'я 
Сергія Колоса, відомого ху
дожника й теоретика цієї га
лузі мистецтва. Під його 
керівництвом і за його учас
тю в Київському художньому 
інституті в 1928 році були ви
ткані перші українські сю
жетні килими. Це був живий 
процес — дія, коли у стінах 
інституту студенти текстиль
ного відділу самі ткали кили
ми, а їхні товариші з інших фа
культетів приходили подиви
тися на чудотворення на ста
ровинному верстаті, вдихнути 
неповторні пахощі вовни. 
Як вже мовилося, декора
тивно-ужиткове мистецтво, 
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презентоване на цій виставці, — невід'ємна 
складова сучасної української культури у 
найрізноманітніших Ті проявах. Культура ж 
передається на генетично-кодовому рівні, 
за традицією, шляхом символіки, мови, 
практичного навчання. І не дай Боже втра
тити свою культуру, бо ж це обернеться 
руйнацією держави. Гурт носіїв сучасної 
культури в особі представників різних об
ласних організацій Національної спілки ху
дожників України, який, власне, і склав яд
ро виставкому, мріє про відродження деко
ративно-ужиткового мистецтва, про винай
дення нових форм його реклами, показу, 
реалізації. Що ж, мистецтво народжується з 
любові й мрії. Будемо свято в це вірити. 

Ніна Велїгоцька, 
кандидат мистецтвознавства 

Вперше Всеукраїнська виставка деко
ративно-ужиткового мистецтва виї
хала за межі Києва. До участі у вели

кодній акції (яка діяла у Полтаві в Галереї 
мистецтв з 27 квітня 2002 р. протягом трьох 
тижнів) було залучено 115 авторів зі 163-ма 
роботами. 
Афіші із зображеними творами передвіщу-
вали цікаву подію й склали в голові певне 
уявлення про експозицію. Але сама вистав
ка справила дещо інше враження. Насам
перед, щодо висловів про гадану ке-
рамізацію українського мистецтва. Огляда
ючи виділений для акції зал галереї, швид
ше можна було констатувати факт його тек-
стилізації, оскільки майже весь виставко
вий простір заполонили гобелени й килими 
(їх разом налічувалось близько трьох де
сятків). Гобелено-килимово-батикова час
тина експозиції була настільки габаритна і 
яскрава, що всі інші твори, як правило, гу
билися на її тлі. Окрім витворів полтавців 
(Р. та В.Деркач, подружжя Левадних, Н.Пі-
люгіна-Марченко, Ю.Самойленко), на вис
тавці до глядацького ока стали гобелени ки
ян (В.Андріяшко, Л.Кришталь, Л.Жоголь), 
львівян (О.Парута-Вітрук, О.Риботицька). 
Також були роботи майстрів з Херсона 
(М.Шнайдер-Сенюк, О.Ковач, Ю. та 
А.Шнайдери, О.Бринцева), Луцька (А.Попо-
ва-Хижинська), Івано-Франківська (Б.Гу-
баль), Косова (О.Гордійчук, В.Дутка-Жаво-
ронкова), Ялти (Т., Л . та С.Джуси) та 
Чернігова (І.Баричева). 
По центру експозиції розташували гобелен 
А.Шнайдера "Трійця" (1991). Разом з деяки
ми іншими ("Великоднім" (2000) В.Дутки-
Жаворонкової, "Зимовим вечором" (2001) 
В.Деркача, "Берегинею" (2001) Ю.Деркач) 
він створює настрій виставки, відповідний її 
тематиці. Цікавий зразок сучасного гобеле
нового мистецтва запропонував Ю.Шнай-
дер. В його творі "Літо" (2000) — модерні аб
риси трьох жіночих фігур на оливково-рудо
му тлі. На відкритті виставки ці фігури на
звали "Три грації"; лінії їхніх витончених, 
тендітних силуетів своїми рухами нагадують 
млосну бесіду під час полудневої спеки. 
Привертають увагу гобелени подружжя Ле
вадних, і передусім — абстрактно-симво
лістична, майже монохромна робота Олек
сандра "Знак долі" (2001) та надзвичайно 
приємний землисто-болотний гобелен Оль
ги "Ніч яка місячна" (2001), в якому світ
ліша центральна частина здається заглиб

леною відносно периферії. Погляд глядача 
занурюється у внутрішній простір твору, 
який немовби кличе в глибину, в ніч, у се
бе. Приваблюють "Кольорові силуети" 
(2001) Б.Губаля, де різноколірні натяки на 
фігури людей здаються буденним напру
женням і метушнею. Гобелен О.Риботиць-
кої має дещо інший вигляд. "Весна на двох" 
(1999) створена нею з введенням класич
ного народного мотиву "древо життя", що 
надає автентичного звучання творові. 
Сімейство Джусів запам'яталося присутнім 
кількістю (а швидше розмірами) витканої за 
їхніми ескізами продукції. Громаддя їхніх 
громіздких триптихів і поліптихів заполонило 
чималий шмат території залу. Схожість 
"ходів" і прийомів об'єднувала три роботи — 
"Квітуча Україна" (1996), "Ластівки" (1996) 
Л. та С.Джусів, "Морське дно" (2000) Т.Джуса. 
Килимарство було представлене чомусь 
лише витворами місцевих мешканців, за
мкнувшись у рамках Полтавського краю 
(Н. та О.Бабенки, П.Шевчук, Л.Товстуха). 
Хоча знаємо про існування подільських, 
слобожанських, гуцульських, поліських, во
линських (і т.д.) килимів. Варто б надалі при 
формуванні експозицій не обмежуватися 
однією (нехай і яскравою) Полтавщиною. 
Досить традиційна композиція виробу 
П.Шевчука "Древо життя" не викликала 
зайвих емоцій, а от килим "Мрії" (2001) 
О.Бабенка вабив погляд своєю свіжістю й 
невимушеністю. Золотаві птахи на ньому — 
наче втілення дитячих мрій. Вони, як 
пір'їнки, рухаються у різні боки від центру 
композиції. Ні, скоріше помахами крил ці 
дивні створіння утворили в примарному 
видінні повітряні хвилі і млосно плистимуть 
до здійснення своїх сподівань. Здивував 
своєю недоречною присутністю на виставці 
майже радянський утвір під назвою "Вро
жай 1 ' (2002) Л.Товстухи. Схоже, що автор 
припізнився з його експонуванням років на 
двадцять. 

Ліжники, як підвид мистецтва, гордо уособ
лював один-єдиний експонат "Берегиня 
Карпат" (2001) киянина 
В.Андріяшка. У геометри-
зованому зображенні 
вгадується жіноча по
стать з руками, підняти
ми догори у ритуальному 
жесті. 
Вигідно розріджувала го
белени достатня кількість 
батиків (14). Зразки цьо
го виду мистецтва запро
понували Л.Лукаш (Пол
тава), В. та Т.Лещенко 
(Харків), Л.Клюшкіна, 
Т.Ілляхова (Київ), Т.Мял-
ковська (Луцьк) тощо. Тут 
зустрілися, з одного боку, 
розмах та експресія 
Т.Мялковської ("Безпред
метна гра", 1998), а з 
іншого — млякість і без
барвність А.Пшеничної 
("Ранок", "Вечір", "Полу
день"). Жовтавий мелан
холійний простір "Ірисів" 
(2001) киянки О.Лапко 
протиставлявся усьому 

спектру кольорів у триптиху "Київськ 
Русь" В. та Т.Лещенків. З-поміж інши 
вирізнялися також роботи ще двох кияно 
"Весняне цвітіння" Н.Базиленко — своє 
манерою ювелірного письма й "Арханге 
Михаїл" (2000) Т.Ілляхової — релігійним ха 
рактером. 
ТМисковець (Київ) та О.Григор'єва (Д-
нецьк) подали розпис по тканинї 
"Імпресіон" і "Серце океану" (обидва 
1995) авторства першої з них мають над; 
звичайно легке й прозоре експромтне ви 
конання, її кольори подеколи не соромлять 
ся своєї сили і багатства. Інша робота цієї 
авторки — "Іспанський танок" (1992) харак 
терна спрямуванням чітких ліній, які буду 
ють композицію твору у напруженій ди 
наміці. Зеленкуваті площини підкреслюют 
шалений енергійний рух у вихорі закруч 
ного одягу танцюристки. Інша мисткиня в 
ставила диптих "Шахи" (2001). Цей твір 
застосуванням скупої чорно-білої гами 
вочевидь, графічною демонстрацією гр 
долі у житті людини. 
Серед 13 рушників 11 авторів найбільш в 
шукано виглядали витвори у техніці "біле п 
білому" Л.Пілюгіної, О.Коршунова, Л.Кири 
ченко. На жаль, їх чомусь поклали як друго 
рядне сірувате тло під кераміку, дерево й 
метал. Також були присутні рушники, вишиті 
в інших техніках (авторства В.Фурмана, 
Г.Зіриної, О.Василенко, Г.Гойди, О.Закорко). 
Після текстилю другу за кількістю групу скла
ла кераміка. Декоративні тарілі (усього ї 
налічувалося 9) були запропоновані до сп' 
глядання І.Віцьком (Полтава), В.Оврахо" 
(Вінниця), Н.Резниченко (Золотоноша), С.Д~ 
ценко (Одеса) та ін. Таріль "Синій птах" (1995 
І.Віцька має гарний надполивний розпис н 
порцеляні кобальтовою фарбою. Цей таріл 
досить великого розміру, тому (на відміну в" 
дрібних виробів) має змогу бути помічени 
нарівні з оточуючими гобеленами й килим" 
ми; інші керамічні витвори часто ставал 
зовсім непомітними поряд з текстилем. 



Олександр Левадний. Знак долі. Льон,вовна, ручне ткацтво. 2001. 

Окрему групу складає косівський посуд. 
П'ять гончарів — Л. та М.Ткач, В.Джуранюк, 
У.Шкром'юк, О.Бейсюк представляли 18 
предметів, серед яких були свічники, ку
манці, таці, писанки, тарелі й плесканці. Ці 
•ироби зберегли кольори (жовтий, зелений, 
брунатний) і помітну перевантаженість де
кором, притаманні Косову ще з позамину
лого століття. 
З декоративної пластики відвідувачі Гале
реї мистецтв мали змогу побачити роботи 
киян В.Онищенка, П.Печорного, І.Кузуба, 
полтавця І.Віцька, опішненця В.Омелянен
ка та ін. В.Онищенко зацікавив авторською 
Технікою димлення. Його сіро-зелені антро
поморфні скульптурки (1998) утворили 
тріаду, яка за своїми образними характери
стиками перегукується з творіннями наших 
предків. Досить великі композиції (яких не
має у переліку в каталозі) експонували 
О.Перець та І.Шрамко з Полтави. З декора
тивних пластів зустрілися твори В.Овраха 
(Вінниця), М.Корпанюк (Івано-Франківськ). 
Роботи з, так би мовити, оригінальними на
звами "Весна" та "Знову весна" (2002) в ка
талозі виглядали набагато цікавіше, а от 

два пласти 
(1999) М.Кор
панюк текс
тиль, сусідуючи 
з ними, на 
жаль, "забив" 
своєю яск
равістю. 
Вишукані скля
ні творіння 
львів'ян А.Бо
котея, Ю.Ва-
сильцю, киян 
С.Сміян, В.За-
тинайка вигідно 
вирізнялися се
ред інших, інко
ли надуманих 
форм. Ніжне 
матоване скло 
А.Бокотея з 
ф р а г м е н т у 
к о м п о з и ц і ї 
" В е р ш н и к и " 
(2002) наочно 
демонструвало 
пластичні мож

ливості цього матеріалу. Ці зразки витонче
ного мистецтва, інколи світлі й прозорі, по
деколи багатобарвні, не завжди гар
моніювали з яскравим тлом текстилю. Тож 
деякі роботи ледь не втратили своєї оглядо
вої цінністі на час експонування. 
Дерева на виставці представлялося неба
гато — колись такий популярний в Україні 
вид мистецтва, як різьблення на дереві, 
нині у занепаді. Серед різьбленого посуду 
примітні інкрустовані роботи — вазочка 
косівця В.Бончука (2002), рахва його зем
ляка М.Мегединюка (2002), тарелі В.Запо
рожця (2001) з Чернівців та А.Федірка 
(2002) з Косова. Надзвичайно приємно ба
чити такий зразок різьблення, як панно 
"Берегиня" (1990) полтавця П.Волика. Ця 
робота стала логічним початком експозиції, 
її заспівом. В його творі простежуються 
традиції древньої української міфології з її 
величним пантеоном богів. 
Окрім кількох "анонімних" робіт (себто та
ких, які експонувалися без відповідних таб
личок з назвою твору й ім'ям його автора), 
в металі зустрілася "Булава" (2000) Р.Стри-
надюка з Косова. Три киянки представили 
емалі на міді: ТІльїна — "Благовіщення" 
(2002), Т.Дреєва — "Радуйся, душі моєї 
спокій" (2001), Л.Мисько — "Великодній 
піст" (2000). Робота "Благовіщення" має, 
м'яко кажучи, трохи дивне трактування. В 
центрі композиції виокремлюється дівчина 
з горщиком в руках, в якому росте велика 
кімнатна квітка. Зовсім не схоже на класич
ний благовіщенський сюжет; можливо, це 
данина тематиці виставки. 
Подекуди на виставці траплялися поодинокі 
приклади виробів із шкіри (5), витинанок 
(2), декоративного розпису на папері (8). 
Перші представили івано-франківські май
стри А.Кисиличук та О.Шулепа. Дві вити-
нанки з одного циклу "І слово стало тілом" 
(2000) виставила франків'янка Н.Бабій. 
Традиції петриківського малювання уособ
лювали троє мистців — А.Пікуш, В.Міленко, 
Н.Губська; звідкись узявся і зразок псевдо-
петриківського розпису — триптих "Роз
п'яття" Кирилової з Севастополя. Полтавка 
Г.Рідна представила "Птахи" (1998), в якійсь 
мірі наближені до народного малярства. 
Загалом же спрямованість виставкової дія
льності НСХУ на регіони треба тільки вітати. 
Полтава й Житомир, Чернігів і Рівне, Кіро
воград і Луганськ, а з ними й інші, нині не 

надто значні мистецькі осередки за умови 
відчутної допомоги (в тім ряду і виставко
вої) з Києва можуть у майбутньому вирос
ти до потужних мистецьких центрів — так, 
як це було, скажімо, в скитські, княжі чи ко
зацькі часи, коли великі регіональні осеред
ки як за кількістю мистців, так і за їхнім до
робком могли вільно конкурувати зі столи
цею. 

Юлія Єрмилова 

Стан декоративно-ужиткового мис
тецтва тісно пов'язаний із соціально-
економічним станом держави. 

Відсутність міцного і заможного середнього 
інтелігентського прошарку позбавляє мист
ця можливості створювати такі речі, які по
требують вдумливого, підготованого гляда
ча. Майже відсутні і такі замовлення, які б 
передбачали застосування автором свого 
власного художнього стилю, а не примх ба
гатого замовника. Тому побутують зараз, в 
основному, малі форми, які можуть задо
вольнити естетичні потреби зубожілого на
селення, що все ж прагне краси. Тож на на
ших виставках відчутно позначається 
соціально-економічна ситуація в Україні. 
Мистці демонструють кілька шляхів підходу 
до проблеми. Вони або створюють праці, 
які мають яскраво виражений салонно-су
венірний характер, або показують старі 
твори (інколи 5-10-річної давності), бо в по
шуках заробітку змушені залишити про
фесійні заняття. 

Рідше ми можемо бачити цільні виставки, 
де твори об'єднані спільною ідеєю або зроб
лені під час перебування на якому-небудь 
тематичному пленері. Так само нечасто 
можна бачити твори великих форм чи 
розмірів, бо це занадто дорога для мистця 
"забава" (якщо вона не має конкретного за
мовника). Можливо, з огляду на сказане, 
стабільніше почуває себе народне декора
тивно-ужиткове мистецтво. Але для про
фесійних майстрів нині, м'яко кажучи, не 
часи найбільшого сприяння. Тому в мене 
особисто від збірних виставок ДПМ в Ук
раїні залишається і поки що ніяк не прохо
дить якесь дивне відчуття розгубленості і 
роздвоєності: все поодинці нібито й гарне, 
але разом чомусь знову все так само, як 
було й 5, і 7, і 10 років тому. А світ тим ча
сом змінюється шаленими темпами, і не 
можна сказати, що ми ізольовані, — навпа-



ки, для порівняння і аналізу маємо тепер 
всі можливості. Тож у організаторів виста
вок є поле для діяльності і руху до доскона
лих експозиційних форм. 

Тетяна Мисковець, 
голова секціїДПМ КОНСХУ, м.Київ 

Ідея проведення всеукраїнських виста
вок безпосередньо в регіонах — чудова. 
Місцеві мистці і шанувальники мистецтва 

дістануть змогу оглядати доробок худож
ників зі всієї України, ознайомлюватися з 
новими мистецькими ідеями, технологічни
ми новинками; творча молодь зможе зро
стати не тільки на зразках, побачених у 
своєму місті. Але при цьому потрібно ви
ставляти в регіонах справді високохудожні 
твори, а не низькопробні "подєлкі" — 
замінники мистецьких речей, сурогатний 
непотріб. 
На превеликий жаль, саме таку присутність 
кічу і довелося побачити на І Всеук
раїнській Великодній виставці декоративно
го мистецтва у Полтаві. До експозиції по
трапила маса речей, яких ми на виставкомі 
не відбирали. Скажімо, з 11 відібраних 
зразків традиційного петриківського розпи
су до експозиції чомусь добулося лише 4 
("більше показати не дозволили малуваті 
площі залу"). Тоді як біля самого входу, на 
найбільш видному місці, повісили 3 пога
ненькі (зате крупногабаритні) підробки під 
Петриківку якоїсь "падєльщіци" з Севасто
поля. Звідки ці підробки взялися у Полтаві, 
якими "ходами" і нетрями втрапили на вис
тавку — неясно. Достеменно відомо одне 
— київський виставком їх не бачив. А тим 
часом полтавський глядач вважатиме, що 
такий кіч — це і є традиційна Петриківка, 
раз її присутність на заході підкріплена ав
торитетом Спілки, її столичного виставкому 
і оргкомітету. І, на жаль, такі приклади тут 
стрічаються досить часто. Звісно, "перший 
млинець грудкою", однак надалі ми маємо 
все зробити, щоб сумний полтавський 
досвід не повторився в інших регіонах на
шої держави. Такі важливі акції не можна 
пускати на самоплин, доручаючи форму
вання експозиції сумнівним особам; все 
має проводитися під жорстким і суворим 
контролем Києва — інакше проведення та
ких заходів стане просто недоцільним. 

Андрій Пікуш, 
майстер декоративного розпису, 

с. Петриківка Дніпропетровської обл. 

Цьогорічний Великдень для полтавців 
особливо запам'ятається. 22 тутешні 
автори змогли показати понад 40 

своїх творів на І Всеукраїнській Великодній 
виставці декоративного мистецтва. Багато 
добрих слів було сказано про цей вернісаж: 
і що це перший на "виїзді", і що в такому 
приміщенні нової Галереї мистецтв, і що се
ред експонованих творів — роботи відомих 
українських мистців, і що відмінної якості 
виготовлені каталог, буклети, запрошення, і 
про майбутню другу Всеукраїнську вистав
ку, що відбудеться наступного року в Лу
ганську, вогонь для якої запалено в куришці 
опішненського майстра Михайла Китриша. 
До речі, вищезгадана куришка та дві роботи 
Василя Омеляненка — ото й усе, чим ніби 
й багате наше славетне Опішне! А там, в 
Опішному, — три лауреати Національної 
премії ім.Т.Шевченка. Ще два шевченківські 
лауреати працюють у Решетилівці (Н.Ба-
бенко та Л.Товстуха); один-два килими від 
автора такого класу — це, на мою думку, 
також замало. 

Отож полтавські мистці могли б одними ла
уреатськими іменами сформувати непо
вторну атмосферу такої унікальної вистав
ки, копи б організатори своєчасно згадали 
про їх існування. А ще в області є 10-12 за
служених майстрів народної творчості Ук
раїни та десятки інших мистців, що працю
ють у різних жанрах декоративно-ужитко
вого мистецтва. Та цього не сталося, бо 
концепція з ухилом на "декоративність" 
позбавила експозицію певного розмаїття, 
невимушеності, теплоти. 
Можливо через це, а може, і з інших причин 
у запасниках лишились чудові традиційні 
вишивки Н.Вакуленко та Н.Іпатій, тканини 
ручної роботи А.Литвиненко (усі з Реше-
тилівки), різьблення та розпис на дереві по
дружжя Зацеркляних з Кременчука; глядач 
не побачив жодної роботи з малої пластики 
майстрів Опішні, писанок з Карлівки, лозо
плетіння з Лубен чи Кобеляк, предметів де
ревообробки з Миргорода або Нових Сан-
жар. 

Перша Великодня виставка не в столиці, 
при всіх позитивах її організації і створен
ня, наочно показала, що без творів народ
ного декоративно-ужиткового мистецтва 
вона не є повною і різноплановою. Крім то
го, полтавській Галереї мистецтв вкрай не
обхідне сучасне обладнання для показу 
унікальних творів вишивки, біжутерії, малої 
дерев'яної та керамічної пластики, писан-

карства тощо. Виставкова зала, уріз 
манітнена дорогоцінними перлами на~ 
ного мистецтва, разом з пошуками мо 
дих (та й не тільки молодих) в гобелені, 
тику, склі, кераміці, дереві була б ще реп 
зентативнішою, ще змістовнішою, 
унікальнішою з погляду національного духу, 
традицій, новацій. 

Віктор Фурм 
різьбяр, майстер художньої вишив 

м.Пол 

Майже кожен твір мистецтва, котри 
вийшов за межі простору твор 
лабораторії, проходить крізь 

ставкове середовище. 
Виставкова сфера — невід'ємна частк 
діяльності творчої особи, своєрідни 
полігон творчих ідей. Окремі авторські тво 
ри на художніх виставках виявляють 
унікальність образного мислення, індивіду
альну творчу мову, професіоналів" 
майстрів мистецтва, засвідчують і ствер
джують їхній статус особистості, періодич
но окреслюють її значення у національній 
духовній скарбниці. 
Усвідомлюючи особливу роль взаємодії 
твору мистецтва і глядача, щоразу звер
таю увагу на розміщення творчого здобутку 
мистців у просторовому середовищі ви
ставкової зали. Ще вчора загальні виставки 
нагадували звалище різноманітних творів, 
упорядкованих за ярмарковим принципом, 
експонованих у кілька ярусів, щільно, де 
творче образне рішення одного витвору 
нашаровувалося і перепліталося із іншими 
авторськими проектами в загальне "багат
ство виставки". Нині Спілкою впроваджу
ється ідея проведення всеукраїнських вис
тавок у різних містах держави, що не
одмінно позитивно вплине на духовний світ 
мешканців не лише столиці, надавши мож
ливість широкому загалу на місцях (і зокре
ма, підростаючій творчій молоді) ознайоми
тися з перлинами творчості кращих україн
ських мистців. Натомість актуальним зали
шається створення надсучасних виставок, 
що відповідали б світовому рівню контакт
ного мистецтва, основу якого складає ху
дожній твір, виставковий простір, шану
вальник мистецтва. 

Ця проблема потребує розв'язання. Пред
ставляти мистецькі твори треба про-
фесійно; нашим спілчанським виставкам 
бракує фахівців-дизайнерів. Такі фахівці ма
ють природну інтуїцію, ґрунтовні знання за
конів композиції, кольорознавства, історії 
мистецтва, дар образного і об'ємно-просто
рового мислення, інтелект. Наявність цих та 
інших якостей має бути використана для 
формування об'ємно-просторового вистав
кового середовища; кожен виставлений твір 
повинен бути упорядкований із самодо
статнім оточуючим середовищем — це за
безпечить максимальну концентрацію ува
ги шанувальника мистецтва саме на тому 
витворові, який його зацікавив. 
У кожного виставкового дизайнера існує 
комплекс власних ідей, які сьогодні можуть 
і повинні реалізуватися у специфічних ав
торських рішеннях професійного представ
лення духовного багатства нації. 

Олександр Левадний, 
майстер гобелену, м.Полтава 
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Н родом з дитинства" 
Букет моїх спогадів. 

топська відьма", "Краса-захист" та інші) 
своєрідного символіко-автобіографічного 
жанру. За стилем це — енергетично-про
сторові структури. 
Метою проекту, за свідченням Ніни Велі-
гоцької, було: 

показати образотворче мистецтво як систе
му, що саморозвивається й за будь-яких об
ставин і соціальних умов являє людству 
інстинкт саморозвитку й самозбереження; 
довести, що шляхом "аналізу-синтезу" (один 
із основних постулатів школи М.Бойчука) на
роджується певна образно-пластична систе
ма формотворення й світобачення; 
відтворити старовинні техніки живописної 
образотворчості: малювання пальцями за
мість пензлів, використання гілочок дерев, 
різноманітних фарб, у тому числі рослинного 
походження, — висловити довіру до "ма
теріальної" основи живопису — полотна, па
перу (адже першоджерелом усіх народних 
малюнків була чиста стіна, й свого часу 
В.Фаворський слушно відзначав, що папір 
має велику схожість із "білизною стіни"); 
залучити "просторовий фактор" до створен
ня Образу, знайти свій "ритм ритму"; 
ще раз довести, що українська нація так са
мо малююча, як і співаюча. 

Втілення цього задуму упродовж десяти 
років відбувалося шляхом своєрідної меди
тації, довіри до власної фантазії й якихось 

Полотно, олія. 1992. 

підсвідомих імпульсів, ЩО 
неначе "втручались" і "про
гнозували", як віщі сни, 
події долі авторки, ставали 
знаком-символом її влас
ної реальності у неосяжно
му й незбагненному світі 
наділюзій. 
Спрацьовувала генетична 
пам'ять, долучалося глибо
ке знання тих видів мис
тецтва, які вона найбільше 
знає і любить. Це 
своєрідний художній сплав, 
що дав їй можливість сфор
мувати власну систему об
разно-пластичного мислен
ня й формотворення, яка 
йде в руслі української 
національної живописної 
культури. 
Витоками та корінням її об
разотворчості , як вказує 

авторка, є "класичне українське тра
диційне мистецтво, іконопис, монумен
тальне мистецтво та самодіяльне мис
тецтво, а саме — його "міщансько"-кітчова 
гілка з її прагненням до "красивенького". 
На думку виступаючих на вернісажі (докто
ра мистецтвознавства О.Найдена, лауре
атів Шевченківської премії народного ху
дожника України В.Прядки та заслуженого 
художника України В.Пасивенка, заслуже
ного художника України М.Стратілата, 
куратора арт-проекту, заслуженого 
діяча мистецтв України Н.Саєнко, 
представників Конотопської мерії, що 
вручили їй бронзовий "Тріумф", Шост-
кинської мерії, які запросили її продов
жити київську виставку в Шостці), 
спроба автора проаналізувати власну 
творчість була вдалою. Вона на прак
тиці підтвердила вірність її теоретич
них положень, подарувала київському 
глядачеві зустріч з новою Ніною 
Велігоцькою. 

Олена Загаєцька 

Таку назву мав арт-проект відомого 
українського мистецтвознавця Ніни 
Велігоцької*, а родом вона зі "слав

ного сотенного містечка Конотопа", де, до 
речі, провів свої молоді роки автор "Чорно-
90 квадрата" Казимір Малевич. І, можливо, 
•цей дух творчого неспокою, пошуків "но
вих знаків", форм, образів Малевича (а по-
омр він саме того 1935 року, коли авторка 
•проекту народилася) переселився й в неї 
Е про це говорили її колеги, друзі, земля-
Ш на вернісажі, який відбувся при спри
т н і НСХУ, Національного комплексу "Екс-
роцентр України" та Сумського земляцтва 
• Києві 22 січня 2002 року в малому залі 
•Українського дому". Вона представила на 
<уд глядача своє малярство (42 роботи в 
(Лійній та змішаній техніці на полотні й кар-
Юні), яким займається як своєрідним на
уково-творчим експериментом з 1991 ро-
•у. "перевіряючи на собі" свої теоретичні 
висновки. 
Проект пропонує своє бачення одного із 
можливих шляхів розвитку сучасного об
разотворчого мистецтва України — нео-
Оримітивізму. Він народжувався упродовж 
Щрсятиліття (починаючи з 1991 року) як ан-
Иітеза буйно розквітлим у цей час в Ук
раїні постмодерновим течіям — особливо 
Юм, що обґрунтовувалися естетизацією 
ротворства, і втілює у собі потребу людини 
0 почуттях щирих і чистих, дещо нос-
Мльгійних, не "вбитих" пристрастями, 
брехнею, епатажем. 
Авторка проекту створила серію знакових 
Увлярських композицій ("Білий хрест", "Бу-
Ют моїх спогадів", "Кандибинка", "Коно-

• я знають у мистецькому світі як глибокого і при-
вірасного дослідника українського монументаль
ного і декоративного мистецтва, одну з авторів 
Ввститомної "Історії українського мистецтва" (за
вершена в 1967 р.), автора понад 15 книжок, аль
бомів та каталогів, серед них "Веселкові барви" 
(1971), "Сучасне українське народне мистецтво" 
(1976), "Марія Приймаченко" (1989, перевидання 
—1994), "Погляд" (1990) та багато інших, а також 
понад 200 статей, надрукованих в Україні й за 
вОрдоном. 

Соняшники. Папір, темпера. 1998. 

ТАЇНА СИМВОЛІВ 

Персональна виставка творів ук
раїнської малярки зі США Тетяни 
Осадци відкрилася 14 травня 2002 р. 

в Музеї гетьманства на Подолі (вулиця 
Спаська, 16-6). На відкритті звучала пісня 
студентки НМА Тетяни Стефанишин, музи
ка бандуриста Любомира Шевчука, слово 
директора Бережанського музею книги 
Надії Волинець. Від Посольства Сполуче
них Штатів Америки в Україні виступала 
Марта Перейма. Мисткиню вітали дирек
тор Музею гетьманства Галина Ярова, 
представники Тернопільського земляцтва 
в Києві, Верховний Отаман Українського 
козацтва — Анатолій Попович. 
На виставці (яка діяла до 20 червня) пред
ставлено 43 роботи художниці. Окремі з 
них виконані на полотні, більшість — на па

пері в техніці темпери. Крім художніх поло
тен, тут широко репрезентовано ілюстра
тивний матеріал — фотографії, проспекти 
виставок в Америці, фотолистівки робіт, га
зети, її твори нагадують українське писан-
карство, вишивку. Тетяна Осадца тонко 
відчуває кольори. В її роботах мовою 
мальв, соняшників, маків, будяків, воло
шок, колосків, казкових жар-птиць промов
ляє прадавня українська символіка. 
Роботи Тетяни Осадци експонувалися на 
виставках у Нью-Йорку (1975, 1990 рр.), 
Петербурзі (1983), Вашингтоні (1988), в Ук
раїні — у Бережанах (1986, 1991, 1993, 
1999 рр.), Тернополі (1986), Львові (1986), 
Києві (1986, 1992, 1995 рр.), Коломиї 
(1995), Каневі (1999). 60 картин Т.Осадци 
зберігаються в музеях України (Львів, Тер
нопіль, Київ, Бережани, Канів). 

Гзпина Ярова, 
директор Музею гетьманства 
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Д О С Л І Д Ж Е Н Н Я . З Н А Х І Д К И Юрій Смирний, 
історик мистецтва 

НОБІЛІТАЦІЯ ПОЛОНЯНКИ 
АБО ХТО Є АВТОРОМ ІКОНИ "ВИШГОРОДСЬКА БОГОРОДИЦЯ-МИЛУВАННЯ' 

Мова йде про високу українську хрис
тиянську святиню "Вишгородську Бо
городицю", як усесвітньо-значимий 

мистецький твір, ще й досі ширше відомий під 
назвою "Воподимирська Богоматір" (М.Гру-
шевський називав її "Вишгородська ікона 
Божої Матері"), вивезений у 1155 р. з Руси-
України у Воподимир-на-Кпязьмі (Росія) суз
дальським князем Андрієм Юрійовичем 
(старшим із Довгоруковичів). 
Це "вивезення" було, як досить широко відо
мо, викраденням. Російські історики недав
нього минулого писали про це так. "І тої ж 
ночі Андрій нишком від киян і від батька — 
"без отні волі" — викрав знамениту ікону й 
поскакав зі своєю дружиною на північ" (С.Го-
лицьін. Сказання о бельїх камнях. М., 1980). 
"Князь Андрій, котрого вишгородська ікона 
зачарувала своєю красою, наважився на 
крок, що дивним здається сучасній людині: 
він викрав образ із церкви вишгородського 
замку" (Б.Бродский. Связь времен. М., 
1974). "Це був сміливий крок, зухвале викра
дення ("дерзкое похищение") святині" 
(Е.Осетров. Живая Древняя Русь. М.,1976). 
Цей же автор наводить фрагмент якогось із 
літописів: "І помолився князь Андрій тій 
чудній іконі Матері Божиї, і взя нощію святую 
ту ікону без отче повеленія <...>". 
Як можна собі уявляти, викраденість свя
тині, за логікою речей, змушувала викрада
ча і його пособників до створення певних 
офіційних місцевих церковно-пропаган
дистських текстів, які заперечували б пра
вомірну — щодо факту створеності україн
ським київським художником — належність 
ікони Києву й Русі-Україні. Крім іншого, вони 
потребували створити враження, що в Києві 
й на Київщині ікона була тільки тимчасово, 
як у проміжному пунктові руху на Суздаль-
щину. І в результаті, вже в перше деся
тиріччя перебування ікони у Володимирі в 
місцеві церковні тексти потрапляє версія 
про первісний привіз "Богородиці-Милуван-
ня" (це ще одна визнана назва даного твору 
й подібних йому) в Київ з Константинополя. 
Впродовж наступного часу (а час вимірю
вався сторіччями) ця версія мала мож
ливість змінюватися й розвиватися аж до ви
гадки в XVI ст., що ікону "написал богоглас-
ньій евангелист Лука, самовидно зря на ис-
тинную Богородицу при животе ея" (див.: 
Анисимов А.И. История Владимирской ико-
ньі в свете реставрации. М., 1928). Наводячи 
цю вигадку в своїй статті, А.Анісімов не 
обійшовся також без уживання скептичної 
ноти: "<...> чи відповідають дійсності вказів
ки літопису й інших історичних джерел, і чи 
не легендою є оповідь про привіз ікони з 

За даною темою базова стаття "Алімпій 
Печерський і Андрій Рубльов у традиції 
українського іконописання" опублікована 
в "ОМ" № 3 та 4 за 2001 р. (із заввагою в 
"ОМ" № 1 за 2002 р., с. 34). 

36 

Візантії", але надалі проблему в цьому на
прямку не порушував, вирішивши, мабуть, 
не вв'язуватись в другорядну, як для нього 
на той момент, полеміку. 
Та така позиція не може задовольнити тих, 
кому потрібні вичерпні — в межах практич
них можливостей — істинні знання про 
історію розвитку українського, зокрема, і 
європейського в цілому малярського мис
тецтва: тенденційно-некритична згода на 

Алімпій Печерський (помер 1114 р ) . 
Вишгородська Богородиця-Милування. 
Дерево, темпера. 78x54. 

"привізну" версію одним махом робить зай
вою вже саму увагу до вияснення факту 
пластичної укоріненості "Вишгородської Бо-
городиці-Милування" в Києві. Тому уважніш 
вчитаємося у "вказівки літопису й інших істо
ричних джерел", які навів у своїх працях 
А.Анісімов. 

Ось витяг зі статті А.Анісімова "Влади-
мирская икона Божией Матери", ви
даної вперше у Празі в 1928 р.: "Най-

древніші відомості про Воподимирську ікону 
Богоматері повідомляє нам літопис. Лав-
рентіївський та Іпатський літописи свідчать 
суголосно про принесення Володимирської 
ікони з Константинополя <...>: "Того ж літа 
[6663 (1155)] іде Андрій от отця своєго Суж-
далю, і принесе іда ікону святую Богороди
цю, юже принесоша в єдином кораблі с Пи-
рогощею із Царяграда; і вкова в ню боле 
триідесят гривен золота, кроме серебра і 
камінья драгаго і женчюга, і украсив ю по
стави і в церкві своєй Володимері" (Полн. 

собр. русск. летоп., т. 1, с.148). 
Як бачимо, "найдревніша відомість" п 
"принесення святої Богородиці з Царграг 
вийшла з-під офіційного письменницько 
пера після досить довгого перебування ікон 
вже на Суздальщині. Аж такого довгого, щ 
вдалося змурувати величний храм, а іко' 
вагомо-коштовно оздобити. Тобто не ранг 
1160 р., коли було завершено збудуванн 
церкви Успіння Богородиці у Володимирі. 
При цьому треба враховувати загальн 
політичні й церковні обставини. Кня 
Андрій енергійно, але безуспішно добива -

у святійшого престолу в Константинопо 
утворення у Володимирі Суздальському н 
залежної від Києва митрополії та замисл 
вав погромний похід на Київ. Ніякі достовп 
історичні дані не заважають припускати, 
в цих умовах створення легенди про 
київське, а константинопольське походже 
ня чудотворної святині служило підступи 
пропагандистській підготовці війни проти 
си-України. 
Не зайвим буде нагадати й той факт, що і 
процитована версія про невідомо коли й ки 
здійснене "принесення" ікони в Київ стаг 
відомою тільки з літописних збірників-ману 
криптів, які були за різними джерелами ви 
товлені через сотні років після згадан 
подій. Відомо, наприклад, що Ла 
рентіївський літопис-збірка вийшов з-під п 
ра ченця Лаврентія у 1377 р., а Іпатський 
знаним під менш точною датованістю поча 
ком XV ст. і названий за місцем знайдення 
Іпатському монастирі в Костромі (Росія). Д 
того ж А.Анісімов цілком слушно зауважує в 
своїй статті, що "в старій російській істо
ричній писемності <...> могли бути са
мовільні прибавки переписувачів <...> чи 
спроби самостійного тлумачення першопо-
чаткового тексту". Так що серйозну відповідь 
на питання, чи справедливою є версія про 
"константинопольську вродженість" "Вишго
родської Богородиці-Милування" необхідно 
шукати не в текстах переписуваної й допису
ваної по потребі словесності, а в самобутніх 
малярських пам'ятках (артефактах) кінця XI 
— поч. XII ст., які достатньо переконливо 
унаявлять здатність бути пластичними бать
ками даної ікони. Чи, строгіш кажучи, безпо
середнім джерелом пластичних ідей для її 
синтезування. 
І, зрозуміла річ, ці пошуки треба здійснювати 
не тільки в Константинополі, а і в Києві, бо 
цікава нам "Богородиця-Милування" в поле 
зору історії потрапила у році 1155 саме з 
жіночого монастиря у Вишгороді, що був од
ною з київських передміських фортець. 

Та, може, солідні іконісторіографи все 
потрібне зорово-доказове вже зна
йшли в столиці Ромеї Константинополі 

чи в його ближніх і дальніх провінціях? Зве 
немось до статті М.Алпатова й В.Лазарев 
"Візантійська ікона комнінівської епохи 



надрукованої німецькою мовою в Берліні у 
1925 р. Підтверджена В.Лазаревим у її ви
сновках в його оригінальній англомовній 
публікації 1938 р., а потім перевидана 
російською мовою в 1978 р. за життя М.Ал-
петова, ця стаття утримала свою автори
тетність в певних професійних колах упро
довж всього XX ст. 
Вже на перших сторінках тексту автори му
сили зробити зізнання, що Константинопо
леві нема-таки чого виставити співмірного 
N якістю з вишгородською іконою: "<...> ли
ки Володимирської ікони являють рідкісне за 
Своєю релігійною силою досягнення, ху
дожнє наповнення цих ликів залишає далеко 
М собою все, що до цього часу дійшло до нас 
од візантійського станкового малярства" 
(курсив мій. — Ю.С.). Щоб якось приховати 
юнфузливість, письменники вдалися до 
вЛшальницької художньої декламації: "Одна
че нема жодних (!) сумнівів, що цей ма
лярський стиль не був чимось ізольованим 
у візантійському мистецтві. Хай би (!) збе
реглася більша кількість константино
польських ікон і фресок, не було б (!), імо
вірно, браку в аналогіях для даного явища". 
*Не було б, імовірно, браку в аналогіях", але 
він є. Та авторам так дуже хотілося хоч на 
щось зіпертися саме в Константинополі, що 
вони не втрималися від виходу на зовсім не
певний грунт: "Позаяк од візантійського 
Станкового малярства майже не збереглося 
Ніяких пам'яток <...>. З числа творів станко
вого малярства Володимирська ікона може 
бути зіставленою тільки з іконою Григорія 
Чудотворця <...> (друга полов. XII ст.) [з 
1935 р. в Держ. Ермітажі. — Прим. ред.]". 
Це звернення авторів статті до образу 
Старця замість пошукуваної молодої матері 
• дитям тільки й змушує нас до висновку, 
що в іконописі грецької імперської столиці у 
XII ст. ще досить мало приділяли уваги ціка
вому нам сюжетові. Та й за іншими даними 
цей приклад скоріше смішний, ніж перекон
ливий. Автори самі визнають стилістичну 
різницю між образами як "більш лінійну ма
йору" у "Григорія", а датування його другою 
половиною XII ст. означає, що коли наша 
*6огородиця" вже втішала вірних на стіні 
Краму під Києвом, а потім носила коштовну 
мету полонянки у Володимирі-на-Клязьмі, то 
*Св. Григорію" ще довго треба було чекати 
в(П греків (якщо це й справді їхня праця), до
ки його напишуть: "друга полов. XII ст." — це 
вж-таки по 1200 р. включно. 
Брак пластичних доказів константино
польського походження ікони Богородиці 
можна спробувати замістити сценічними 
емоціями. І веселі автори ще раз подають 
декламаторську фігуру на радість проста
ком: "Є в лиці Володимирської Богоматері 
І ..> якийсь непередаваний грецький 
відтінок, що в корені виключає можливість 
відривати ікону від візантійського мистец
тва". Красиво сказано! Та не зника докучли
ве проблема: в лиці Вишгородської Богоро
диці цей "грецький" відтінок, може, й є, а в 
С|)еції, скільки не шукали, сліду його не зна
йшли. І скільки ти його "грецьким" не нази-
вей, він грецьким не ставав, не стає і става
ти не хоче... 

Теким чином, ми маємо право стверджувати 
фект відсутності запотребуваних доказів у 
російській іконісторіографічній літературі як 

на 1925, так і на 1978 роки. І на 2000-й теж. 
Цим роком позначена книжка безпосеред
ньо з нашої теми: О.Е.Зтингоф. Образ Бого-
матери. Очерк византийской иконографии 
ХІ-ХІІІ веков. Москва, изд-во "Прогресс-тра-
диция", з якою мені, — дякуючи люб'язності 
книгопродавців, — пощастило досить затиш
но попрацювати прямо біля стойки на 
Петрівському книгоринку. Так от і ця "про
гресивно-традиційна" літературна свіжина 
нічого втішного артефактичного для 
візантійського міфка не принесла. 

А: що ж у Києві? В Києві на другому по
версі галерей Софійського собору 

^зберігаються два повноформатні 
фрагменти з композиції "Благовіщення", що 
колись містилася на передвівтарних стовпах 
у Києво-Михайлівському соборі (збудований 
і розписаний у 1108-1113 роках, а підірваний 

Алімпій Печерський. Трійця Ветхозавітня. 
Дерево, темпера. 142x114. 

вибухівкою та зітертий з лиця землі 
совєтським урядом у 1934-1936 роках): "Ар
хангел Гавриїл" та "Діва Марія". Вже тоді, ко
ли мені трапилось розібратися, що в компо
нуванні так званої "Рубльовської", а на
справді Алімпієвої ікони "Трійця" (142x114) 
ключову роль відіграла "Діва" з цього "Бла
говіщення" (див. попередні публікації), я 
звернув увагу на портретність образу Діви і 
писав про це, зокрема, так: "<...> на мою 
гадку, моделлю фрескової "Марії" Алімпієві 
послужила кохана дружина талановитого ук
раїнського правителя — київського великого 
князя Святополка II (Михайла). Ця обдаро
вана жінка, опинившись у ролі наложниці, 
піднялася до стану княгині й народила 
своєму чоловікові чотирьох добрих дітей" 
(ж. "Розбудова держави", № 6, 1996). 
Тоді ж я побачив, що образи "Діви" й "Вишго
родської Богородиці" перебувають у тому 
істотному відношенні, котре історикам відо
ме, як генетичний зв'язок між первісним 
портретом ("Діва") і похідним агіосом-ликом 
("Богородиця"). Простіш кажучи: з портретно

го образу, що в "Діві", створено лик "Богоро
диці" (відносно недавно мені пощастило на
трапити на чуйне завваження А.Анісімова: 
"Лики матері й малюка є іконографічними й 
портретними водночас" ("Домонгольский пе-
риод древнерусской живописи", М.,1928)). 
Згодом трапилось відкрити, що проміжною 
творчою ланкою між цими взаємопов'язани
ми портретом та агіосом є образ централь
ного ангела у Алімпієвій "Трійці": круті лінії 
плечей Діви, що сидить фронтально, набули 
у ангела (завдяки повороту тулуба на три 
чверті) помітної похилості, подібної до тої, 
яку маєм у "Богородиці". Це при тому, що ли
ки всіх трьох ангелів цеї ікони близькі за ти
пом і "Діві", й "Богородиці". 
Вже ці спостереження давали право й навіть 
змушували мене повідомити їх науці і публіці 
для постановки питання: а чи не є "Вишго
родська Богородиця" твором саме українця-

киянина Алімпія Печерського? Зайнятий 
упродовж кількох років іншими дослідниць
кими справами, я й чекав нагоди це питан
ня порушити. Але з тої причини, що при 
зіставленні образів увага мною утримува
лася тільки на рівні "голів-плечей", у моїй 
позиції була певна неповнота... 
Та одного щасливого вечора забаглось 
мені заглянути (за допомогою збірки ста
тей В.В.Павлова "Образьі прекрасного", 
М., 1979) в пам'ятки пластики Стародав
нього Єгипту в добі Ель-Амарни (І пол. 
XIV ст. до н.л.), де я відчував мотиви, 
споріднені з Алімпієвими. 
Не вдаватимусь тут у єгипетські подробиці, 
щоб не відступати невчасно від нашої теми, 
а наведу тільки пару вжитих автором книж
ки формул-узагальнень, які дали новий кут 
зору для моїх спостережень та осягнень. 
"Ця еластична лінія контуру з'явилася вже 
в мистецтві Нового царства, але в добу 
Амарни <...> ця особливість посилилася. 
<...> Майстри цеї епохи кохаються в за
округлених лініях <...>. <...> їх захоплює 
плавна лінія контуру". 
Контур це контур, а не тільки голова й 

плечі, і я вперше уважно глянув, як у цент
рального ангела ікони виводиться контур не 
згори, а з нижньої ділянки: "кисть руки — ру
кав — плече — шия — щока — лінія голови". 
І я вперше побачив, що так само (по такій же 
самій кривій) оконтурюються запеленуті 
ніжки і корпус, а за ними голова дитяти Хри
ста на руці у "Вишгородської Богородиці". 
Стисло кажучи, творчий перехід від 
Алімпієвої "Трійці" до його ж "Вишгородської 
Богородиці" стався певним цілком доречним 
способом: ангел отримав у праву руку такої 
форми вбране у одяг тільце малюка, яка в 
основному відтворила форму його ж ангело-
вого рукава. 

Отже, "Вишгородська Богородиця" охоче 
представила експертам пластичні докази її 
створеності Алімпієм Печерським не тільки 
стосовно верхньої частини образу, а й на 
рівні тільця дитяти! 
Та евристична (осягальна) результативність 
здійсненої по сторінках книжки В.Павлова 
інтелектуальної екскурсії в Стародавній Єги
пет часу фараона-реформатора Аменхотепа 
IV (Ехнатона) проявилася не тільки в цьому 
конкретному відкритті. Увага до ліній як та
ких, тобто до їхньої чисто пластичної вар
тості, дозволила побачити, що і в "Богоро-
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диці", і в "Трійці", і в "Діві" є певна пінія в ролі 
головної героїні. Це та перевернута "5"-
подібна "лінія Гоґарта", котрій у XVIII ст. пиль
ну увагу приділив англійський художник і те
оретик У.Гоґарт, як такій, що слідування їй 
особливо сприяє милозвучності малярських 
композицій. Небезпідставно він називав її 
"лінією краси". 
...Та ще за 640 років до появи в друці Гоґар-
тового "Аналізу краси" Алімпій тонко відчу
вав у цій лінії не тільки ефекти красивості. 
Крайніми ангелами його "Трійці" окрес
люється чашоподібний простір, який надає 
композиції гармонійності та символістичної 
смислової наповненості, навіть якщо з неї 
приймати центральний персонаж (що потім 
упродовж століть і робитимуть послідовники, 
наприклад, російський художник XV ст. 
Діонісій). Так-от, контури цеї "чаші"-символу 
утворені "гоґартовими" лініями, традиція 
яких від часу Ель-Амарни то пригасає, то 
міцніє, аж доки у творах Алімпія (через 2500 
років) не стає ключовою морфемою для гру
пи геніальних, тісно пов'язаних у пластичну 
родину малярських подій: фрески "Діва 
Марія" та темперних на дошках "Трійці" й 
"Вишгородської Богородиці-Милування". 
Але не буде тема завершеною, якщо не роз
повісти про "кінематичний секрет" "Вишго
родської Богородиці", завдяки котрому при 
кожному новому погляді на ікону ми щоразу 
переживаєм дивне відчуття: відчуття ос
танніх мільйонних часточок секунди, в які ще 
відбувається рух дитячої голівки до матери
ної щоки й материної голови до дитячої 
голівки, — навіки явлений художником на 
іконній дошці двиг ніжності Божественного 
Дитяти й Матері-Богородиці. 
"Лінія краси" красива сама собою тим, зок
рема, що виражає упорядковану рухливість, 
є її символом. Коли дві таких лінії (чи їхні ча
стки) перетинаються, мавши приблизно од
наковий напрям, то точка їх зустрічі стає 
вістрям "хвилястої стріли", яка своїми почат-
ками вбирає в себе погляд людини й вабить-
розганяє його до "точки зустрічі" й далі. В 
лівій частині образу з контурів дитини й ма
тері якраз і склалася така стріла-пружина, 
що має розгін від ступні правої ніжки Христа. 
Нахил же голови Марії кориться ритмові 
"лінії краси" (плече — шия — голова) в тому 
якраз моменті, який прихиляє голову до ди
тини. 
...У геніального майстра все "випадкове-не-
випадкове" з засобів, вибраних до вжитку, 
сходиться докупи саме так, щоб геніальність 
явилася дивом. Нам же цей — не останній — 
розбір деталей потрібен, аби і майстра, і йо
го талант пошанувати свідомо. 

Отже, ікона "Вишгородська Богоро
диця-Милування" (широко відома 
як "Володимирська") є не "візан

т ійським" , а українським твором пензля 
Алімпія Печерського (помер у 1114 р.). 
Не дамо нашому інтелектові ліниво вилежу
ватися й на цей — неабиякої ваги — висно
вок, отриманий на підставі фактів графо-
стилістичних, візьмем у наявній літературі 
ще й серйозне підтвердження, пов'язане з 
самими способами сполучення фарб: з бар-
во-мікропластикою малярського процесу. 
Зробим це якнайстисліш, але з необхідними 
деталями. 
У статті А.І.Яковлєвої, що в зб. "Древнерус-

ское искусство. Монументальная живопись 
XI — XVII вв." (М., 1980), дізнаємось таке. Зі 
старанно досліджених Н.В.Перцевим трьох 
прийомів личного в іконописі, третій — сан-
кирний — використано в домонгольський 
час для написання, зокрема, образу "Бого
матір Велика Панагія" (Третьяковська гале
рея у Москві). Далі авторка повідомляє (ми 
вже здатні відділити жито від дурійок): "Пока
зово, що Н.В.Перцев проілюстрував цей 
прийом іконою константинопольського похо
дження, знаменитою "Володимирською Бо
гоматір'ю" — перша половина XII ст , ДТГ, 
тим самим, хоч і не навмисне, пов'язавши 
його походження власне з візантійським ма
лярством. Цей прийом представляється нам 
традиційно "іконописним" в силу того, що він 
цілковито панує в іконописові, починаючи з 
середини XIV ст. Але в XII ст. навіть у 
візантійському малярстві він стрічається 
рідко, більше в пам'ятках константино-

Жан Малуель Мадонна з немовлям. 15x10. 
Дерево, темпера. Близько 1410. Париж. 

польського походження, в таких, як уже зга
дана "Володимирська" <...>". 
І тут, як бачимо, без Вишгородської ікони Бо
жої Матері не скоїлось. Але, перш за все, для 
нас важливо, що названа її близька пластич
на родичка "Велика Панагія" (широко відома 
також з назвою "Ярославська Оранта") за 
тими найтоншими мікроознаками, які роз
криваються при особливо ретельних 
дослідженнях глибинної барвної будови. А 
ось метрика на цю родичку, взята з "Історії 
українського мистецтва", т і ї , Київ, 1966 р.: 
"Зіставлення відомої ікони "Ярославська 
Оранта" <...> з мозаїками Михайлівського 
Золотоверхого собору в Києві (наприклад, з 
Дмитром Солунським і Стефаном) свідчить 
про безперечну стилістичну подібність цих 
творів. Це дає серйозну підставу вважати 
"Оранту" з Ярославля за ікону київської шко
ли. В.І.Антонова датує її початком XII 
століття (близько 1114 р.). В цій іконі зобра
ження Богоматері дістало найбільш урочис
тої форми, тому її можна пов'язувати з дру
гою київською школою, що сформувалася в 

монастирі Києво-Печерської лаври, а та-І 
кож, можливо, навіть з ім'ям Аліпія" (В.А.Бо-І 
гусевич, Л.С.Міляєва). 
...Зведем дещо у результат. 1. В поле нашого! 
зору потрапила ще одна видатна і к о н а 
Алімпія Печерського ("Аліпієм" того ж само-1 
го художника називають деякі з новочасни)! 
мистецтвознавців), додаткову спеціальну! 
увагу якій Приділимо ще й пізніш. 2 Побіжне! 
зауваження А.Яковлєвої з приводу простору! 
"панування санкирного прийому" нагадалої 
про ще один період виняткової впливовості! 
української (перворуської) київської Алім-І 
пієвої малярської школи в Росії (та на той! 
момент вже й у Московії): від XIV с т ! 
3. Науково-переконливо вияснена Н.Перце-| 
вим та А.Яковлєвою тісна спорідненість! 
"Вишгородської Богородиці" з "Великою Па-І 
нагією" (котрій ніхто ніколи не приписував! 
константинопольського походження) замк-| 
нула-завершила контур в аргументуванні] 
висновку про Алімпієве авторство головного] 
предмета нашої уваги: першої з названих] 
ікон. 4. Такий висновок у свою чергу й за 
своїми умовивідними лініями (лишаю їх на 
самостійну працю читача) підтримує давно! 
вже відоме визнання "Великої Панагії" теж! 
працею Алімпія. 
Цей результат у його складі може бути] 
суттєво доповненим. Зміст санкирного при
йому личного, за взірець втілення котрого 
названо Алімпієву "Вишгородську Богороди
цю", описаний Н.В.Перцевим таким чином 
(даю фрагмент): "<...> попередньо художник 
покрив усе лице яскраво вираженою зелен
кувато-оливковою фарбою (карнація), котра 
в наступному моделюванні лиця виконує 
роль тіні. По "покривному" тону нанесене 
"вохріння", складене з послідовних нашару
вань поступово висвітлюваної вохри і потім 
кіноварних рум'ян" (1964 р.). А ось що напи
сав у свій час А.Анісімов: "Манера, відкрита 
В.П.Гур'яновим на "Трійці" <...>: лики ангелів 
виявилися зеленкувато-оливковими в тінях, 
густо модельованими рожевуватою вохрою 
з підрум'янкою на щоках і губах <...>" ("Науч-
ная реставрация и Рублевский вопрос", М., 
1919 р.). Чи не ясно тепер, що "Трійця" 
(142x114) разом з "Вишгородською Богоро-
дицею-Милування" належать одному твор
цеві не тільки за раніш завваженими лінійно-
стильовими якостями, а й за щойно засвід
ченими глибинними барвно-фактурними ? 
Таким чином, ми маємо додаткові докази, 
аби переконатися, що створений Алімпієм у 
фрескописі портретний образ "Діва Марія" в 
Києво-Михайлівській церкві (1108-1113 рр.) 
став джерелом для формування цим же ху
дожником іконних ликів у послідовності: від 
"Діви" до "Трійці", а за нею до "Вишгородської 
Богородиці". 

Принагідна вказівка. Наукова пра
вомірність самого зіставлення об
рисів "Вишгородської Богородиці" з 

творами XII ст. забезпечена такою кваліфі
кованою оцінкою проф. А.І.Анісімова стосов
но стану цеї ікони після реставрації (дана 
ним в рукописі не пізніше 1923 р.; опубліко
вана у Празі в 1928 р.): "Наступні рестав
рації, що відбувалися вже на російському 
грунті, тільки в пропорціях та неістотних де
талях ухилилися — і то лиш незначною 
мірою — від композиції візантійського 
оригіналу, утримавши його в загальному й 
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головному" (Анисимов А.И. Владимирская 
икона Божией Матери. — В зб.: Анисимов 
А.И. О древнерусском искусстве. М., 1983, с. 
273). Зрозуміла нам уже річ, що вжите тут 
позначення ікони як "візантійської" є за
старілим. 
Но розглядатиму поки що те — в недоброму 
смислі — вельми своєрідне поводження зі 
щойно наведеною експертною оцінкою 
АІ.Анісімова, яке дозволили собі в відомій 
мам статті 1925 р. В.Лазарев та М.Алпатов. 
Скориставшись (чомусь ні разу не задіявши 
папки для означення цитованих фрагментів) 
довіреним їм рукописом А.Анісімова, ці ав
тори на першій же сторінці своєї публікації 
висловили в загальній формі вдячність ко
лезі за його матеріали і повідомили, що ними 
аапозичені з рукопису "більшість фактів, які 
стосуються історії ікони та її реставрації". 
Але далі наведений мною факт анісімовської 
Оцінки замінили своїм цілком протилежним 
Твердженням, не повідомивши, що це тільки 
Оте твердження, а не джерела, на яке вони 
послались. 
Остерігшися цього моменту цеї статті, обе
режно скористаємось деякими іншими. 

П о с і в на Заход і 
Не бачу підстав не вірити авторам, що "лики 
Володимирської (не забуваєм про вто
ринність цього іменування по відношенню до 
Київського Вишгорода. — Ю.С.) ікони пред
ставляють рідкісне за своєю релігійною си
лою досягнення", а "художнє наповнення 
• іих ликів полишає далеко за собою все те, 
що до нашого часу дійшло од візантійського 
Станкового малярства". В додаток до цього 
ВЛазарев та М.Алпатов бачать, що на тлі 
«мдомих пам'яток з Константинопольської ім
перії "загальний стиль Володимирської ікони 
може здатися <...> дещо несподіваним". Це 
Ори тому, що ікона "являє вельми заверше-
кмй взірець <...> мистецтва". А її стиль "пред
ставляє собою цілком монолітний художній 
синтез". Так, при вкрай стислій вибірці зі 
Ототті, виглядить наша ікона у просторі т.зв. 
•Візантії". 
А е Італії та Західній Европі взагалі? Автори 
Оставили нашу ікону з італійськими Мадон-
ООМИ XIII віку: "На жодній картині з епохи Ду-
ооито (тобто з XIII ст. — Ю.С.) не зустрі-
коеться такий чистий аристократичний тип, 
Яка концентрація релігійного виразу, така 
тонкість малярської фактури". "І якщо зіста
вити тип Богоматері і Христа з такими дучен-
іистськими картинами, як, наприклад, зі 
Х о . Анною" в Музео Чівіко в Пізі та з Мадон
ною в галереї Сарачіні в Сієні (тип малюка), 
ТОДІ тільки стає цілком ясним, наскільки 
вольно відрізняється <...> оригінал від 
ШСПідування (курсив мій. — Ю .С); при всій 
Своїй близькості до типів Володимирської 
Оюни, лиця Анни і Христа в Пізі й Сієні вика-
ОЙОТЬ усе такий же своєрідний відбиток, кот
ами одразу дозволяє провести різку розме-

і «Овальну лінію між столичним візантійським 
ріс будем сміятися з наукової поразки ав
торів і спокійно виправимо: українським. — 
Ю.С.) мистецтвом і його романізованими 
еооалуженнями на італійському ґрунті". 

Ось так. Досвідчені глядачі мимоволі вка-
ООЛИ на неабияк достойне місце Алімпієвого 
кеору в історії європейського християнсько-
Ю малярського мистецтва. 
«Групуємо матеріал. В пошуках грецьких 
іиодібнень "Вишгородської Богородиці" (за її 

художньо-духовними якостями) автори не 
випадково мусили задовольнятися зістав
ленням відверто химерним: з образом Гри
горія Чудотворця. І це тому, що в XII ст. в ца
рині поширеності константинопольської шко
ли нічого більш підходящого знайти не 
вдається. Понад те: наша славна ікона "по
лишає далеко за собою все, що до новітньо
го часу дійшло од візантійського станкового 
малярства". Тобто ще і впродовж XIII і XIV 
століть, і аж до 1453 року, коли Константино
поль остаточно впав під османами, грекам 
нічого достойно-співмірного за художньо-ду
ховними якостями з нашою іконою створити 
не поталанило. 
І тільки в Італії XIII ст. (на другій сотні років по 
створенні нашого взірця) з'являється дещо, в 
чому можна знайти близькість типологічну, 
але зважаючи на градацію: оригінальний 
столичний рівень — в Україні-Русі в Києві, 
наслідувальний — в Італії. До цього треба до
дати. Сам мотив "Милування" (як іконо
графічний прецедент), за даними статті, в 
Італію потрапляє з Греції, що видно по одній 
з мініатюр, близько 1115 р. Та помимо цеї 
мініатюри, "в жодній з ранніх ікон і фресок 
<...> мотив "Елеуси" (грец. термін-
відповідник "Милуванню": "Милостива". — 
Ю.С.) більш не фігурує. Зате він виринає 
знов у станковому малярстві першої полови
ни XIII ст., щоб остаточно вже утвердитися в 
італійському мистецтві". 

Подані відзначення художньо-духовної 
взірцевості розглядуваної нами ук
раїнської ікони в широко популярній 

згодом в Європі тематиці "Богородиця-Милу
вання" варто доповнити опитуванням групи 
авторитетних, в своїх межах, московських 
істориків мистецтва. 
Почнем зауваженням А.Анісімова, в якому 
він пріоритетність цього Алімпієвого твору 
подає на певній відомій епохально-хроно
логічній шкалі (те, що цей історик приписував 
твір грекам, має вже тільки значення розга
даного парадоксу): "В скарбниці пам'яток 
світового мистецтва ця ікона — одна з без
смертних перлин, котрі утворюють вінець 
творчого генія людства, а серед візан
тійських ікон вона — найкоштовніший доказ 
народження на грецькому Сході тих настроїв 
та відтінків у мистецтві, батьківщиною яких 
до цих пір ми звикли вважати Італію ранньо
го Ренесанс^ (1920 р. "Раскрьітие памятни-
ков древнерусской живописи". — курсив 
мій. Ю.С). Ще в одному з важливих мо
ментів цей автор відзначив з приводу ликів 
"далеку від умовностей реалістичну манеру 
письма, котра, певною мірою нагадуючи 
вільний імпресіоністичний мазок елліністич
них портретів Єгипту, ще більше підкреслює 
портретний характер типів" ("Владимирская 
икона Божией Матери", 1928 р.). Тут 
дослідник дав привід для бачення видатного 
твору українського майстра як одного з 
містків між фаюмською школою II ст. та 
імпресіоністичною революцією у французь
кому малярстві XIX ст. Він же чуйно підтвер
див наше спостереження, що цьому ликові 
Богородиці передував портретний образ. 
Міркування ж М.Алпатова заслуговує уваги 
наголошеністю на тілесності й психологіз
мові образу: якостях, котрими — вже аж че
рез кілька сот років після Алімпія — услави
лося ренесансне та післяренесансне захід

ноєвропейське християнське малярство. "Зі 
своєю ще дуже тілесною красою, з невтамо-
ваною спрагою в сумних очах, з бровами, 
що скорботно здригнулися, "Богоматір Воло
димирська" ще близька пізній античності, це 
людина, якій відомим є античний патос" 
("Древнерусская иконопись". М., 1984 р.). 
Розвиток цим уявленням пропонує Н.А.Дми-
трієва. Визнаючи поширеність не досить 
вигідного — за певними якостями — вра
ження від константинопольського малярсь
кого мистецтва першої половини XII ст. ("ви
сока техніка, витончена, але одноманітна 
майстерність, панування канону і абстракт
на духовність його ликів"), авторка знахо
дить підтвердження цеї оцінки в тому, напри
клад, що "одухотвореність Пантократора в 
храмі в Дафні або Богоматері, яка сидить в 
храмі Софії (Константинопольської. — Ю.С.) 
справді перебува десь за межами реальних 
почуттів". Та при цьому дослідниця спо
дівається, що це судження є не досить спра
ведливим, бо в тому мистецтві "є щось іще 
понад це, є й затамована людяність". В яких 
же конкретних творах виражено її? І тут, не
сподіваним для себе чином (але для нас уже 
в ясній історіографічній ситуації), письмен
ниця віддає шану Алімпієвій "Богородиці-Ми-
лування": "Прекрасним прикладом того є 
всім добре відома ікона Володимирської Бо
гоматері <...>". "<...> вона близька людсько
му серцю. Цьому не перечить строгість її об
личчя, похмурість темного погляду, суворо 
стулені губи. Зворушує саме стриманість у 
вираженні почуття — такого глибокого і та
кого зрозумілого. Ось для цього античне ми
стецтво не знаходило мови. Згадаєм антич
ну статую Ніобеї: Ніобеї загрожує загибель 
дітей, вона намагається їх захистити, все її 
тіло перебуває в збудженому рухові. Греки 
не уявляли драматичних переживань без 
бурхливих рухів тіла, стан же тілесного спо
кою означав для них стан "етосу" — душев
ного спокою, іноді лише з домішком легкої 
замисленості й печалі. Але затамоване 
горіння, глибинне, не миттєве, а в постійно
му триванні, — перед такими духовними ста
нами відступало античне мистецтво. 
Візантійське ж їх передає. Шлях від грецької 
Ніобеї до Сикстинської Мадонни лежить че
рез образи, подібні Володимирській Богома
тері" ("Краткая история искусств", М., 1969). 
...Чого не міркуй про наведений набір атес-
таційних висновків, приваблюють вони тим, 
зокрема, що, незалежно від волі їхніх ав
торів, повідомляють про достойність історич
ного місця колективної української худож
ньо-духовної особистості (представленої на
разі Алімпієм Печерським) серед шанованих 
світом мистецьких спільнот: античних 
еллінів, греків-християн та італійців доби Ви
сокого Ренесансу. 
Принагідно зауважу про необхідність відмо
витися від профанативної гадки, що та аль
тернатива розвитку італійського малярсько
го еллінізму, яка увійшла в традицію "Мазач-
чо (1401-1428) — Рафаель (1483-1520)", да
вала можливість реалізації всім історично 
важливим людяним мистецьким тенденціям, 
котрі формувалися у XII — XV ст. в Європі в 
цілому та в Італії зокрема. Шануючи ті, які у 
нього є, вартощі Високого Ренесансу, слід 
зважати, наприклад, на чуйний відгук А.Бло
ка: "Перед Рафаелем я, схиливши коліна, 
нудьгую, як у полудень перед гарним 
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краєвидом" ("Панорама искусств".- М., №8, 
1985, С.315). Чого-чого, а нудьги Алімпієва 
"Вишгородська Богородиця" не викликає. Не 
потребуючи жодних посередників, вона з 
1114 року прийшла прямо в XX і XXI століття 
як учасник глибокого спілкування. 
Ось епізод дорогоцінних спогадів професо
ра В.М.Василенка з концтабірного буття, 
спільного з петербурзьким-ленінградським 
мистецтвознавцем Н.Н.Пуніним (на його 
праці я неодноразово шанобливо посилав
ся). Він помер восени 1953 р. "і похований 
між Воркутою та Інтою на безіменному кла
довищі в Абезі. Могила його вже загубилася 
серед тисяч однакових могил з низько 
обрізаними тичками, пронумерованими ря
дами" (С.Михайловський). "Одного разу 
Ніколай Ніколайович спитав: "А знаєте, чим 
відрізняються Володимирська Божа Матір і 
Сикстинська Мадонна?" Я трохи зніяковів, 
розуміючи, що на такі питання має відпові
дати той, хто питає. Він сказав: "Так от, ша
новний добродію (він так іноді звертався до 
мене, молодшого, і ці слова дивно звучали, 
мабуть, у бараку, де чулися крики, мур
мотіння якесь, матюки, хтось просто гугня
вив) — різниця в тому, що коли Сикстинська 
Мадонна дивиться на вас, то вона бачить 
вас таким, яким я вас бачу — в вашому бу
шлаті, з вашими блакитними очима, бачить 
вас фізично, а Володимирська Божа Матір 
не бачить вас зовсім такого, як ви є, тобто 
дивиться на вас і не бачить, вона бачить 
тільки душу без вашої плоті, сутність, а не 
фізичну оболонку. Ось чому цю ікону припи
сували святому Луці: не за її зовнішні до
стойності, а за нелюдське прозріння" 
(ж. "Нева", № 6, 1989 р.). 

Упросторі цих уваг до вже наведених 
суджень А.Анісімова, М.Алпатова та 
Н.Дмитрієвої треба додати зауважен

ня, котре походить від авторки одної з цент
ральноєвропейських дослідницьких шкіл — 
угорської. А.Ерші в альбомі "Живопись ин-
тернациональной готики" (Будапешт, 1984) 
так описує образ "Мадонни з малюком" 
(1410 р., Париж, Лувр) французького худож
ника Жана Малуеля: "Дополене зображен
ня Марії з малюком Іісусом на правій руці 
замкнене в рельєфну раму, трактовану як 
віконний отвір. Цей тип образу Мадонни ві
зантійського походження потрапив у Бур
гундію (м.Діжон. — Ю.С.) при посередництві 
сієнського малярства". І далі виясняється, 
що загадкою для західних глядачів і 
дослідників є причина появи самої дополе
ної схеми цього образу. За браком місця, не 
наводитиму їхніх патетично-фантастичних 
припущень на цю тему, а тільки нагадаю, що 
нам відомо: за 300 років до Ж.Малуеля 
Алімпій Печерський створив взірцевий об
раз Богородиці з дитям, взявши за основу 
обрис ангела з "Трійці", який сидів затуле
ний до пояса столом; ланка наслідувань за 
ланкою — і в Парижі теж з'явився допояс-
ний образ Богородиці-Милування... 
Малярство ж італійських сієнських худож
ників, згадане А.Ерші в ролі посередника 
(маю на увазі ланцюг векторів Київ — Кон
стантинополь — Сієна — Бургундія — Па
риж), В.Лазаревим було якось вказане в 
ролі одного з героїв іконістріографічної за
гадки: "В рубльовській Трійці хотіли вбачати 

Симоне Мартіні. Благовіщення (фрагмент). 
Дерево, темпера. Близько 1333. 

відгомони готичного та італійського мис
тецтва, її зближували з творами й Дуччо, й 
Сімоне Мартіні, вважаючи, що грація руб-
льовських ангелів навіяна образами сієн
ських живописців". 
Вже іронічним зворотом "хотіли вбачати" 
доволі авторитетний письменник виражав 
своє неприйняття самої постановки такого 
питання, а незаперечний факт перегуку пла
стичних рис між "Трійцею" та творами 
італійців зухвало відкидав голослівними фра
зами про те, що Рубльов дав "цілком оригіна
льне рішення" на "основі органічного сполу
чення царгородських і східних традицій" ("Рус-
ская ередневековая живопись", М., 1970). 
Та для нас ця застаріло-болюча загадка 
щасливо розгадується, і я наведу спочатку 
розгадку, а потім приділимо увагу поперед
никам В.Лазарева, котрі не поцуралися ди
витися правді в вічі, навіть не знаходячи пе
реконливих пояснень побаченому. 
...Засновник італійської сієнської художньої 
школи Дуччо ді Буонінсенья жив у 1250-
1319 роках. Його ж молодший сучасник і 
співгромадянин Сімоне Мартіні (1284-1344) 
у зрілому віці працював у тимчасовій 
папській столиці в Авіньйоні (Франція). Коли 
ми знаєм, що "Трійця" (142x114) створена 
не Андрієм Рубльовим на поч. XV ст. в 
Москві, а Алімпієм Печерським не пізніш 
1114 р. в Києві, то щойно згадана пластична 
спорідненість творів з різних країн та різних 
часів цілком логічно може трактуватися, як 
вказівка на факт впливання малярської 
пластики українця початку XII ст. Алімпія на 
італійських майстрів кінця XIII — поч. XIV ст. 
Дуччо та С.Мартіні. Те, що вважалося "відго
монами готичного та італійського мис
тецтва", виявилося джерелом впливу на 
італійців Дученто й Треченто (так називають 
там XIII та XIV ст) , а через них — на ма
лярську готику кінця XIV — поч. XV ст. 
Впевнене ж відмічення Константинополя, 

як місця так чи інак опосередкованого коиА 
такту "київський давач — сієнський прий
мач", берем із тексту італійського історика 
Роберто Лонгі: "<...> в 1285 році у Флоренції 
з'явився Дуччо ді Буонінсенья, <...> він 
представ там в усьому блискові придворно
го константинопольського метра <...>" ("От 
Чимабуз до Моранди", М., 1984). Тобто май 
стер повернувся на батьківщину післЛ 
успішного стажування в Царгороді, де — як 
ми розумієм — достатньо наситився був ху-
дожньо-духовним досвідом на українському, 
зокрема, малярському привозі. 
А що Константинополь вже задовго дс( 
приїзду цього італійського художника був 
важливим місцем ознайомлювання послан-І 
ців широкого світу з творами українських! 
художників, можемо не сумніватися, завдя 
ки одному з посилань В.Лазарева на ось 
кий історичний факт. 
В 1200 р. майбутній новгородський архієпи 
скоп Добриня Ядрейкович бачив у Констан 
тинополі в храмі св. Софії велику ікону укН 
раїнських святих Бориса й Гліба. "За його) 
словами, з цього образу можна було купити 
у місцевих іконописців копії, що, ймовірно,] 
продавалися при самому храмі" ("РусскаяІ 
иконопись", М., 1983). Якщо вже образи міс-| 
цевих українських святих здобули достатньо! 
широке визнання у грецькій імперській сто^ 
лиці, і їхнє виробництво було поставлено на 
виробничий потік (навряд чи варт сумніва
тися, що вихідцями з України-Руси), то, звий 
чайно, популярність мали там і копії з укра
їнських взірців за такими загальнохристі 
янськими сюжетами, як "Богородиця-Милу^ 
вання" або "Трійця ветхозавітня", або ще ін 
шими. Тим паче, що Київ, як ми знаємо те' 
пер, був батьківщиною малярських оригі 
налів щонайвищої художньо-духовної проби 
Ці міркування про поширення досвіду ук 
раїнського малярства через посередництвс 
константинопольских художників стосують 
ся не тільки станкового іконописання, тобте 
транспортабельних образів на дошках. Че
рез чотири роки після згаданих мандрів нов 
городця Константинополь впав під нападом 
латинян — учасників Четвертого хрестового 
походу. Три місяці нашесники грабували й 
палили велике місто, а потім 57 років пану
вали в ньому. Куди в цей час тікали грецькі 
художники? Звичайно, і в добре відомий їм 
високим мистецтвом Київ. А коли в 1240 
році Батий віддав українську столицю на 
розграбування, то, звичайно, й наші худож 
ники шукали собі притулку в грецьких 
містах. І ті, й ті майстри перевозили з собою 
копії-начерки з архітектурних споруд і роз 
писів у них (я не кажу вже про нормальний 
обмін художнім досвідом у мирні часи). А 
через морські ворота Царгорода їм відкри 
валася широка дорога до інших країн 
Довкілсередземномор'я. (Щоб не складало 
ся враження, що події подібного роду трап 
лялися тільки в південних краях, кинемо 
оком на північ. Н.Г.Порфіридов, наводячи 
"випадки знаходження творів, характерних 
для одного якогось культурно-художньо 
центру, поза ним, в інших місцях", поясн 
їх, наприклад, "історично відомими фактамі 
переміщення населення (ми їх тепер нази 
ваємо депортаціями. — Ю.С.) та самих ху 
дожніх творів з одних місць Росії в інші". По
дам ці відомості, бо вони рідко трапляються 
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• літературі: "Так, в XV ст. (1484 та 1485 ро
їм) і в XVI ст. (1569 і 1571 роки) новгородські 
бояри і торгові люди в значних кількостях 
були виселені в Москву та поволзькі міста. 
Тоді ж, в XV ст. (1476-1478 рр.), великим 
князем Іваном III були вивезені з Новгорода 
• Москву 300 возів "перел, злота й срібла"" 
(узб. "Древнерусское искусство", М., 1977). 
ГН.Бочаров та В.П.Виголов дещо конкрети-
іують з подій XVI ст. під владою Івана IV. З 
Александрівської Слободи "було здійснено 
мочуваний за своєю жорстокістю й руйнів
ністю похід на Новгород. Опричні війська 
<...> блокували всі шляхи, все віддаючи во
гню й мечу. Спустошені й розграбовані Твер 
І Торжок. Ще більш трагічна доля Новгорода. 
Місто було буквально залите кров'ю, завале
но трупами ні в чому не винних людей. Не 
пощадили ні малят, ні матерів, ні священиків. 
Сорока тисяч городян недорахувались нов
городці по трьох днях сваволі опричного 
війська. В той же час на зворотньому шляху 
не Москву рухалися нескінченні валки возів, 
вантажених різноманітними коштовностями 
«...>. Вікові скарби Твері й Великого Новго
рода назавжди полишали стіни рідних міст" 
ГАлександровская Слобода", М., 1970)). 
Тож не будем дивуватися, смислово сполу
чаючи такі два спостереження дослідників. 
*Ми не знаємо жодної ікони, написаної 
грецьким художником на грецькому грунті, 
ока могла б цілком передбачити і пояснити 
появу "Трійці" Рубльова (мова, зрозуміла 
річ, іде про Алімпіїв твір 142x114. — Ю.С), 
та разом з тим окремі риси її складу якось 
розлиті по всьому малярству тодішнього 
(ХІ\/-Х\/ ст. — Ю.С.) східно-християнського 
Світу (Н.М.Щекотов у антології Г.Вздорнова 
Чроица" Андрея Рублева", М., 1981). "В па-
лоологівській добі (1261-1453 рр. у Констан
тинополі та провінціях. — Ю.С.) особливого 
Оначення набуває тема "Трійці", відома до 
тих пір лише декількома прикладами, що на
лежать в основному до ранньохристиянсь
кого часу" (В.Д.Лихачова, "Искусство Ви-
•антии І У О ^ веков", М., 1981). 

Тут із "Трійцею", як і у випадку з "Богороди-
цею-Милування", ми бачимо, що Алімпій Пе
черський (помер у 1114 р.) зіграв роль 
геніального ініціатора. Подарований ним 
Світові ще один привабний арт-прецедент 
прислужився до широкої популярності теми 
"Ветхозавітня Трійця" на великому культур
но-релігійному просторі: у світі східного хри
стиянства. Це щодо теми. Новотвірна ж 
Алімпієва стилістика фігур та жестів прокла
ла собі шлях ще далі цього простору: через 
Італію, Францію аж за межі континенту 
Європи — на Британські острови. 
Ось кілька конкретних відомостей. 
Стосовно Дуччо ді Буонінсенья ми їх мо
жем узяти в статті Н.Пуніна "Андрій Руб
льов" (1915 р., ж. "Аполлон", № 2; переви
дана в 1916 та 1976 рр.). Автор дав тут не-
кибну вказівку на ангелів ікони Дуччо "Ма
донна Ручеллаї" (Флоренція, 1285 р.) як на 
таких, котрі мають "близьке родство" з ан
гелами "Трійці" (142x114). Те ж, що історик 
тоді помилково вважав Дуччову ікону тво
ром Чімабуе (1260-1302), а від остаточної 
відповіді на питання про авторство "Трійці" 
добросовісно ухилився, наших висновків 
сьогодні не порушує. 
В найзагальнішому ж плані, Н.Пунін визнав 

"Трійцю" явищем того "художнього руху, 
який можем назвати великим загальноєв
ропейським відродженням", а в суто стиліс
тичному плані відзначив у ній "видовжені 
пропорції, добірність чисто еллінських 
ритмів". Це дало йому підставу завважити 
спорідненість з іконою ще й фрескописів 
м.Містри (Греція, між 1261-1460 роками). 
Стосовно ж Симоне Мартіні пропоную дещо 
з власних спостережень. Варто звернути 
увагу на високу міру подібності між правим 
ангелом Алімпієвої "Трійці" (дерево, темпе
ра, 1114 р.) та фігурою Діви Марії у знаме
нитій композиції "Благовіщення", створеній 
С.Мартіні для вівтаря (дерево, темпера, 
1333 р.). В обох випадках важливою є роль 
"3"-подібних ліній. Майже тотожні ракурси 
фігур і їхні положення по відношенню до 
крісел. Те ж саме стосовно характерних на
хилів голів, лівих частин контурів фігур, а у 
правих частинах — щодо ліній обводів "голо
ва — шия — плече — рукав". Мотив правої 
руки Марії, піднятої у творі Симоне на 
рівень лівого плеча, знаходимо у Алімпієвій 
фресці "Діва Марія", тільки там це ліва ж і 
рука, що тримає кужіль. Істотну подібність 
до лівого ангела "Трійці" має й верхня части
на фігури ангела-благовісника: в нахилі го
лови, в лінії спини та у згині правої руки, в 
утримуваних в лівих руках в одному випад
ку — патериці, в іншому — гілки символічно
го деревця. 

Наявного в Алімпієвій іконі центрального 
персонажа нема, звичайно, в композиції 
Симоне Мартіні, але роль такої єднальної 
ланки, як чаша, виразно виконує ваза з бу-
кетом-символом білих лілей. Та й ритмо-ди-
намічна гра кількарівневих арок над голова
ми обох героїнь має явний перегук. 
Про всі ж три згадані образи можна сказати 
таке: вони явно належать до суспільних про-

Герман Шере Благовіщення. Між 1399-
1410. Лондон. 

сторів, між якими упродовж століть відбу
вався органічний обмін художньо-духовним 
досвідом. Та помітна тут і не надто вигідна 
"перевага" героїні Симоне над Алімпієвою: 
форсована маніжність її пози й жестів. І все 
це на тлі характерного своєю ритмічною за-
дрібненістю "готичного" декоруму. Та це вже 
інша тема, в яку ми ввійдем аж пізніше десь. 
В даному разі слід завважити, що праця Си
моне Мартіні, явно наслідувальна по відно
шенню до Алімпія (про ланки опосередку
вання мову зараз не ведем), стала джере
лом запозичень з боку нідерландця за похо
дженням Германа Шере, котрий десь між 
1399 та 1410 роками у Лондоні оздобив 
мініатюрами "Часослов Бофорта". З приво
ду вміщеної там композиції "Благовіщення" 
А.Ерші відзначає: "<...> поза Марії веде на
чало від сієнського малярства", явно маючи 
на увазі Марію з "Благовіщення" Симоне 
Мартіні. 
Відмітимо, що Г.Шере в той же час лишив у 
Лондоні знак свого перебування у просторі 
впливовості алімпіевської пластики, коли в 
Україні та Московії працював і повноважний 
носій традицій Алімпієвої школи Данило 
Чорний зі своїм молодшим колегою Андрієм 
Рублем (Рубльовим). 

Ведучи до завершення своє попереднє 
повідомлення про благодатний худож
ньо-духовний посів Алімпія Печерсь

кого на Заході, даю до уваги оповідь про по
чування Б.В.Михайловського, котрий, поба
чивши в Алімпієвій (атрибуція моя. — Ю.С.) 
"Трійці" "гармонійно урівноважену компо
зицію", а також "плавні, співучі, ритмічні лінії, 
вишукано гнучкі й велично спокійні контури 
його ангелів, їхні класично прекрасні, об
рамлені пишними хвилями волосся довгас
то-овальні лиця з широкими невисокими чо
лами, невеликими ротами, подовженими 
тонкими носами, близько посадженими за
мисленими очима", мимоволі згадав "про 
фігури античної скульптури Періклового 
віку" ("Избранньїе статьи", М., 1969). 
Цю названу автором точку у часопросторі 
історичних цінностей європейського обра
зотворчого мистецтва можемо розуміти, як 
зазначення ще одного з джерел досвіду для 
нашого геніального земляка Алімпія. Якщо 
ж згадати ті, які вже раніш були мною на
звані (зокрема, в попередніх публікаціях), 
то парад міст-попередників, із котрих отри
мав дари мистецької культури наш артист, 
буде не коротшим, ніж такий: Ахетатон (XIV 
ст. до н.л.; тепер Амарна) — Атени (V ст. до 
н.л.) — Фаюм (II ст.) — Равенна (V ст.) — 
Константинополь (XI ст) . Додаючи сам ве
личний своєю древньою культурою Київ, 
який на час юності Алімпія (70-і роки XI ст.) 
вже мав ціле гроно високомистецьки оздоб
лених християнських храмів на чолі з Деся
тинною церквою та Св. Софією. 
Зате й навіть неповний реєстр міст, в яких 
приймали дарунки від художника-у країн ця 
з початку XII ст., не скудний (а берем тільки 
західний напрям): Константинополь (від XII 
ст.) — Піза й Флоренція (обидві XIII ст.) — 
Сієна (ХІІІ-ХМ) — Авіньйон (XIV ст.) — 
Діжон (XIV ст.) — Париж (XV ст.) — Лондон 
(XV ст) . Про вплив же на північ була вже 
мова й вона ще не скінчилась. 
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М И С Т Е Ц Ь К И Й Ш Л Я Х 

ОСПІВУВАЧ 
ЗАКАРПАТТЯ 

До 90-річчя ВІД Д Н Я 
народження Гаврила Глюка 
Заслужений діяч мистецтв України Гаврило 
Мартинович Глюк (1912-1983) — добре зна
ний живописець, автор низки чудових те
матичних полотен, портретів і пейзажів. Він 
залишив нам досить велику кількість творів, 
які уже стали класикою українського обра
зотворчого мистецтва, експонуються в 
найкращих музеях України та приватних 
зібраннях на Батьківщині й за кордоном. 
Народився Гаврило Мартинович в місті 
Сігет у Трансільванії (тепер Румунія), яка 
тоді була під владою Австро-Угорщини, в 
єврейській родині, яка була родом із За
карпаття. В Сігеті отримав початкову 
освіту, а пізніше навчався в г імназії . 
Закінчивши у Будапешті ремісниче учили
ще, вступає до Вищої школи образотворчо
го мистецтва; продовжує навчання у Буха
ресті. На початку 1930-х років його батьки 
переїжджають до Ужгорода. Тут Глюк зна
йомиться з творчістю Й.Бокшая, А.Ерделі, 
А.Коцки та інших закарпатських мистців. 
У 1940-х роках оселяється у Кишиневі, але 
все перериває Друга світова війна. Глюка 
забирають на трудовий фронт, а повернув
шись додому, він дізнається про трагічну 
загибель батьків та сестри у концент
раційному фашистському таборі; тільки йо
го брату вдалось врятуватися. І Гаврило 
Мартинович навесні 1947 року повер
тається до Ужгорода. 

Тут він активно включається у творче жит
тя: працює на пленері, бере участь у ви
ставках закарпатських художників. Окрім 
пейзажів, створює жанрові полотна, такі як 
"Відпочинок", "Пряха", "Селянки в хаті", 
"Споруджують будинок" та інші. 
Справжнім одкровенням стала його тема

тична картина "Лісоруби на вахті миру", 
яка пізніше прислужилася для створення 
^ В ^ В ^ В ^ В ^ | ^ В | одного з найвідомі-

ших його полотен 
"Лісоруби". Віднос
но першої з них на
писала свій відгук 
Тетяна Яблонська: 
"...Це одна з кра
щих робіт на вис
тавці. Ціпком ре
алістичний твір з 
великим настроєм 
і смаком задума
ний і прекрасно ви
конаний. Він підно
сить одну з важли
вих тем нашого ми
стецтва — тему 
праці людини. В 
картині Г.Глюка ця 
праця сповнена 
краси і поезії'. Ще 
більшим досягнен

ням була виконана пізніше його широ
ковідома картина "Лісоруби", що експону
валася на виставках у Києві, Москві, Вар
шаві, у Венеції й Брюсселі. Вона відзна
чається своєю композицією, виразними, 
правдивими образами молодих лісорубів, 
чудовим закарпатським пейзажем, на тлі 
якого зображена уся сцена. 
Після цього полотна слава Глюка ще більше 
зросла. У ці ж часи художник написав низ
ку цікавих пейзажів: "Рання зима", "Похму
рий день", "Галявина" та інші, де чудово пе
редав мальовничу природу Закарпаття і 
відтворив стан природи тої чи іншої пори 
року. Більшість пейзажів Глюка олюднено 
стафажем. Цим художник підкреслює зв'я
зок людини з природою. 
Гаврило Мартинович є автором великої 
кількості портретів, на яких зображено пе
реважно сільських мешканців Закарпаття. 
Не можна не назвати і його графічних робіт, 
що відзначаються віртуозним рисунком, зо
крема таких, як "Молдавський хлопчик". 
"Жінка, що лежить", "Бабуся" та інші. Звер-



П А М ' Я Т Ь 

Ірина Блюміна, 
кандидат мистецтвознавства 

Віктор Фурман, 
голова Полтавського обласного 

осередку НСМНМУ 

іався художник і до книжкових ілюстрацій. 
.Глюка, на жаль, уже давно нема серед 

мас, але він залишив у спадок чудовий до
робок. І нині його твори є окрасою ук
раїнського мистецтва. 

І Гаврило Глюк. Бригадир. 1979. 

І Дівчина, що читає. 1950. 

3 Гірське село. 1980. 

4 Дівчина з кошиком. 1959. 

лолшвшиш 
В житті О.Великодної не відбулося, здава
лось би, жодної знакової події, яка б стала 
межею, тією точкою відліку, коли б можна 
відчути, що ось до цього було так, а після — 
все по-іншому. Народилася Олександра 
Кузьмівна Великодна на хуторі Керещина, 
що неподалік Опішного. З 8-9 років почала 
вишивати. Після голодомору 1933-го з сім'ї, 
що налічувала сім чоловік, залишилося 
тільки двоє: Настя і Шура. Матеріальні 
труднощі повели молоду дівчину до артілі 
ім.Крупської в Опішному, де брала роботу 
додому і цим існувала (1935-1938 рр.). За 
три роки до початку Другої світової війни 
Олександра помандрувала пішки з Кере-
щини до обласного центру. З часом влаш
тувалася в Полтавську артіль ім.Лесі Ук
раїнки, по війні — працювала в цеху ручної 
вишивки. З 1944 року на фабрику почала 
надходити сировина і на вулицях міста 
з'явились перші фабричні полтавські виши
ванки. 

Лише 1966 року вироби відмінної якості 
(ще за чужими зразками) були помічені на
чальством і певною мірою відзначені: 
бронзова медаль ВДНГ, надане звання 
творчого майстра. Це окрилило мисткиню. 
Відтоді, аж до 1974 р., за її відшивками (їх 
було понад 200) підприємство виготовляло 
чоловічі та дитячі "чумачки" й "українки", 
блузи жіночі й сорочки за народним кроєм, 
вироби носильного, постільного та сувенір
ного асортименту. Унікальні роботи (двісті 
предметів) склали експозицію її першої 
персональної виставки, 
що присвячувалася 800-
річчю м.Полтави та 60-м 
роковинам від дня народ
ження мисткині . Твори 
талановитої полтавки ви
ставлялися не лише у 
Полтаві чи Києві. її виро
би прикрашали павільйо
ни колишнього Союзу в 
Парижі , Москві , Брюс
селі, Лейпцигу, Марселі, 
їх реалізовували в Ка
наді, США, Японії. Шкода, 
що прізвища автора на 
бірках тоді ставити було 
"не паложєна". 
З 70-х років минулого 
століття почались інші ча
си в народних художніх 
промислах. На широкий 
загал з'являються досі 
майже невідомі імена 
гончарів Опішного, різь
бярів з Кременчука та 
Миргорода, вишиваль
ниць з Полтави, Реше-
тилівки, В.Сорочинців, 
Лубен, Опішного. Серед 
останніх чи не найчас

тіше — прізвище О.Великодної. Статті в га
зетах і журналах, телепередачі Москви та 
Києва, книги про народне традиційне ви
шивання, музейні закупівлі все яскравіше 
висвітлюють образ Майстра. Досвід, набу
тий копіткою працею попередніх деся
тиліть, переливається у "ляхівки", мереж
ки, "солов'їні" чи "волові" вічка, лиштви, 
вирізування, занизування та інші виши
вальні техніки. 
Жодної республіканської чи союзної вис
тавки декоративно-ужиткового мистецтва 
не проходило без представлення на них 
унікальних творінь О.Великодної. Вона — 
щорічний учасник свят народної творчості в 
музеї під Києвом (с.Пирогове), Сорочинсь-
кого ярмарку, її твори в багатьох музеях Ук
раїни, Росії, в закордонних колекціях. 
За більш як 60 літ виробничої і творчої 
праці О.К.Великодна створила і відшила 
близько 700 нових візерунків, якими оз
доблено тисячі й тисячі різних виробів. На 
схилі життєвого шляху прийшли до неї успіх 
і широке визнання. їй присвоєно звання 
"Заслужений майстер народної творчості 
України", вона — довічний президентський 
стипендіат, член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України. 
...Життя талановитого мистця обірвалося 
26 березня 2002 року. Певен, що пам'ять 
про видатну вишивальницю Полтавщини 
буде довго зберігатися в душах усіх, хто 
знав її або хоч раз доторкувався до її пре
красного вишивання. 



Люба Волошин, 
завідувач Художньо-меморіального 

музею О.Новаківського ЗО років Музею 
Олекси Новаківського у Львові 
У березні цього року Національний музей у Львові і його структурний підрозділ — 
Художньо-меморіальний музей О.Новак івського урочисто в ідзначають дві важливі 
ювілейні дати: 130-ліття від дня народження О.Новак івського і 30-ліття заснування у 
Львові меморіального м у з е ю мистця. 

На одній із найкращих площ Львова, 
що біля підніжжя Святоюрської гори, 
на вул. Листопадового Чину 11, ви

сочіє, вже добре знаний львів'янам Музей 
Олекси Новаківського (1872-1935), колиш
ня оселя і майстерня славетного україн
ського мистця. Після значних ремонтних 
робіт у сучасному мистецькому обличчі 
Львова знову засяяла і оновилась важлива 
історико-культурна пам'ятка — місце, що 
береже у своїх стінах для сучасників і на
ступних поколінь спогад про яскраві 
сторінки в історії української культури та 
імена багатьох її видатних діячів. Пам'ятка 
ця має свою, вже понад столітню історію. В 
1907 р. цей будинок був закуплений вели
ким меценатом української культури Мит
рополитом Андреєм Шептицьким і в наступ
ному, 1908 р., подарований ним для Націо
нального музею у Львові як фундація для 
потреб українських мистців. В 1908-1918 
рр. тут в одній із кімнат на першому поверсі 
мешкав Модест Сосенко, а в 1913 р. — осе
ляється запрошений із Кракова Митрополи
том Шептицьким Олекса Новаківський із 
дружиною. 

В 1923-1935 рр. у майстерні О.Новаківсько
го діяла заснована ним при підтримці Мит
рополита Андрея Шептицького перша на Га
личині українська мистецька школа, в якій 
навчалося понад 90 молодих художників. В 
1920-1930-х роках майстерня О.Новаків
ського і розміщена у її стінах школа були од
ним із найбільш популярних і активних у 
Львові осередків українського мистецького 
життя. Сюди у пошуках художньої освіти 
тягнулась обдарована творча молодь з усіх 
кінців України. Тут, під крилом великого ма
естро, розпочинали свій творчий шлях бага
то молодих художників, які згодом принесли 
славу українському мистецтву не тільки на 
Батьківщині, але й далеко поза її межами. 
В Україні працювали такі визначні таланти 
з-поміж учнів школи, як Р.Сельський, 
Г.Смольський, С.Гебус-Баранецька. У США 
активними речниками української культури 
та мистецтва стали на еміграції після Другої 
світової війни С.Гординський, М.Мороз, 
Е.Козак; у Канаді — М.Левицький, І.Кей-
ван; у Франції — І.Нижник-Винників, 3.3а-
рицька; у Польщі — Л.Гец; у Швейцарії — 
Я.Крушельницький; в Австралії — М.Кміт. 
Після смерті О.Новаківського в 1935 році 
оселя його спорожніла. У роки німецької оку
пації тут певний час працював скульптор Не-
стор Кисілевський (1909-2000), а після війни 
містилась майстерня видатного львівського 
скульптора Івана Севери (1891-1971). 
В 1972 році, з нагоди столітнього ювілею 
О.Новаківського, у стінах його майстерні 
було засновано Художньо-меморіальний 
музей як структурний підрозділ Національ
ного музею у Львові. Тоді ж відкрито ме

моріальну таблицю на фасаді будинку робо
ти скульптора Е.Миська. 
Перші десятиліття існування музею (1972-
1989) були нелегкими часами замовчувань 
і обмежень з боку тоталітарної влади. Та 
навіть за таких умов у 1982 році вдалося 
відкрити у музеї велику виставку малюнків 
О.Новаківського, а в 1985-му — виставку 
його малярства із приватних збірок. У 1983 
році вийшов друком у Львові перший ілюст
рований путівник по музею (автори — 
В.Арофікін та МЛещенко). 
Справжнє оновлення і розквіт музею О.Но
ваківського розпочинається із встановлен
ням незалежної Української Держави. Під 
керівництвом тодішнього директора Націо
нального музею п.Андрія Новаківського та 
при співпраці нового завідувача п.Люби Во
лошин почалася докорінна реорганізація 
музею. 

За період 1990-2001 рр. працівниками му
зею було організовано 26 великих мистець
ких виставок, на кожній із яких експонува
лись сотні творів із фондів Національного 
музею та приватних колекцій Львова. Так, 
значною подією у Львові стала влаштована 
у стінах музею в 1990 р. виставка "Митро
полит Андрей Шептицький у творчості 
О.Новаківського", на якій експонувалося 
100 малюнків-начерків художника до обра
зу Митрополита, а також чудом збережені 
олійні шкіци та репродукції портретів Мит
рополита, які знищив більшовицький ре
жим. Це було, по суті, відкриттям цілком за
бутої, не вивченої сторінки у творчій біо
графії О.Новаківського та в діяльності Мит
рополита А.Шептицького. 
В 1993 р. до 70-ліття заснування у Львові 
Мистецької школи О.Новаківського у стінах 
музею була влаштована перша після смерті 
мистця велика оглядова виставка праць 
учнів школи, згодом повторена в 1998 р. у 
значно ширшому обсязі і складі. Ці вистав
ки вперше серйозно поставили проблему 
дослідження школи О.Новаківського як 
унікального, ще не вивченого явища у ху
дожній культурі Галичини 1920-1930-х рр. 
Величезну працю вклали працівники музею 
у підготовку та організацію грандіозної 
ювілейної виставки творів О.Новаківсько
го, що з великим успіхом експонувалась у 
залах Національного музею навесні 1997 р. 
до 125-ліття від дня народження мистця. 
Тоді було показано понад 250 малярських 
полотен О.Новаківського, що їх зібрано із 
численних приватних колекцій та музейних 
збірок міста. 

Опріч активної виставкової діяльності, у 
Музеї О.Новаківського ведеться інтенсивна 
фондова і наукова робота. Тут систематич
но комплектуються і опрацьовуються ма
теріали архівного фонду, формується фото
тека музею та картотека учнів школи О.Но-

шшт 

ваківського. Публікуються численні етап 
та наукові дослідження різних аспекти 
творчості О.Новаківського і його учнів, 
також матеріали до історії його школи. Де 
сить згадати видані останніми роками так 
монографічні праці завідувача музе* 
п.Л.Волошин, як "Біографічний довідниіі 
учнів школи О.Новаківського" (Львів, 1998)] 
збірник статей, присвячений 75-літтю зг 
снування школи (Львів, 2002), а тако) 
ошатно видану монографію цієї ж де 
спідниці "Княжий дарунок Великого Мец€ 
ната. Митрополит Андрей Шептицький 
житті і творчості Олекси Новаківського] 
(Львів, 2001). Видання цієї книжки, щедре 
фінансоване Владикою Василем Лостено* 
із США, було здійснене у львівському 
давництві "Свічадо" з нагоди приїзду в Ук 
раїну Святійшого Отця Івана-Павла II. 
Сьогодні на оновленій експозиції цього му-| 
зею львів'яни і гості нашого міста можуть 
оглянути шедеври малярства О.Н( 
ваківського, що вже стали класикою 
раїнського образотворчого мистецтва. Се
ред них — композиція "Втрачені наді' 
(1903-1908), алегоричні панно "Наука" 
"Мистецтво" (1914-1916) та ряд монумс-
тальних за своїм образним звучанням 
лотен — "Олекса Довбуш" (1913), "Дзвіне 
(1930-1931), також останній монументе 
ний твір мистця — величезних розмірів 
сунок до образу "Мати Милосердя", що йс 
О.Новаківський малював для кафедральї-
го собору св.Юра у Львові (1935). Праї 
над цим твором перервала несподіваь 
смерть мистця в ніч з 28 на 29 серпня 1! 
року. 

У своїх натхненних, сяючих яскравими бг 
вами полотнах О.Новаківський постає сь 
годні перед нами як винятково яскраЕ 
оригінальне явище української культури, і 
гідно репрезентує наші національні духов-* 
но-мистецькі надбання. 

М У З Е Ї І Е П О Х И 
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До 30-ліття мистецтвознавчої 
діяльності Люби Волошин 

Вже ЗО років творчий шлях п.Люби Воло
шин пов'язаний із Національним музеєм у 
Львові. Тут ще в 1967 р. вона увійшла у світ 
мистецтва, працюючи в музеї на громадсь
ких засадах і виконуючи різні фондові робо
ти. В 1972 р., по закінченні Петербурзької 
академії мистецтв, Люба Волошин розпоча
ла працю в Національному музеї, пройшов
ши послідовно усі східці музейної "кар'єри" 
— від екскурсовода до наукового, а потім 
старшого наукового працівника аж до заві
дувача відділу музею. 
Праця у відділі новітнього українського ми
стецтва XIX — поч. XX ст., знайомство із 
фондовими збірками Національного музею 
та матеріалами виставок, що влаштовува
лися у відділі, — все це значною мірою 
Сформувало русло подальших творчих інте
ресів п.Волошин як мистецтвознавця, істо
рика та дослідника українського мистецтва. 
Основний напрям її музейної і наукової 
діяльності досить влучно охарактеризова
ний в часописі "Галицька Брама" за 1977 
рік у статті "Хранитель живої води" — ци
тую: "Впродовж довгих років із властивим 
їй ентузіазмом та любов'ю до своєї справи 
вона займалася проблемами українського 
мистецтва кінця XIX — поч. XX століть. Слід 
зазначити, що саме цей період — час ста
новлення основ новітньої національної 
культури України — був якнайбільше цензу
рований і деформований офіційною ідео-
погією тоталітарного режиму. Замовчувані 
імена і факти нашого національного мис
тецтва понад півстоліття чекали своїх чес
них і працьовитих відкривачів". 
Ще в 70-80-х роках минулого століття у му-
іейній діяльності Люби Волошин, в її науко
вих публікаціях, виступах на конференціях 
та виставках, влаштованих у залах Націо
нального музею, виокреслюються такі яск
раві творчі постаті початку XX століття, як 
Корнило Устиянович, Олена Кульчицька, 
Модест Сосенко, Іван Труш, Іван Северин, 
Антон Манастирський, Михайло Козик та 
Інші. її друковані статті у цій ділянці 
Об'єднані у авторському бібліографічному 
списку під рубрикою: "На порозі XX сторіч
чя. Творчі портрети епохи". Серед найваж
ливіших неопублікованих досі праць Л.Во
лошин слід згадати укладений нею науко
вий каталог: "Офорти Олени Кульчицької у 
ібірці Національного музею у Львові", в 
•кому опрацьовано понад 300 офортних 
аркушів художниці. 

Найцікавіші мистецтвознавчі дослідження 
Волошин припадають на останнє деся
тиріччя, впродовж якого вона очолює Ху-
дожньо-меморіальний музей О.Нова
ківського, працюючи у новій для себе атмо
сфері свободи думки і слова, що запанува
ла в умовах незалежної Української Держа
ви. Наукову та виставкову діяльність очо
люваного нею музею Л.Волошин сконцент

рувала у двох напрямках. Перший напря
мок — це дослідження нових або малозна-
них аспектів мистецтвознавчої творчості 
О.Новаківського. 
Цій проблемі присвячено ряд цікавих ви
ставок, організованих під керівництвом 
Л.Волошин у музеї О.Новаківського. Серед 
них слід згадати виставку 1990 року "Мит
рополит Андрей Шептицький у творчості 
О.Новаківського", матеріали якої послужи
ли основою для ряду серйозних публікацій 
Волошин (у науковому збірнику НТШ, у 
вітчизняній та закордонній пресі) і, врешті, 
минулого року у Львові вийшла друком 
ошатно оформлена і багато ілюстрована 
наукова монографія Л.Волошин "Княжий 
дарунок Великого Мецената. Митрополит 
Андрей Шептицький у житті і творчості 
Олекси Новаківського". 
Подією у Львові стало відкриття в 1990 році 
у залах музею закордонної колекції творів 
О.Новаківського, власником якої є відомий 
український культуролог доктор Микола Му-
шинка. Л.Волошин була одним із "ідеологів" 
та упорядників каталогу до цієї виставки. 
Розкриттям ще однієї, цілковито незнаної 
досі і замовчуваної тоталітарним режимом 
сторінки у творчості О.Новаківського стала 
влаштована в 1992 році у музеї виставка 
"Мати Милосердя" — запрестольний образ 
Олекси Новаківського для собору св.Юра у 
Львові. Тоді було вперше показано останній 
незавершений через несподівану смерть 
художника величезних розмірів рисунок 
"Мати Милосердя", що десятками років, 
невідомий широкому загалу, переховував
ся у фондових запасниках музею. Любов 
Волошин була ініціатором цієї виставки, 
упорядником її каталогу і автором ґрунтов
ної наукової публікації, що вийшла друком у 
Римі в 1994 р. у збірнику Українського Бо
гословського Наукового Товариства. 
Організована в музеї у тому ж 1992 році ви
ставка "Автопортрети Олекси Новаківсько
го" розкривала ще один недосліджений, але 
дуже важливий аспект творчості Но
ваківського. На базі матеріалів цієї вистав
ки Любов Волошин підготувала каталог, на
укову публікацію у "Літописі Національного 
музею" (2000.— №1), а також свою наступну, 
ще не видану, монографію під одноіменною 
назвою "Автопортрети Олекси Новаків
ського", до якої увійшов, окрім двох розділів 
теоретичної частини, повний каталог ма
лярських автопортретів художника та ката
лог рисунків і автопортретних начерків. 
Іншим важливим напрямком дослідницької 
праці Волошин є вивчення діяльності Мис
тецької школи О.Новаківського, що діяла в 
1920-1930-х роках і була одним з Перших 
національних учбових закладів художнього 
типу. В 1993 р. під керівництвом Волошин 
була влаштована виставка "70 років Мис
тецькій школі О.Новаківського". Виставка 

Оксана Жеплинська, 
заступник директора 

Національного музею у Львові 

ця вперше висунула цілком нову, не-
досліджену проблему початків національ
ного художнього шкільництва і ролі школи 
як яскравого, унікального явища в укра
їнській культурі нашого століття. На основі 
фактів, розкиданих в літературі, та зібраних 
спогадів очевидців Л.Волошин видала окре
мим виданням у Львові 1998 року "Біог
рафічний довідник учнів Мистецької школи 
О.Новаківського", до якого увійшли десятки 
нових, досі невідомих в нашій мистецтво
знавчій літературі імен українських худож
ників. В 1998 р., до 75-ліття школи, в музеї 
було організовано велику виставку, до якої 
увійшло близько 200 творів, зібраних із 38 
приватних колекцій Львова та фондових 
збірок львівських музеїв. На матеріалах 
цієї виставки було видано окремий ювілей
ний збірник статей Л.Волошин до 75-ліття 
школи і ґрунтовний каталог ювілейної ви
ставки (упорядковано спільно із З.Грушо-
вець). 

Важливе місце у бібліографії праць Л.Воло
шин займають публікації про історію та 
діяльність очоленого нею Художньо-ме
моріального музею — це статті до Сучасної 
Енциклопедії України, до "Народознавчих 
зошитів", львівської преси. 
Поряд із згаданою вище основною темати
кою праць Л.Волошин у її авторській бібліо
графії досить значне місце займають кри
тичні статті і публікації, присвячені сучасно
му творчому процесові та найважливішим 
творчим індивідуальностям Львова. Серед 
публікацій такого напрямку досить згадати 
ряд статей у журналі "Образотворче мис
тецтво" — "Долина сліз" Любомира Мед-
відя", "Керамічна пластика Марії Савки-Ка-
чмар", "Творчі дороги Карла Звіринського", 
"Бойчукіст Охрім Кравченко" та цілий ряд 
інших статей. 
Музейна, дослідницька та мистецтвознавча 
праця Л.Волошин охоплює розмаїті ділянки 
і проблеми української культури і водночас 
відзначається чіткою цілеспрямованістю 
зацікавлень та фаховою культурою у під
ході до кожної із проблем. 
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Пропоную малярські праці, які створюва
лися у Каневі й Умані, заповіднику Софі їв-
ка, коли навчався на І і II курсі Київського 
художнього інституту. 
Це був час літньої практики, яка стала на
годою до великих мандрів у мистецтво. 

Пригадую, як, пливучи пароплавом по Дні
пру, дивлячись у воду, поринув у роздуми, 
як у мені кипіла рішуча незгода з тим, що я 
такий дорослий, але ще й досі не зміг подо
лати мистецьку інерцію бачити світ по 
поверхні. 

Микола Малишко 
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МИСТЕЦЬКИЙ ЛЬВІВ 
XX СТОЛІТТЯ. 

НОВЕ БАЧЕННЯ 

Даруючи на презентації свою книжку 
студентам мистецтвознавчого фа
культету Львівської академії мистецтв, 

п автор, кандидат мистецтвознавства Орест 
Голубець, зовсім слушно зауважив, що 
своєю працею він не закриває, а, навпаки, 
відкриває тему дослідження мистецтва Гали
чини двадцятого віку. Справді, за минуле 
сторіччя у нас назбиралося стільки ма
теріалу, що його вистачить не для одного де
сятка дослідників. Але все-таки зроблено ос
новне: з неупередженістю, гідною цивілізо
ваного дослідника, автор розбудовує перед 
нами несучу конструкцію споруди, до якої 
можна прилаштовувати все нові й нові де
талі. Тому панорамний погляд є особливо 
цінним. Для спеціаліста значимою є й мане
ра викладу, адже далеко не кожний, навіть 
першорядний вчений, нею володіє. Є над
звичайно розумні книжки, при читанні яких 
мимовільно пригадується словосполучення 
"гризти граніт науки". Щасливий виняток що
до цього складають монографії Платона 
Білецького, які вводять у світ пошуку й інте
лектуальної пригоди не гірше від романів 
Олександра Дюма чи Жуля Берна. 
Книжка Ореста Голубця, написана жваво й 
безпосередньо, гармонійно поєднує фактаж 
з життя львівського мистецького середовища 
з лаконічними, але надзвичайно промовис
тими штрихами з історії та політики минулого 
віку, які й дають необхідне пояснення тому, 
що відбувалося (і з яких глибинних мотивів) у 
світі мистецтва Львова й усієї держави. 
У процесі викладу автор щедро пропонує 
ключі для розгадки багатьох донині неясних 
тем в історії розвитку стосунків не лише у 
львівському середовищі. Для прикладу мож
на назвати "феномен Сельського". Чому са
ме він виявився тим "інтелектуальним 
магнітом", до якого спрямовувалися духовні 
запити найбільш обдарованих молодих 
мистців Львова? Справа у тому, що 
совєтська система освіти була спрямована 
насамперед на випуск "спеців", своєрідних 
пролетарів розумової, а то й творчої праці. 
Спеціаліста можна просто підготувати, на
вчити, а особистість слід виховувати, плека
ти, витрачаючи на цей процес незмірно 
більше зусиль, та ще й з неясним кінцевим 
наслідком — ніхто не в змозі гарантувати, 
що у процесі свого духовного змужніння во
на не вийде з-під опіки. Тому ті з молодих, 
хто в силу домашнього виховання або ж 
інтуїтивно відчував (Бокотей, Флінта, Рибо-
тицький, Шимчук), що професійні навики — 
це далеко не все, гуртувалися довкола по
дружжя Сельських — інтелігентних, красно
мовних, з романтичним ореолом пере
двоєнного Парижа. Звичайно, Сельські були 
у Львові не єдиним осередком духовних уст
ремлінь молоді. Варто згадати і родину Лео-
польда Левицького, де частими гостями були 
Іван Остафійчук, Юрій Чаришников, Генрієта 
Левицька, й саму Генрієту Левицьку (учасни
цю чи не першої в підсовєтському Львові ру
бежу 1950-1960-х років неформальної групи 
СЛОН), у якої, крім уже згаданого Ю.Чариш-
никова, постійними учасниками "зборищ у 
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мами Гери" були О.Аксінін, Б.Пікулицький, 
В.Онусайтіс, В.Дем'янишин (не згаданий у 
монографії О.Голубця, хоч це одна з важли
вих постатей львівської графіки). Врешті, 
треба назвати й подружжя Євгена Безніска 
та Теодозії Бриж (також незрозуміло чому 
поминутих автором), які у Львові були 
однією зі зв'язуючих ланок з киянами. У 
майстерні Т.Бриж збиралися не тільки 
мистці, а й літератори — В.Лучук, Р.Івани-
чук, М.Вінграновський, І.Драч. Багато з на
званих, та й не лише вони, були вхожими до 
різних груп і кіл, що, зрештою, у Львові не бу
ло дивиною. Так, ще у тридцяті роки в місті, 
крім славнозвісної АНУМ, існувало й ЗУМО 
(Західноукраїнське мистецьке об'єднання) з 
вельми репрезентативним складом — О.Но
ваківський, О.Вовк, В.Хмелюк, П.Ковжун, 
В.Січинський та ін. Особа засновника ЗУ
МО, мистецтвознавця, графіка, поета Івана 
Крушельницького, життя якого було насиль-
ницьки обірвано у Києві в 1934 році, давно 
заслуговує окремого вичерпного досліджен
ня, як і життєписи багатьох інших донині ігно
рованих дослідниками галичан — М.Федюка, 
П.Обаля, О.Шатківського. Мабуть, все-таки, 
бодай парою слів, треба було б згадати у мо
нографії О.Голубця й прорахунки наших ми
стецтвознавців, які, навіть будучи свідками 
безсумнівно значимих проявів у мистецько
му житті міста, недобачили або не спромог
лися належно оцінити їх вагу. Так, у Львові 
велику частину життя прожив один з небага
тьох уцілілих бойчукістів Охрім Кравченко, 
який не зрікся принципів своїх наставників. 
У шістдесяті роки видавалося, що бойчукізм 
у Львові дістане друге дихання, скажімо, у 
творчості Богдана Сойки. Не вдалося, за
мовчали. Але бодай тепер про це варто зга
дати. Новіший приклад — уже після 1991 ро
ку непоміченими пройшли дуже цікаві спро
би Ярослава Даниліва (м.Дрогобич) й Рома
на Опалинського (м.Городок) дати зразки 
безпредметного й сюрреалістичного маляр
ства з виразними національними ознаками. 
Орест Голубець вповні справедливо в оцінці 
негативних явищ сучасного мистецтва нази
ває поширеність творів-одноденок, розрахо
ваних на миттєвий ефект. Оскільки образо
творче мистецтво, як частина всього масиву 
культури народу, фіксує його неповторність, 
то одразу стає зрозумілим, які сили сприя
ють таким тенденціям. Майже вісімдесят 
років тому один з вождів "пролетарської ре
волюції" Лев Троцький з неприхованою 
відвертістю стверджував, що для того, аби 
добитися світового панування, усім народам 
спід прищепити психологію кочівників. Однак 
О.Голубець залишає читачу й маленьку шпа
ринку для надії — відповідно до теорії Йозе-
фа Бойса у найближчі тридцять років тен
денції образотворчого мистецтва скерують
ся не лише у фігуративне, а й виразно гу
маністичне русло. (Певно, йдеться про євро
пейську цивілізаційну модель, оскільки, не

зважаючи на бурхливий обмін інформацією, 
східні культури розвиватимуться згідно з 
власними правилами). 
І, на завершення, ще одна, суто суб'єктивна, 
думка. Мистецтво, крім мучеників, має і ви
конавців вироків (не суть важливо, чи вони 
кати за покликанням, чи за посадою). 
Дослідження не буде повновартісним, коли у 
ньому не будуть фігурувати персонажі по 
обидва боки барикад. 

Андрій Дорош 

ПРИНЦИПОВЕ 
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОДІЙ 

Сьогодні, коли ми живемо в незалежній 
Україні, нам цікаво знати, як її люд 
ішов до своєї свободи. Ми хочемо 

знати своїх героїв поіменно, супротивників 
теж — як для сьогодення, так і для нащадків. 
Ґрунтовне дослідження кандидата мис-] 
тецтвознавства Ореста Голубця "Між свобо
дою і тоталітаризмом: Мистецьке середови
ще Львова другої половини XX століття" по
бачило світ зовсім недавно — наприкінці ми
нулого року уві Львові. Книга написана ціка
во і захоплююче на конкретному матеріалі 
життя міста. у 
Сторінка за сторінкою, з розділу до розділу 
читач знайомиться з героями та антигероя-
ми монографії. Автор опрацював багато 
джерел (понад 140), ілюстрував своє до-' 
слідження 150-ма чорно-білими світлинами, 
які дозволяють нам ясніше зрозуміти і пізна
ти описуваний час. 
Мистецьке життя Галичини при авторита
ризмі польської влади було нелегким, але; 
досить успішним і цікавим. В ті часи діяли 
різні об'єднання мистців, час від часу прово
дились виставки, видавалися дослідження 
про мистецтво окремих творців. Авторита
ризм польської влади не передбачав 
"зовнішніх заслонів", і тому мистці вільно 
спілкувалися та вчилися. 
З 1939 до 1941 рр. тоталітарна система в ми
стецтві займалася в основному ідеологічною 
агресією та боротьбою з "українським 
націоналізмом". Після закінчення війни 
совєтський режим з перших днів жорстко вів 
ідеологічну "чистку" та провадив демо
графічне нищення тамтешніх українців. На-і 
прикінці 1940-х рр. можна було стверджува
ти, що місто перестало функціонувати, як по
тужний осередок культури і мистецтва 
Західної України. 
Сьогодення вимагає негайного принципово
го переосмислення тих подій та правдивого 
їх висвітлення. Піднята в монографії тема 
давніше посилено замовчувалася, і автор, 
напевне, першим зробив спробу дослідити її 
і на джерелах показати, що ж саме відбува
лося у Львові в період "войовничого тон 
талітаризму" та в пізніший, "тихого тоталіта
ризму", аж до незалежності України. 
Перша ластівка, як відомо, весни не робить, 
але потрібно сподіватися, що це дослідження 
молодого і талановитого вченого надихне 
інших на вивчення цієї теми, аналіз наслідків 
подій тих часів, їх впливу на мистців по всій 
Україні. Жаль, книга видана малим накла
дом і тому не може стати настільною для ши
рокого читача. 

Володимир Онищенко 
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Олена Приходько, 
мистецький критик 

інбо/ічого ссшовцосісонсиеннА На шляху 

Малярство ужгородського мистця 
Бориса Кузьми впевнене і творчо 
спр м ване. Нині мистецтво цього 

яскраво обдарованого художника з виоз-
иаченими естетичними переконаннями 
розширює коло понять і суджень про роз
виток сучасної образотворчої культури За
карпаття, спростовує уявлення про регіо
нальну художню школу пленерного декора
тивізму, в якій домінуюче місце посідають 
Краєвид та фольклорно-етнографічні ремі
нісценції. Керуючись власною шкалою 
Світоглядиицьких уявлень, він мотивовано-
послідовно вибудовує свій світ знакових 
*думок-образів". 
Вихованець архітектурного факультету 
Львівського політехнічного інституту на
вчився конструктивності художнього мис
лення, логічності і виваженості компо-
ВМційної і колірної організації площини, 
впевнено оволодів широкою палітрою зоб
ражальних засобів, які уможливлюють 
Максимальну виразність пластичної мови. 
Кузьма починав свій творчий шлях, послу
говуючись суто реалістичною формою 
Відтворення. Діапазон його мистецького 
Погляду охоплював усе, що могло хвилюва
ти творчу уяву художника. Спираючись на 
вшві натурні враження, він творив цілком 

•впізнавані" образи, малював те, що ба
чив, відчував, що збуджувало його есте
тичне відчуття: частина стіни прадавньої 
Іпоруди, замислені будиночки за похиле-
•ВМИ парканами старого міста, осіннє лис
та на мокрій бруківці, соковиті яблука на 

їй домотканій скатертині, глиняні гле-
і скляні штофи на дерев'яній поверхні 

у. ...І все намальоване з чуттям гар-
ії і мудрої злагодженості світобудови, 
омлення духовної наповненості і гли-

ної сутності речей і явищ, 
набутим життєвим і творчим досвідом 

ьма набуває нових якостей. Якщо 
іше пластичною основою образних 
'шень були малюнок, об'єм, силует, кон-
, ритм, то зараз автор все більше уваги 

!ляє живописним фактурам щільності 
адених фарб, просторовим співвідно-

ням, активній колористиці. З авторсь-
переживань і роздумів, складних 

відчуттів, прагнень усвідомити призначен
ня мистецького таланту одна за одною в 
творчій робітні мистця народжуються нові 
праці, що порушують проблеми глибинних 
взаємин людини зі світом. Його малярські 
образи поступово трансформуються в 
умовні знаки-символи. Своєрідним підсум
ком передуманого, переосмисленого ста
ла композиція "Пробудження". За задумом 
мистця, вона є символом вічного оновлен
ня і невмирущості Природи, великого тор
жества Життя. 
Філософічність мистецької думки прита
манна тим творам Кузьми, що піднімають 
непрості морально-етичні проблеми часу: 
полотна "Птах" і "Птах у клітці" — це 
своєрідні образи-тлумачення усвідомлено
го і вивіреного власним досвідом. Затаєна 
символіка містких філософських понять 
засвідчується у великих серіях творів ос
танніх років ("Орієнтальна тема", "Повер
нення до храму"). Сучасне життя з його 
шаленими темпами і галопуючими ритма
ми знаходить свій знаково-образний відби
ток в серії творів під загальною назвою 
"Станція". 
Залишаючись у межах образної і стильової 
цілісності, в роботах останнього періоду 
Кузьма зберіг радість від безпосереднього 
спілкування з природою. Характер обрано
го мотиву щораз вимагає інших вирішень, 
іншої пластичної реалізації задуму. Так, 
цикл закарпатських етюдів вирізняє екс
пресивна манера письма, енергійне 
ритмічне чергування колірних площин, де
коративна сполука дзвінких, чистих та 
інтенсивних кольорів — данина живопи
сним традиціям закарпатської художньої 
школи, щедрою колористичною енергети
кою якої заряджалось не одне покоління 
мистців краю. 

Професійна зрілість, впевнене опанування 
секретами фахової майстерності не зупи
няє Бориса Кузьму на його творчій стезі. 
Художник щоразу приємно дивує фахівців і 
поціновувачів образотворчості новими 
цікавими працями, чутливо відгукується на 
духовні і естетичні запити часу. Він — на 
шляху до творчого самовдосконалення. 

1. Біля каплиці. Картон, олія. 1998. 

2. Куточок села. Полотно, акрилик. 2002. 
3. Композиція з флягами. Папір, олія. 1998. 
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СТАРІЙШИНА 
ХЕРСОНСЬКОГО 

МАЛЯРСТВА 
Костянтин Московченко 

У виставковому залі Херсонсь
кої організації Національної 
спілки художників України 

було влаштовано персональну вис
тавку творів Констянтина Москов-
ченка. І хоч експозиція представляє, 
звісно, лишень частину твор
чого доробку ювіляра — це пор-
т-рети, краєвиди, натюрморти 
останніх літ, — глядачі мають 
можливість по достоїнству 
оцінити талант мистця. 
Усе творче життя К.Москов-
ченка пов'язане з плідною 
працею у жанрі портрета. На 
виставці він продемонстрував 
майстерно виконані зобра
ження сучасників — письмен
ників, художників, представ
ників інших професій або про
сто цікавих моделей, які спо
добалися автору своєю непо
вторністю, оригінальністю. 
Особливу увагу глядача привертає 
низка картин, на яких зображені ого
лені моделі: автор відверто ми
лується їх пластикою, колірною та
мою, відтворюючи поетичний інтим
ний світ своїх героїв. 
Персональна виставка художника 
розкрила і його талант пейзажиста. 
Саме краєвиди майстра, які він по
казав, стали справжньою окрасою 
експозиції. Більшість мистців пишуть 
пейзажні етюди, однак не кожен 
здатний створити такі хвилюючі об
рази природи, пластична тканина 

яких пройнята напрочуд багатогранним 
світосприйняттям автора. Його малярство 
позбавлене строкатості, невиправданої 
штучної яскравості, побудоване на тонких 
тональних співвідношеннях. На високу 
оцінку заслуговують і представлені натюр
морти — світлі, опоетизовані. 
Значний розділ виставки складали роботи, 
виконані пастеллю. Мало знайдемо ук
раїнських майстрів, котрі так блискуче во
лодіють цією технікою, як Костянтин Мос
ковченко. Саме вона дозволяє автору пе
редати багатство відтінків, насамперед на 
оголених моделях. 

РОЗКРИТТЯ 
ТАЄМНИЦІ ПЛЕНЕРУ 

Знагоди 75-річного ювілею Георгія 
Петрова (який припав на 19 січня 
2002 р.) у виставковому залі місце

вої організації Національної спілки худож
ників України відкрилася персональна вис
тавка творів херсонського мистця. Показа
ти весь свій доробок автор не мав змоги, 
але навіть те, що представлено, дає певне 
уявлення про його творчість. 
Майбутній художник, уродженець Поволжя, 
навчався у Саратовському художньому 
училищі ім.Боголюбова, де його вчителями 
стали М.О.Архангельський та І.М.Щеглов. 
Після закінчення училища доля привела мо
лодого художника в наше місто. І вже у 1955 
році він вперше бере участь у загальній ви
ставці херсонських майстрів. Відтоді він ак
тивно виставляється на місцевих, всеук
раїнських і московських виставках. 
Його жанрові уподобання — краєвид, на
тюрморт; улюблена техніка — акварель. За
гальні об'єднуючі риси, притаманні його тво
рам, — це дивовижно точно знайдений стан 
природи, вміння автора зафіксувати цей 
стан в єдиній миті, підібрати потрібний коло
рит, витримати тональність зображеного. 
На жаль, часто на виставках ми бачимо 
фальшиві фарбовані полотна, які зовні 
претендують на розкриття таємниці плене
ру. Але розкрити її так і не вдається. А Пе
тров володіє цим секретом. Особливого 
успіху досягає в акварелі. Краєвид, натюр
морт — тут мистець демонструє проник
ливість ока, почуття колірної гармонії, ком
позиційної вивіреності. В пейзажах він 
частіше буває ліриком, романтиком, хоча 
іноді сягає і епічного звучання. 
Твори Петрова — це оповідь про красу ук 
раїнської природи, вони проникливі й гли
бокі, мають "свій" голос у поліфонії сучас
ного образотворчого мистецтва України. 
Краєвиди й натюрморти Петрова оп
тимістичні, вони завжди викликають у гля
дача бадьоре, радісне почуття — стільки 
них величі, простору, світла і повітря. 

Володимир Чуприна 

Костянтин Іванович Московченко працює 
в царині мистецтва більш як півстоліття. 
Проте набуті професійна майстерність, 
упевненість не послаблюють того трепет
ного хвилювання, з яким художник щодня 
береться за роботу, йде на зустріч з нови
ми враженнями. 

1. Костянтин Московченко. На пляжі. Полотно, олія. 
1991. 

2. Письменниця Алла Тютюнник. Полотно, олія. 1991. 

3. Георгій Петров. Свято-Миколаївська церква, 
Забалка. 2000. 
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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ЖАНРІВ І ТЕМ МИ І ЧАС 

Тетяна Дугаєва 

Недавня персональна імпреза Івана 
Балана, якому виповнилось 60 років, 
— найповніша за 40-річний період 

Цорчого життя. Перед нами постав цікавий 
Майстер книжкової графіки і малярства. 
Іван Балан надихається образами 
Ьатьківщини, він живе Україною, думає про 
Паї. Життєві емоції посилюються мистець
кими візіями, відтак народжуються пейзажі-
ІМртини, натюрморти, книжкові знаки та 
Ілюстрації літературних творів. 
Нін закохано почувається у рідних Карпа
тах, вдумливо вивчає рідну природу, 
приділяючи значну увагу роботі з натури. 
Надаремно добірка етюдів була окремим 
розділом експозиції. Пленерні замальовки 
1070-1990-х років є щирим одкровенням 
Мистця, їх вирізняє свіжість переживань та 
Іитончене відчуття краси, разом з тим — 
^вибагливість у передачі стану природи, 
і с т о т а кольору і м'якість утворення 
півтонів. На етюдах автор шліфує малярські 
Навики, розв'язуючи низку завдань з про-
ІЛем передачі колірних сполучень, просто
ру та, зрештою, численних формальних про
блем професійного плану, 
і часом, вже у майстерні, його етюдні спос-
ІВреження та пленерні асоціації знаходять 
Ібразотворче втілення у краєвидах та на-
ІЮрмортах. Це поетичне відлуння неза-
щтніх вражень від мандрів Карпатами та 
і ісами Буковини ("Карпатська яблуня", 
Рівчір. Підзахаричі", "Теплий день", "На пе
ревалі"). У серії "Життя дерев" Балан осмис
лює довкілля як фантастичний світ дерев, 
сприймаючи їх як живі істоти і наділяючи 
людськими характерами та долями ("Дует", 
^Повстанська Ніка", "Пробудження", "Доля"). 
Спорідненість Балана з образами природи 
набуває в його творах ваги філософського 

Вотування дійсності. Прикметно, що 
рвввиди не втрачають реалістичної осно-

коли він перетворює конкретне середо-
на більш умовне. В цьому процесі пев-

значення набуває ритмічна організація 
)зиції і лінеарно-тональна подача. Час-
своїй творчості Балан застосовує 
динамічних вертикальних ритмів гір, 

ж та сонячних променів ("Поліфонія 
>го лісу", "Сонячний орган", "Хмари 

народжуються в 
Карпатах"). Слушно 
вдається і до проти
ставлення тих 
стрімких вертика
лей лагідному спо
кою горизонтальної 
смуги, якою утво
рено дзеркальну 
течію річки з човна
ми (красномовний 
приклад — осінній 
пейзаж "Теплий 
день"). 
А к т и в н і с т ь 
ритмічної структури 
композицій увираз
нена властивою Ба-
лану своєрідною 
колірною ор
ганізацією полотен. 
В палітрі майстра 
домінують напру
жені й доволі дра
матичні сполучен
ня. Колористичний 
лад творів вирізняє 
декоративність, зу
мовлена увагою ав
тора до лінійних 
ритмів та чітких 
контурів. 
Малярські вражен-

ня і прагнення мистця стають дедалі багат
шими і вагомішими у творах 1990-х років. 
Влучність образотворчих метафор часом 
підносить його краєвиди до рівня програм
них творів. Приміром, у полотнах на 
релігійні теми природа існує у символічному 
вимірі. Проте образотворчі якості таких 

творів, як "Благовіст", подано в 
простій і доступній інтерпретації. Гра
нично напружений і виразний твір 
"Букова весна", який немов ви
промінює всеосяжне світло, що 
м'яко струменить у просторі. Пафо
сом чистих почуттів і людського 
прагнення порятувати святині духа 
пройняті композиції "Знамення" та 
"Святий Отче Миколаю, моли Бога 
за нас!". В цих полотнах автор звер
тається до драматичної історії церк
ви Святого Миколая у Чернівцях. 
Відвертою щирістю і відкритістю об
разного ладу позначені і натюрмор
ти Івана Балана. Попри досконале 
пластичне опрацювання, їх вирізняє 
особливий чар мотивів, національ
ний колорит яких важко заперечити. 

Це — стиглі качани кукурудзи ("Коло мами
ної хати"), соняшник, вогняно-пломенисті 
айстри, духмяний бузок та запаморочливо 
ніжні півонії ("Натюрморт з сопілкою", "Вес
няна прелюдія", "Травневий натюрморт"), 
гуцульські сирні іграшки з писанками, щем
ливо пам'ятний колач із свічкою та чорно
бривці ("Помана"). Знаковість і метафо
ричність виокремлюють натюрморти "Ма
ки", "Надвечір'я" та "Трагедія риби". 

•VI 

Символічний сенс конкретних мотивів та їх 
поетичність є визначальною рисою і 
графічних творів Івана Балана. Його мис
тецький доробок в галузі книжкової графіки 
та екслібриса позначений серйозними твор
чими устремліннями й здобутками. Адже 
графіка є основним мистецьким фахом 
мистця: професійну освіту він здобув в Ук
раїнському поліграфічному інституті імені 
Івана Федорова у Львові. 
З переконливою проникливістю працює 
Іван Балан у книжковій графіці. Зоровий лад 
літературного твору він вибудовує вдалими 
композиційними вирішеннями, які гар
монійно входять у смислову й образну кан
ву поетичних збірок. У такому органічному 
співзвуччі ілюстрацій та літературних об
разів вийшли друком книга Н.Мизака "За те
бе, свята Україно", поезії М.Матіос та В.Воз-
нюка. Виражальні графічні засоби він оби
рає відповідно до характеру звучання об
разів і поетичного сенсу літературного тво
ру. Відтак його ілюстрації мають ще одну 
суттєву рису: вони виступають самостійни
ми графічними творами. 
Міркуючи про мистецтво Івана Балана вза
галі і про його виставку зокрема, слід зазна
чити різноманітну жанрово-тематичну осно
ву його творчості. Тому не можна оминути і 
міських архітектурних пейзажів, і етно
графічних замальовок, і щедрої добірки 
різдвяних листівок. Проте найголовнішим у 
творчому доробку майстра є його тонка і ба
гата мистецька душа. 

51 



Надія Бабій, 
історик мистецтва 

МИ І ЧАС 

силою 
ТАЛАНТУ 

ТА ІНТУЇЦІЇ 
Нещодавно з ініціативи обласної орга

нізації НСХУ при посередництві Ка-
луської "Арт-галереї" в Івано-Фран

ківську відбулась виставка мистців Калуша 
(і серед них — Петро Савчин). 
Майбутній мистець народився у с.Чертіж 
(нинішній Жидачівський район на Львівщині, 
колишній Станіславівський повіт) 1923 р. 
Добре пам'ятає улюбленого вчителя — Яро
слава Трельовського, який, будучи інжене
ром за фахом, вчив дітей у селі малюванню. 
У малого Петра, окрім здібностей, було ще й 
чіпке око — його малюнки були насичені ве
ликою кількістю деталей. Вчився різьбленню 
в жидачівського майстра-різьбяра, далі 
(1938) перейшов до його двоюрідного брата 
— шевця Клементія Давидчака. 
Петро Савчин був у групі хлопців, що пильну
вали в І94І-І942 рр. ночами своє село від 
польських підпалів, входив до сотні І.Ґонти 
(Гамалії). 1947 року Петро Савчин був засуд
жений на 9 років ув'язнення, 8 з яких відбув 
у таборах Мордовії. Малювати почав лише у 
1956 році. Спочатку образи, які віддавав ду
же дешево, "щоб люди купували". Потреба в 
малюванні образів відпала з появою фоторе
продукцій, а мистець, який вважає пензель 
своєю зброєю, перейшов до нового етапу 
своєї творчості — історичних картин. На них 
він зображує злочини московської влади, те, 
що вона робила з нашим народом, і в основ
ному те, що бачив сам і чув від очевидців. 
На сьогодні доробок Петра Савчина налічує 
кілька десятків таких картин. Деякі з них 
представлені в експозиції Калуського істо
ричного музею. Поштовхом до творчості для 
мистця стають психофізичні відчуття від 
своїх снів, побаченого колись самим чи пе
реказаного свідками. Надалі він переносить 
ці уявлення на полотно. 
У своїх творах Петро Савчин ніколи не 
звертається до ідилічних сюжетів чи поетич
них картин. Силою природного таланту та 
інтуїції мистець досягає в роботах монумен
тальності, драматизму й експресії. 4. Голод, 1933. Картон, олія. 2001. 

5. Етап на схід. Картон, олія. 1998. 



Богдан Смоляк 

МИХАЙЛО БАРАБАШ 
Найважче побачити те, що постійно в 

полі нашого зору. Чи не тому праг
немо дивитися на світ очима мист-

4*? Радіємо подарованій долею суголос
ності, а то й бунтуємо проти несподіваної 
ІПорідненості й простоти. Так-от: звивиста 
•вредньовічна вуличка, розсипи сліпучого 

складніший. Водночас чітко, як ніколи, ви
окремились визначальні чинники його ху
дожньої системи: професіоналізм, етнічна 
належність, пошук. А графічні аркуші циклу 
"Віхи історії Львова" лягли в основу одно
йменного комплекту листівок, що вийшов 
значним накладом. 

У Р О Б І Т Н І М И С Т Ц Я 

ду, графік відмовляється від бодай натяку 
на предмети випадкові , доводить їх 
кількість до мінімуму і, що найголовніше, — 
обирає лише ті речі, символічність яких 
давня і сприймається на рівні загально
культурних архетипів ( диптих "Дорога до 
неба", "Символ землі", 1995). 
Окрема сторінка творчості Михайла Бара-
баша — художнє оформлення книжкових і 
журнальних видань. Як художник він долу
чився до більшого чи меншого успіху бага
тьох книжок, що побачили світ у видав
ництвах Львова. Згадаймо появу друком 
комплекту листівок "Віхи історії Львова" 
(1990), авторського великоформатного 
настінного календаря "Старий Львів — 
1999", поетичної книги Віктора Палинсько-
го "Самотність" (1995), Івана Пазіна 
"Простір із прірв і круч" (1996) та інших. Ви
нятково вдалим видається оформлення 
обкладинки антологічного числа відомого в 
українському світі літературного часопису 
"Кур'єр Кривбасу" (жовтень — листопад 
1997 р.). 

1. Портрет українського поета Василя Барки. Папір, 
олівець. 1994. 

2. Із серії "Звенигороду — 900". Дереворіз. 1988. 

3. Львів. Автолітографія. 1996. 

ООнця у вікнах кам'яниць... Миколаївська 
церква у Львові, гарячі осінні барви дерев, 
іеленкавість неба та куполів... укляклі над 
цистою річечкою старі верби, коштовні ри-
ВИ осінніх нив, . . . килим львівських дахів, — 
•се так природно вписується в осінь... В ог
лянутих монотипіях Михайла Барабаша 
вафіксовано ту мінливість, яка одухотво-
рює звичайні предмети і яку ми таки дуже 
часто не помічаємо. Це золотаво-вохриста 
гама, добута із глибин підсвідомості 
Сільського хлопчини і щедро дарована 
архітектурному пейзажу. Це статичний 
плин вертикалей назустріч вічному. Це 
иежі й вази, дахівка і листя, сонце і яблука. 
Це, зрештою, старанно підібрана техніка 
Виконання. 
Вже тоді збагнув: прихильність художника 
ДО однієї теми чи техніки виконання робить 
його беззахисним. Власне, і винаходити 
щось не було потреби: час від часу надавав 
Перевагу обрізній гравюрі. Хвилювався, 
ніби передчуваючи, що за цією далеко не 
кожному доступною технікою — його май
бутнє. Узявся продовжувати започаткова
ний раніше цикл "дереворізів" (термін Яко-
•а Гніздовського) з історії Львова. Давні 
Львівські ландшафтно-архітектурні ремі
нісценції, покладені на виражальність гра
вюри, дали очікуваний результат: відчуття 
Історичного часу, неперервності поколінь і 
нетлінності ними створеного. Несподіва
ною була поява переконання, що в роботах 
попереднього періоду ці реалії присутні не 
меншою мірою, але код їх прочитання 

Серед робіт того ж часу 
вирізняється непретензійний 
дереворіз — " Іван Франко в 
зимовому саду". Портрет 
приваблює не чим іншим як 
непізнаваністю, чи радше 
нехрестоматійністю, образу 
видатного українця. 
У системі вже окреслених 
вимірів виконано і цикл 
обрізних гравюр, присвяче
них давньоруському містеч
ку Звенигороду. Хоча, 
здається, уперше в доробку 
графіка внутрішній динамізм 
отримав свій повний зов
нішній вияв, адже майстерно 
закомпоновані аркуші суціль 
занурено в давню історію га
лицького краю. 1989 року 
мистець виставляє триптих 
ліноритів із серії "Рік — 
1933". Робота, безперечно, 
ц ікава — із поєднанням 
двох, зорового й уявного, 
планів, з впевненим стилізу
ванням. Рідковживаний за
сіб площинної симетрії, ком
позиційного віддзеркалення 
використано тут якнай
доцільніше. 

Творче коло замкнулося. Ху
дожник кинувся верстати но
ве. У подальших роботах, 
предметно-символічного ко-
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М И С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А К И Ї В 

На тематичній виставці "Скарби слов'янсько
го світу", яка в травні-червні 2002 року прохо
дила в Державному музеї книги і друкарства 
України, було представлено експонати з ко
лекції Національного Києво-Печерського істо-
рико-культурного заповідника, Музею мис
тецтва давньої української книги Львівської 
галереї мистецтв та Державного музею книги 
і друкарства України. 
Зі збірки Національного заповідника експону
валися малярські портрети визначних цер
ковних і культурно-освітніх діячів ХУІ-ХУІІІ ст. 
П.Могили, Л.Барановича, І.Гізеля, І.Максимо
вича, С.Миславського, К.Острозького, Є.Пле-
тенецького, Ф.Прокоповича, Д.Ростовського, 
І.Тризни, В.Ясинського та ін. (на жаль, 
здебільшого автори їх невідомі). Привертають 
увагу стародруки — "Апостол" (Львів, 1574), 
сім видань "Євангелії напрестольної" (друки 
ХУІІ — ХУІІІ ст.), "Книга о постничестве" Васи
ля Великого (Острог, 1594), видання лаврсь
кої друкарні — "Бесіди Іоана Златоустого" 
(1623), "Патерик Печерський" (1661), де 
йдеться про життя і побут лаврських ченців, 
"Житія Святих" Д.Ростовського (1695), зразки 
сакрального мистецтва, культового шитва то
що. 
Із зібрання Львівської галереї (Музей книги) 
представлені рукописи ХУ — ХУІІ ст. — "Єван-
гелія-тетр", "Тріодь пісна", "Євангелія" з Мед-
жибожа, нотний "Ірмологіон", "Октоїх" 
Львівської Ставропігії. Книга "Науки па-
рохіальния" українською мовою богослова, 
поета Ю.Добриловського побачила світ у По-
чаєві 1794 р. її автор наголошував на не
обхідності користуватися у проповідях живою 
народною мовою. Виставлена й "Русалка 
Дністровая" — перше видання літературною 
українською мовою в Західній Україні, 
здійснене 1837 р. в обхід цензури в Будапешті 
"Руською трійцею" — М.Шашкевичем, І.Ваги-
левичем та Я.Головацьким. Із тисячі 
примірників цього видання майже 900 було 
знищено владою. 
З польських друків у вітрині — "Хроніка ціло
го світу" (Краків, 1564) М.Бельського, де ціка
во описані події української історії, народні 
традиції, звичаї. Видання прикрашене вели
кою кількістю якісно виконаних дереворитів з 
сюжетними композиціями. Подана і "Грамати
ка" латинської мови (Замостя, 1640) І.Урсіна. 
Логічним продовженням зазначеної вистав
ки стало експонування цінних дарунків Дер
жавному музею книги і друкарства України 
(120 експонатів), що демонструє вагомий ще
дрий вклад, зроблений до музейного зібран
ня впродовж тридцяти років багатьма знавця
ми, шанувальниками храму українського 
книжного Слова. 

М.Г 

Наприкінці травня 2002 року в Державному 
музеї книги і друкарства України відбулася 
виставка творчого доробку Вадима Шевченка 
"Цей шалений, шалений, шалений світ". 
Мистець плідно працює над художніми 
буклетами, книжковою, журнальною і га
зетною ілюстрацією. Він свідомо уникає зовні 
позірно легкого трактування явищ життя, його 
повсякденних реалій — хоч це, як не прикро, 
нерідко трапляється з тими, хто вирішив 
вправлятися в жанрі карикатури, пародії. 
Увагу мистця привертає передусім не так те, 
що саме собою на перший погляд є смішним, 
як те, що за ним приховане. В багатьох 

веселих графічних малюнках відчуваються і 
приховані сумні нотки. 
Свідченням творчих успіхів мистця є його 
нагороди, яких він удостоєний за неодно
разову участь у виставках творів гумору та 
сатири в м.Габрово (Болгарія). Займав Вадим 
Шевченко призові місця і відзначався 
нагородами на міжнародних конкурсах 
карикатури і гумористичної графіки. 

Микола Гламазда 

Спільна виставка двох мешканок Києва — 
Г.Григор'євої та С.Карунської під назвою "Ча
си і миті" проходила з 9 до 27 квітня в галереї 
"АВТЕізі". Невелике приміщення галереї було 
щільно заповнене — завішане 18-ма полотна
ми і заставлене 18-ма скульптурами. Вистав
лені роботи створені, головним чином, протя
гом кількох останніх літ. 
З пастельних за своїм колоритом утворів 
Г.Григор'євої назвемо "Ранок" (2001), "Ку
пальниці" (2001), "Навесні. Кульбаба" (2002). 
Григор'єва постійно продукує полотна за мо
тивами, позиченими з мистецтв інших народів 
та з інших історичних епох: "За мотивами 
японської гравюри" (1999), "Богоматір-Милу-
вання (за мотивами ікони XIII ст.)™ (2002) то
що. 
С.Карунська пробує працювати у галузі 
скульптури. Порівняно кращі з виставленого 
наробку — кострубаті "Фантазія. II" (2001) та 
"Людина-будинок" (2002) і ледь пластичніша 
"Течія" (2002). Карунській так і не вдалося ви
робити однієї авторської стилістики, але вона, 
принаймні, досить непогано відчуває ма
теріал. 

Лариса Кушакевич 

На виставці "Мистецтво екслібриса", що понад 
два місяці (з березня по травень 2002 р.) про
ходила в залі Національного художнього му
зею в Києві, було вперше виставлено 123 
книжкових знаки з музейної збірки. Твори ук
раїнських, російських та західноєвропейських 
мистців були позначені стилем своєї епохи — 
бароко, класицизму, модерну та індивідуаль
ною манерою їх виконання автором знака. 
Походження невеликої за обсягом (близько 
600 одиниць) та доброї за якістю музейної 
збірки лишається відкритим питанням. 
Найвірогідніше, її основою стала приватна 
збірка, що потрапила до музею в 1920-і роки. 
Власником її міг бути відомий археолог і 
нумізмат, член Товариства старожитностей і 
мистецтв Карло Болсуновський, який тісно 
співпрацював із музеєм. Роботи пролежали в 
запасниках майже століття; це перша спроба 
показати частину колекції широкій громаді 
міста. 
Найстарішим на цій виставці є знак 1594 року 
Міхала Шпановського, писаря Чеського Ко
ролівства. Серед ранніх сюжетних композицій 
— мініатюрна робота 1722 року відомого 
празького гравера Бернара Пікара. Яскра
вим прикладом алегоричного екслібриса є 
гравюра німецького майстра Крістіана 
Бетіуса, виконана для дрезденського пастора 
Вога — літератора і бібліографа. Перші знаки 
в основному виконувалися в техніці різцевої 
гравюри по міді. Прикладом цієї техніки є знак 
для венеціанського патриція Карпа Спіноли, 
виконаний невідомим майстром 1645 року, та 
знак падуанського графа Донді 1680 року. 
Іноді майстер поєднував декілька видів технік 

при виготовленні екслібриса поряд з різьбпен-1 
ням по міді різцем, використовував офорт та І 
меццо-тинто. Таким є книжковий знак 
кельнського курфюрста Якоба Максиміліана] 
1700 року. Західноєвропейський екслібрис на І 
цій виставці представлений найкраще. 
Російський книжковий знак виставлено мало 
— організатори обмежилися тим, що є в] 
збірці. Тільки деякі з власників старих] 
екслібрисів Росії мають дотичність до історії 
українського книжкового знака. Є поодинокі 
знаки мистців з кола "Мира искусства", є] 
декілька знаків В.Фаворського, але зовсім 
відсутні роботи О.Кравченка, Г.Ечеїстова, \ 
М.Купріянова, О.Суворова, І.Павлова та 
інших. 
Що здивувало, так це українська частина екс
позиції. Наш, український екслібрис був пока
заний в неповну силу. Серед виставлених є 
декілька знаків Г.Нарбута, але зовсім немає 
М. Сосенка — одного з перших відроджувачів 
книжкового знака. Є по декілька робіт В.Кри
чевського, О.Усачова, Л.Хижинського, 
О.Махновського, але повністю відсутні знаки 
О.Кульчицької, М.Бутовича, П.Ковжуна, В.Сі-
чинського, С.Гординського та інших. З молод
ших виставлені твори С.Конончука, Г.Малако-
ва та В.Перевальського, і на цьому все. А де, 
скажімо, роботи інших мистців покоління 
В.Перевальського — В.Лопати, Б.Сороки, 
М.Малишка, О.Фисуна, Н.Денисової, М.Пав-
лусенка і т.д.? І де хоч згадка на виставці про 
те історичне видання 1970-х років в Америці 
"Книжковий знак шістдесятників"? 
Як видно, збірка поповнювалась від випадку 
до випадку, робота з мистцями та їхніми роди
чами зовсім не велась. Напевне, слід ак
тивніше робити виставки екслібриса окремих 
мистців, з тим щоб їхні роботи поповнювали 
музейну збірку, цікавитись історією книжково
го знака, адже ще можна дістати багато дечо
го, датованого серединою XX ст., але з кож
ним роком такі твори все важче знаходити. 
Слід також звернути увагу на точну атрибуцію 
робіт, щоб потім не було помилок на виставці. 
Загалом акція подає надію, що книжковий 
знак в Україні має свої досягнення. І попов
нювати його колекцію потрібно для майбутніх 
поколінь, — адже це історія розвитку нашої 
графіки. 

Володимир Онищенко 

"Мистецтво Гуцульщини та Покуття з приват
них збірок Львова" — саме така виставка 
відкрилася у Родовід-галереї 17 травня 2002 
року. Це вже десята виставка її спільної акції 
з Українським центром народної культури 
"Музей Івана Гончара", започаткованої в 
червні 2001 року. Акція має на меті приверну
ти увагу держави до приватних збирачів, по
казати їхні збірки широкому загалу, нагадати, 
що найвідоміші музеї світу постали з копіткої 
праці колекціонерів. 
Львівські колекціонери — Т.Лозинський, 
О.Валько, А.Цибко, Л.Яремчук, Ю.Юркевич, 
О.Романів та Л.Тріска виставили свої зібран
ня народного мистецтва на огляд вибагливо
го київського глядача. З речей повсякденного 
народного вжитку експонувалися ЗО мисок, 
які найчастіше походять з Косова, Кутів або 
Пістиня. На Гуцульщині та Покутті їх викорис
товували щоденно та для прикрас мисників у 
XIX — на початку XX ст. 
Виставлялося і сакральне мистецтво — 5 ке-
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рамічних свічників та 36 дерев'яних свічників-
трійць з іконографічними зображеннями, 22 
різноманітних нагрудних чоловічих та 6 жіно
чих хрестів, а також 3 хрести-мощовики, 21 
ікона на склі та 6 на дереві. Чимало представ
лено і дерев'яних ручних хрестів (в кількості 
33), які були частиною сакральної культури 
Східних Карпат. 
На початку XIX ст. Косі в постав своєрідною 
столицею покутського гончарства, зокрема 
кахлярства. На цій виставці представлено 44 
кахлі, з яких дві датовані (1837 та 1847 рока
ми), що досить велика рідкість. 
Як бачимо, по людях ще зустрічаються речі 
XIX — початку XX ст., варті колекціонування, 
хоча з кожним роком їх стає все менше. 
Приємно, що ряди збирачів збільшились, 
власне, поповнились давно, а взнали ми про 
них щойно на виставці, яка тривала до 23 
червня. 

В. О. 

ПОЛТАВА 
Персональна виставка творів подружжя Левад
них, яка з 26 жовтня до 26 листопада 2001 р. 
розташовувалася на площі 500 кв. м у великій 
залі Галереї мистецтв м. Полтави, вразила 
глядача розмахом творчих задумів мистців, 
індивідуальністю образної мови, авторським 
рішенням об'ємно-просторового виставково
го середовища, шанобливим ставленням і 
проявом щирої любові до рідних батьків, кот
рим була присвячена ця подія. 
В експозицію виставки увійшло до 20 авторсь
ких гобеленів ручної роботи. Поміж шану
вальників творчості Левадних, гостей з Івано-
Франківська, Львова, Харкова, Києва до 
різних держав світу розійшлася авторська 
поліграфічна продукція — вишукані за дизай
нерським рішенням форми і літературним 
змістом запрошення, каталоги виставки. 
Ольга та Олександр Левадні — автори мас
штабних за думкою, символічних творів мис
тецтва. Це, передусім, звернення до прадав
нього українського коріння, переосмислення 
дохристиянської міфології — "Коляда" (1990), 
"Макоша" (1992), "Витоки" (1996), космічного 
довкілля, великої і малої Батьківщини — 
"Миргородське джерело" (1988), "Чумацький 
Шлях" (1991), "Земля, пробуджена весною" 
(1997), філософське сприйняття сутності зем
ного життя, буденних речей, міжлюдських 
взаємин — "Фатальна про загибель звістка" 

(1991), "Прекрасна мить довжиною в життя" 
(1998), "Проникнення" (1998), "Золоті, але ж 
пута" (2000), "Знак долі" (2001) та ін. 
Для Ольги притаманна витонченість у тональ
но-колірній модифікації елементів композиції, 
максимальне виявлення філософсько-образ
ної основи твору. Гобелени Олександра на
повнені фоновим, тканим "середовищем 
Всесвіту", із окремими акцентованими еле
ментами, які зосереджують на собі увагу гля
дача. 
Глибинному розкриттю образно-тематичного 
задуму твору сприяла впроваджена нетра
диційна форма вирішення експозиції, в якій 
до окремих творчих робіт були подані ав
торські анотації, і, зокрема, до гобелену "Ро
дина" (2000), присвяченого світлій пам'яті Га
лини та Миколи Левадних. 

Олена Панасенко 

З нагоди 60-річного ювілею Олексія Ямбиха у 
Художньому салоні Полтавської обласної ор
ганізації НСХУ відбулася персональна вистав
ка мистця. Діяла вона впродовж місяця, почи
наючи з 28 березня 2002 р. На акції було 
представлено 34 малярські композиції, ство
рені упродовж 2001-2002 рр. Твори носили 
здебільшого абстрактний характер і стосува
лися, головним чином, релігійної тематики. 
З-поміж виставлених робіт привертали увагу 
"Дума", "Пророк", "Три Ангели", "Ранок", "Ана-
стасія", "Святитель", "Софія" та ін. Спе
цифічна, трохи одноманітна, авторська 
техніка характерна для всіх робіт, окрім однієї 
— "Затемнення", яка дещо різниться довжи
ною і напрямком олійного мазка. Експозиція 
являла собою колоритне ціле, де у превалю
вання холодних блакитних барв неочікувано 
втручалися відверто теплі кольори. Картини 
"Дума" і "Святитель" відкривають нам у скупій 
авторській палітрі відтінки жовтогарячого і 
гірчичного, які немов вириваються у простір 
перед картиною. Тоді як композиція "Ранок" 
примітна своїм світлим, ніжним об'ємом. 
За три десятиліття творчої праці Олексій Ям-
бих вже провів до десятка персональних вис
тавок у Полтаві. У творах, експонованих на 
останній з них, він, схоже, досяг логічного 
зв'язку між власним внутрішнім світом і 
втіленнями своєї образотворчої думки. 

Юлія Єрмилова 

УЖГОРОД 
Йожеф Секереш — пейзажист Бокшаєво-
Кашшаєвого кореня. Його картини — ліричні, 
ніжні, прозорі, романтичні; вживає фіолетові, 
сині, лілові, голубі барви. В його роботах не
має жодного химерного чи експерименталь
ного мазка, "болісних пошуків", які часто роз
дирають творчі натури. 
Ювілейна (до 60-ліття мистця) виставка його 
творів нещодавно відкрилася в Ужгороді. Се
ред 77 виставлених робіт передусім назвемо 
краєвиди — "Берізки", "Осінній мотив", "Ри
балки", "Монастир", "Село під горою", "Хатка 
лісника", "Верховинські далі", "Сільська церк
ва". Експоновано і натюрморти з квітами, а 
також портрет дружини — "Муза". 
Під час відкриття виставки автора привітали 
заступник голови міськради і виконкому 
В.Ціцак, голова творчого об'єднання "Райду
га" В.Цибере, член Національної спілки ху
дожників України Ю.Сяркевич, представник 
центру німецької культури М.Гудак, педагог 
О.Лебедєва. 

Михайло Дочинець 

1. Йожеф Секереш. Міжгірщина. Полотно, олія. 2001. 

2. Травень. ДВП, олія. 1998. 



Шановний добродію Маричевський! 
Передав мені мій давній друг п. Антон Ковач четверте число 2001 року редаговано
го Вами змістовного видання "Образотворче мистецтво". Скажу відверто: все За
карпаття дякує Вам за цей номер. Оскільки я тепер читаю лекції в Польщі, то звідси 
висловлюю Вам слова захоплення як змістом, так і формою справді Образотворчо
го мистецтва (зумисне не кладу "лапок"), яке достойно представляє Україну та її ми
стецький світ. Спробую написати відгук про цей номер, бо інших, на жаль, не маю, 
власне, для української преси поза кордонами України (планую подати передусім до 
альманаху українців Європи "Зерна", бо я там числюся членом редколегії). 
А нині дозволю собі запропонувати Вам текст інтерв'ю з Михайлом Сирохманом, 
автором унікального дослідження "Церкви України: Закарпаття" (Львів, 2000. — 879 
а ) . Передбачаю, що Ви маєте цю книжку. Якщо б Ви опублікували це інтерв'ю, то, 
гадаю, це було б найбільшою винагородою для пана Михайла за його стюдвиж-
ництво, труд і творчий неспокій... 

Микола Зимомря, 
доктор філологічних наук, професор 

Микола Зимомря. Коли тримаєш в руках та
ке розкішне і поважне видання, як "Церкви 
України: Закарпаття", хочеться висловити 
слова красної подяки її авторові. Не буде пе
ребільшенням, коли скажу: "Ви створили 
своєрідну енциклопедію церковної'архітек
тури Закарпаття". Отже, добродію Михайла, 
яким чином доля розпорядилася, аби саме 
Вам здолати великий шлях і осягнути вер
шини чи радше — здійснити творчий по
двиг? 
Михайло Сирохман. П о д в и г — можливо, 
дуже голосно. Людину у житті супроводжує 
любов до багатьох речей і явищ, от і настав 
час, коли виникла любов (може, це не 
зовсім точно) до художньо досконалих 
об'єктів, назва яким дерев'яні церкви. А 
оскільки українці мали (і мають) своєрідну 
історію, то велике навантаження у дотри
манні та передачі національних художніх 
традицій, художнього мислення, мистець
кого вираження завжди лягало на наше на
родне мистецтво, в тім ряду й на народну 
архітектуру. Таким чином, дерев'яна церк
ва — це більше ніж релігійний і архітектур
ний об'єкт — це історія і дух нашого наро
ду, втілені у формах споруд, пропорціях, 
художніх деталях. Ці форми можна прочи
тувати як піктограми чи ієрогліфи, вони 
розкривають прадавній світ наших предків. 
У кінці 1970-х років почав мандрува
ти карпатськими селами, милуючись цер
квами, — фотографував і замальовував ці 
пам'ятки для себе. У кінці 1980-х побачив 
розкішне видання канадського інженера 
Олега Іванусіва "Церква в руїні", присвяче
не українським церквам у Польщі, і зро
зумів, що хочу зробити щось подібне. 

— Кажуть, що немає такої місцини, де б 
не побував Михайло Сирохман, якщо 
там тільки була колись або існує тепер 
навіть маленька капличка. Особисто 
вірю: ні, це — не легенда... 
— Відвідав усі села Закарпаття включно з 
угорськими і румунськими і більшість при
сілків, які є цікавими самі по собі, навіть 
якщо там немає церкви чи каплиці. Це доз
волило зробити ряд відкриттів. Відкрито бу
ло дерев'яні церкви, каплиці, дзвіниці, які 
чомусь були білими плямами у пам'ятко-
знавстві та донині не охоплені охороною як 

пам'ятки, хоча сьогодні ніякої охорони 
пам'яток не існує. До таких відкриттів нале
жать дерев'яні церкви в Руській Кучаві, 
Ільківцях Мукачівського району, Кужбиях, 
Лозянському, Тітківцях, Завийці , Стри
гальні, Запереділлю, Потоці Між гірського 
району, православні дерев'яні церкви 1920-х, 
1930-х років Хустського і Тячівського рай
онів. Найбільшою сенсацією стала де
рев'яна церква в Кужбиях, збудована в 
чистій народній традиції у 1935 або 1937 
році. Ніхто не сподівався, що традиційні ме
тоди народного церковного будівництва 
тривали аж до середини XX ст. 
— Мабуть, довелося бесідувати не з од
ним старожилом, чи не так? 
— Численні поїздки сприяли численним 
контактам. Мені вдалося поговорити навіть 
з майстрами-будівничими церков, чи при-
наймі з їх родичами, людьми причетними 
до будівництва з дерева. 
— Наскільки стала Вам "до ладу" ана
логічна праця Василя Слободян а, автора 
книжки "Церкви України. Черемиська 
єпархія", що з'явилася у Львові 1998року? 
Адже вони зримо взаємодіють між собою. 
— Безцінна книга Василя Слободяна, ство
рення та видання якої зініціював Олег Іва-
нусів, як продовження своєї книги про 
церкви Черемиської єпархії, і моя робили
ся паралельно. Першою мала вийти моя 
книга про Закарпаття, але її концепція 
кілька разів мінялася, і моя книга вийшла 
пізніше. Василь Слободян фундаментально 
опрацював архіви, я ж до архівів через 
різні причини дістався лише частково, зате 
добре попрацював у селах. 
— Впадає в око структура Вашого моно
графічного дослідження, логіка викладу 
фактологічного матеріалу за конфесіо
нальним і територіальним принципами. 
Чим зумовлено такий поділ? Чи не вно
сить він певної плутанини для, приміром, 
тієї верстви читачів, які не вбачають 
суттєвої різниці між греко-католицькими 
храмами, упорядкованими на рівні дека
натів, з одного боку, й православними — 
з іншого, що подані за схемою районів? 
— Структура книги до певної міри зафіксу
вала зміни концепції видання. Хотілося 
віддати данину історизмові і показати ве

лич колишньої Мукачівської греко-като-
лицької єпархії. Цьому сприяла і харизма 
єпархії-мучениці, репресованої в совєтсь-
кий період. Поділ на деканати видавався 
вмотивованим географією поширення сти
лю чи підстилю. Абсолютна більшість цер
ков — це базиліки терезіанського базиліч-
ного стилю, і було логічним показати їх ра
зом як зріз також часовий — за основу 
взято Шематизм єпархії 1915 р. Форми но
вого православного будівництва пошири
лися у 1920-х роках, і тоді було споруджено 
багато дерев'яних церков, часто дуже про
стеньких, але позначених народною тра
дицією. Знову ж таки російські емігранти 
сприяли поширенню російського стилю в 
архітектурі. На жаль, і тоді і тепер відсутній 
розвиток українських архітектурних форм, 
для розвитку яких в Закарпатті є величез
на база (насамперед дерев'яні церкви). 
Звичайно, зараз я б застосував теперішній 
адміністративно-територіальний поділ і по
дав усі церкви східного обряду в абетко
вому порядку. 

— Світло і тінь. Храм у руїні. Церква у 
риштуванні. Вчора нечувана сила руй
нації культових споруд, а сьогодні, влас
не, від початку 1990-х, коли постала не
залежна Українська Держава, активна 
розбудова нових храмів. Цікаво б почу
ти Вашу думку про ці паралелі... 
— Постання незалежної України — найви-
датніша подія для кожного нормального ук
раїнця, попри усі негаразди і труднощі. На 
жаль, до таких негараздів належить і 
пам'яткоохоронна справа. В сусідніх Угор
щині, Румунії, Словаччині, Польщі з пам'ят
ками все гаразд. У нас же будують велику 
кількість нових храмів, але мало архітек
турних шедеврів. Витрачають великі гроші, 
щоб перемалювати, тобто зіпсувати старі 
іконостаси, які вартують вдесятеро більше. 
Набагато приємніше вести міжконфесійні 
війни, ніж разом зберегти стару церкву. 
Хочемо розвивати туризм, але не охороня
ти пам'ятки — одну з причин туризму. Че
каємо на гуманітарну допомогу, але не 
приведемо у належний стан пам'ятку, щоб 
вона змогла на нас заробляти. Ось світло і 
тінь, і контраст. 
— Чи не варто увиразнити у цьому зв'яз
ку величний храм — Церкву Покрови Пр. 
Богородиці у селі Боржавське, яке знане 
не в останню чергу й тим, що воно є слав
ним осідком Владики Івана Маргітича? 
— Ви знаєте, тут є закономірність. Де ще, 
як не в осідку єпископа Івана Маргітича, 
міг постати храм не тільки як місце для 
моління, але й високохудожній твір. Вда
лим є проект храму, в якому простежують
ся творчі перефразування народного 
будівництва лемків. Добре, що за малю
вання інтер'єру взялися професіонали, зо
крема Антон Ковач, Василь Зимомря, Ігор 
Іваніга, які пробилися крізь щільні ряди 
імітаторів та заробітчан. Подібного стінопи-
су в Закарпатті ще не було, тим більше він 

С Е Р Е Д К Н И Г 
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є рідкістю для новозбудованої церкви. Вже 
й інші громади замовляють подібний живопис. 
— Будь ласка, кілька слів про уславлену 
родину Іванусівих, яких можна б назва
ти сучасними князями України... 
— Вони облітали та об'їздили всі кутки пла
нети, де проживають українці. Для них при
родно турбуватися долею Батьківщини, 
природно виявляти цю турботу не лише 
словами, але й справами, природно не хва
литися зробленим, тому ніхто не знає, 
скільки книг про українську культуру підтри
мали вони фінансово. Переважно їх кош
том збудовано лемківську дерев'яну церк
ву у Львівському скансені. Церковна архі
тектура є спеціальним зацікавленням 
п.Олега, тому й підтримує видання з цієї те
ми. Зустріч з Воженою та Олегом — це та
кож і везіння, без них мрія про книгу зали
шилася б мрією (саме за ініціативою О.Іва-
нусіва Василь Онуфрик виступив спонсо
ром моєї книги). У самій Канаді українців 
багато, але таких, як Іванусіви, — мало. 
— Як ся має Михайло Сирохман? Будь 
ласка, розкрийте книжку свого життя. 
— Не звик говорити про себе дуже широко. 
Це не поза, не позірна скромність, а 
скоріше мій стиль. Отже, конспективно. 
Народився в Ужгороді 1954 р. в сім'ї служ
бовців. Батько з Ужгородщини, село Ча-
банівка, мама з польських лемків, що пе
реїхали в Східну Словаччину, де вона й на
родилася в селі Брацовці. Величезним ав
торитетом були мамині батьки, з якими ра
зом ми жили. Дідо й баба були носіями на
родного духу та способу життя, від тра
диційних занять до пісень і гри на скрипці. 
Дідо встиг зробити внукам розкішний дару
нок, повезти їх у 1967 р. в Польщу, на 
Лемківщину, у своє напівспалене село; з 
тих пір біль лемків, розкиданих у світі, на
завжди поселився в серці. 
В Ужгороді зак інчив середню школу і 
англійське відділення факультету романо-
германської філології місцевого універси
тету. Пішов працювати за направленням 
на чотири роки в село Підполоззя Воло-
вецького району. Саме у Воловецькому 
районі прийшло друге відкриття дерев'яних 
церков і почалася захоплююча історія їх 
дослідження, що триває дотепер. 
— Така праця, як Ваша, заслуговує най
вищої похвали. А ще — конкретної 
оцінки. З ким не розмовляв, кожний 
приходить до думки про високий науко
вий ступінь, який уже пора присвоїти 
авторові. Які ж Ваші плани на близьке 
"завтра"? 
— До моїх мало відомих книг належать ви
дання спільно з ужгородськими угорцями. 
Це угорською мовою "Реформатські церк
ви" (2000 р.), де я був лише фотографом, та 
а тій же серії українською і угорською "Гре-
Ю-католицькі церкви" (2001), тут мої і текс
ти, і світлини. В планах є ще кілька невели
ких книжок, на які поки що немає грошей, 
АЛЄ дуже важливим все-таки є збереження 
найціннішої культурної спадщини Закарпат
тя — дерев'яних церков. Може, вдасться 
щось зробити в цьому напрямку. 
- Дякую за теплінь душі, яка так багато 

•иповіла сьогодні... 

ДМИТРО ПАРУТА 
Переосмислюю українське 

мистецтво в порівнянні з кращими 
зразками світового. 

Розвиваю бачення реальне і 
уявне. 

Стверджую: природа - вічне 
джерело творчості. 

Сповідую творчий гуманізм, 
вірність ідеалам нації. 

Слухаю українську пісню, чую мову рідну, 
бачу своїх друзів, - все це 
дає сипи творити. В 
Карпатах наповнюю душу 
чистотою /' величчю 
природи, бо вона 'тверда, 
як небо осіннє у ночі... 
чиста, як плуг, що оре...". 
Тому і є головною темою 
моїх робіт людина і приро
да. В цьому і філософія, і 
поезія, і радість, і журба 
наша... 
Таємниця творчості 
повсякчас супро-воджує 
художника. Більшість 
робіт створюю інтуїтивно -
від чого композиційна структура 
площини стає безпосе-редньою 
пластичною. Іноді композиції творяться 
легко і швидко (однак це рідко буває); в 

основному ж цей процес є дов
готривалим пошуком образу. 
У творчості використовую 
солярну символіку, яку 
вишукую в українській архаїці, 
в нашому народному мис
тецтві. Особливо пильно 
роздивляюся гуцульську суху 
різьбу по дереву. Роботи 
доводжу до високого рівня 
стилізації, яка має в собі 
ритміку, лінію, пляму. Все це 
обеднуеться формальним 
вирішенням викладу 
графічної площини. 
Осмислюю свій час і через 
творчість себе в ньому. 

Трансформую символи, ритми, естетизм 
нашої епохи на мову сучасного 
мистецтва. 

Дмитро Парута 

У Р О Б І Т Н І М И С Т Ц Я 
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Т В О Р Ч И Й П О Р Т Р Е Т 
Марія Кучеренко 

Любов — річ неземна 
Кілька штрихів до портрета мисткині Ольги Федорук 

Авона все стоїть перед очима... ота 
людська постать на темному тлі по-
зачасся: луком вигнуте тіло, вщерть, 

мов амфора вином, налите хмільним золо
тавим світлом. Звідки те світло? Де його 
джерело? Вся постать — це сама напруга, 
екстатичний порив до невидимого джере
ла, що дарує силу підвестися з колін, нест
римна спрага життя, котре не має сенсу 
без вічності... "Під дахом лісу" — так назва
ла одну зі своїх найкращих робіт львівська 
художниця Ольга Федорук. І якщо б назва 
цієї роботи не була назвою вірша Б.-І.Анто-
нича, здається, все одно б на пам'ять при
йшли оті магічні рядки: "заллє мене потоп, 
розчавить білим сонцем, і тіло стане вуг
лем, а з пісні буде попіл...". 
Поезія Антонича — одне з найпалкіших за
хоплень художниці, багато її робіт створено 
саме під враженням його предивної образ
ності. Здається, що всю оту Антоничеву пе
чаль, всю його пекучу ностальгію вилито у 
гаму тьмяних, немов од часу вицвілих барв 
Олиної роботи "Чекання". Мабуть, ще ніде, 
в жодній зі своїх робіт художниця не дося
гала такого зримого ефекту багато-
вимірності, як тут — у цій печальній сповіді 
душі, заблукалої у Часі. Засобом оригіна
льної композиційної схеми вона створює 
своєрідне нашарування різних часових 
площин. Навіть така конкретна деталь, як 
тополя край батьківської хати, і та, 
здається, зачепившись корінням у споми
нах дитинства, пронизує своїм верхів'ям 
уже зовсім іншу часову площину. Тьмяний 
колорит картини створює ілюзію золотаво

го сутінкового світла, що, мов дим, огортає, 
опеленує вузькі лабіринти пам'яті. 
Як часто всі думки летять до отчого порогу, 
всі дороги ведуть до рідного дому. І що то 
за сила така, здатна до днів твоїх останніх 
прив'язати тебе до клаптика землі, котрий 
крізь відстані літ став уже зовсім 
крихітним, омитим у хвилях пам'яті 
острівцем ("На хвилях пам'яті"), де раз і на
завжди спинився Час! 
Судова Вишня. Невелике древнє містечко 
на Львівщині, де народилася художниця, — 
один з колишніх духовних центрів ополяче
ної України, земля з печаттю столітньої 
втоми у рештках замшілих середньовічних 
кам'яниць та виразках розритих фунда
ментів братських шкіл, затиснутих у цупкі 
обійми ожин та глоду. Чи не звідси оте за
гострене відчуття Часу, перелите у 
своєрідні історичні портрети рідної землі 
("Світло моєї реальності", "Стомлене лице 
землі"...)? Мов обличчя, порізане їдкими 
зморшками втоми, розгортається перед 
нашим зором з роботи в роботу летаргійне 
тло землі з гострими глибокими складка
ми, що ховають у собі прах не одної 
цивілізації. 

Відчуттям трепетності життя, його 
тендітності, беззахисності, божевільною 
любов'ю — такою, що в ній страшно розчи
нитися, загинути, пронизані оті тьмяні, не
наче вицвілі у часі кольори мисткині. Цей 
стан якоюсь мірою схожий на стан молодої 
матері з її загостреним природним інстинк
том захистити своє новонароджене маля, 
таке до болю беззахисне перед світом, в 

який мало випадок прийти. Вся вона — бо
жевільний страх. Оголений нерв. Мовчаз
ний крик. "Вся туга світу входить в нас..." 
— можна сказати про ці роботи словами 
Бєрдяєва. Роботи, сповнені пронизливої 
материнської любові й тривоги: "Біблійне", 
"Чорнобильська мадонна"... Погляд ма
донн задумливий, проникливий... очі , що 
прозирають Час. Опущені, мов у втомі, 
повіки, важка крутизна пліч, плавний вигин 
рук, що, мов тендітну квітку, притискають 
до грудей свого первістка, передають коло
сальну напругу почуттів. Ті мадонни цілком 
земні, та не можеш позбутися відчуття, 
ніби тебе пройняло подихом вічності . 
Воістину, за смерть сильніша лиш любов... 
І справді, все це схоже на якесь диво, коли 
ось так, несподівано, важкі жовтаво-бру
натні кольори пронизує заворожуюча зо-
лотавість — чарівна ілюзія вічного світла. І 
здається, що з появою того світла все на
буває іншого змісту. Туга за Вічністю пере
ходить у відчуття Вічності. І все наше існу
вання сприймається як чарівна прелюдія 
до неї. Саме тут я б хотіла сказати про ще 
одну характерну рису обдарування худож
ниці — про надзвичайну музичність її 
графічних робіт. "Пісня дочасного світла", 
"Місто в задумі", "Ранок", "Сад", "Під дахом 
лісу" — хіба це не своєрідні колірні сим
фонії?! Музичне сприйняття світу явно 
ріднить її з творчістю улюбленого поета, 
котрий музику вважав найвищим виявом 
гармонії, відчуваючи себе скрипкою у тій 
невеликій прелюдії, дарованій Творцем 
("Вже Бог кладе мене, мов скрипку до фут
ляра..."). Вона з повним правом засвідчила 
своєю творчістю істину, яку збагнув за 
своє коротке життя Б.-І.Антонич: "Любов — 
річ неземна". 

1. Ольга Федорук. Пейзаж. Полотно на картоні, 
темпера. 1998. 

2. Пейзаж прощання. Авторська техніка. 1994. 
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М У З Е Ї І Е П О Х И 

МИСТЕЦЬКИЙ ЦЕНТР 
ДОНЕЧЧИНИ 

онецький обласний ху-Ддожніи музей — один з 
найбільших музейних за

кладів художнього профілю в 
Україні, культурний центр міста 
та області. Його з ібрання 
налічує понад 11 тисяч творів 
малярства, графіки, скульпту
ри, декоративно-ужиткового 
мистецтва. Засновано його 23 
вересня 1939 року як Музей 
образотворчого мистецтва, з 
1941 року він припинив існу
вання у зв 'язку з початком 
війни, з 1958 року — це відділ 
образотворчого мистецтва 
Сталінського краєзнавчого му
зею, з 1960 — Сталінська кар
тинна галерея, з 1965 — До
нецький обласний художній му
зей. 
Колекція музею складалася за 
рахунок надходжень з рес
публіканських та всесоюзних 
художніх виставок, з фондів 
Третьяковської галереї, Музею 
образотворчого мистецтва 
ім.О.С.Пушкіна, Ермітажу, 
Російського музею, музеїв Ук
раїни, придбання творів з при
ватних колекцій, дарів художників. У надхо
дженнях 1960-х років, коли заново почина
лось формування фондів музею, значні 
твори старих майстрів були рідкістю. 
Дослідницька робота наукових співробіт
ників ДОХМ часом відкривала серед них 
досить цінні і навіть унікальні твори. 
З кінця 1960-х, та особливо в 1970-1980-і 
роки, збірка російського малярства форму
валася на основі придбань із приватних 
зібрань. Вона включає немало відомих 
імен і творів. Наприклад, ефектні марини 
І.Айвазовського "Лазуровий грот" (1941), 
"Хмари над тихим морем" (1873) та 
"Морський пейзаж. Коктебель" (1880). В 
музеї є такі малярські шедеври, як "Бере
зовий ліс" (1871) І.Шишкіна, "Портрет ху
дожника І.С.Крачковського" (1884) В.Сури-
кова та "Портрет О.К.Лансере" (1911) 
З.Серебрякової. 

Невеликий розділ "Українське мистецтво 
другої половини XIX ст. — поч. XX ст." 
знайомить з творчістю українських мист
ців. Серед них "Назустріч вечору" І.Дряпа-
ченка, "Вечір на Україні" К.Крижицького, 
"Ярмарок" С.Васильківського, "Будинок ху
дожника" С.Світославського, "На прогу
лянці" ГСвітлицького. 
У відділі зарубіжного мистецтва представ
лені твори художників Італії, Голландії, 
Франції, Німеччини, Австрії XVII — кінця 
XIX ст. Представлені і роботи таких худож
ників, як П.Кончаловський, О.Купрін, 
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Р.Фальк, І.Машков, І.Грабар, С.Малютін. 
Відділ сучасного образотворчого мис
тецтва — найчисельніший. Почесне місце 
в експозиції музею займають твори відо
мих українських мистців — Л.Крамаренка, 
М.Глущенка, С.Григор'єва, М.Божія, Т.Яб-

Віктор Шитиков, 
директор музею, заслужений 

працівник культури України 

лонської, Ф.Манайла. Комплектування ко
лекції творів донецьких мистців — одне із 
головних завдань наукових співробітників 
музею. У музеї представлені твори В.Поло-
ника, М.Ясиненка, Г.Олемпіюка, В.Шенде-
ля, П.Шакало, Г.Тишкевича, Г.Жукова, 
Ю.Зорка. 
У відділі декоративно-ужиткового мис
тецтва експонуються полтавські та га
лицькі килими, київська, косівська та опі-
шненська кераміка, декоративний розпис, 
гутне скло, різьблення по дереву, на
ціональне вбрання. Серед них роботи та
ких відомих майстрів, як М.Приймаченко, 
Г.Собачко-Шостак, М.Тимченко, П.Цвілик. 
Значне місце займає колекція вітчизняної 
та зарубіжної графіки — понад 7 тисяч ар
кушів. Серед них твори А.Дюрера, Ф.Тол-
стого, С.Соріна, В.Шухаєва, М.Ремізова, 
Р.Фалька, В.Сигорського і велика збірка 
робіт оригінальної та друкованої графіки 
сучасних українських мистців. 
Відділом Донецького обласного художньо
го музею є Музей народної архітектури, по
буту та дитячої творчості в селі Прелєсно-
му Слов'янського району Донецької об
ласті, який було створено в 1983 році. На 
його території є пам'ятка садово-паркової 
архітектури XIX ст.. — маєток та парк 
поміщика О.Ф.Бантиша. Центр музейного 
комплексу — селянська садиба XIX ст. з 
господарчими і житловими будівлями: ха
тою, кузнею, вітряком, майстернею столя
ра, коморою, колодязем. 
Наукові співробітники музею проводять 
велику науково-дослідницьку роботу. В ос
танні три роки видані каталоги "Ук
раїнський декоративний розпис", "Фарфор, 
фаянс XIX — XX ст. у зібранні музею", "Ми
кола Глущенко. Живопис, акварель у 
зібраннях музеїв Донеччини" та інші. До 
Міжнародного Шевченківського літератур
но-мистецького свята "В сім'ї вольній, 
новій", яке відбулося у Донецьку в травні 
2002 року, видано каталог "Шевченкіана у 



творчості художників-графіків із зібрання 
Донецького обласного художнього музею". 
Щорічно в залах музею експонується по
над ЗО різноманітних виставок. 
В музеї плідно працюють наукові спів
робітники, які вже не одне десятиліття слу
жать улюбленій справі. Серед них Т.Пано-
ва, О.Шевченко, Л.Кулиненко, Е.Михай-
ленко, Т.Кошелева, О.Близнюк, В.Коз-
ловська, М.Третьякова, Н.Развенкова, 
Л.Циганок, ГТер-Карапетьянц, Л.Бершова, 

І.Тишина, О.Стукало. 
За великий вклад у вивчення, збереження 
національної культурної спадщини, есте
тичне виховання, пропаганду професійно
го образотворчого мистецтва, народної і 
дитячої творчості в 1999 році музей удос
тоєно регіональної нагороди "Золотий 
Скіф" в номінації "За розвиток культури 
регіону". 

1. Сергій Світославський. Будинок художника. 

2. Георгій Світлицький. На прогулянці. 1908. 

3. Микола Бурачек. Стара груша. Осінь. 1915. 
4. Олексій Кисельов. Українське село поблизу 

Харкова. 1875. 
5. Яків ЦІонглинський. Жіночий портрет. 1901. 

6. Костянтин Крижицький. Вечір на Україні. 1901. 

7. Петро Кончаловський. Нарофомінськ. Флігель. 1918. 
8. Борис Кустодієв. Косовище. 1910-і. 

9. Петро Левченко. Монастир в Путивлі. 1905. 
10 Сергій Жуковський. Сумні думки. 1908. 

11. Іван Труш. Портрет дружини. А.Труш-Драгоманової. 
1905-1906. 
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Петро Нестеренко, 
президент Українського екслібрис-клубу 

Історія міст — історія держави 
Всеукраїнська виставка "Міста і культу

ра України в екслібрисі і малій графіці" 
стала не тільки доброю нагодою озна

йомитися з творчістю українських графіків 
на початку XXI століття, а й важливим 
імпульсом для демонстрації самобутності 
національного мистецтва у всьому розмаїтті 
його форм вираження. Це також спроба 
поєднати в контексті спільної теми різні ас
пекти, які стосуються не тільки сьогоденних 
питань образотворення, а й осягнення всієї 
величі національної культури від давнього 
минулого до наших днів... 
В експозиції одразу привабила різна жанро
ва приналежність і формальна структура 
представлених робіт: поряд з екслібрисом — 
сюжетно-тематичні композиції, архітектурні 
мотиви поєднуються з широким спектром 
абстрактно-декоративних і дизайнерських 
вирішень. 
Мистці заглянули в глибини тисячоліть і роз
крили своє бачення України серед інших ве
ликих культур-цивілізацій. З IV по І тис. до 
н.л. в Україні розквітла перша в Європі циві
лізація: триптих "Трипільський епос" (І.Мат-
росова, М.Сімферополь) і "Жертовник" 
(В.Дем'янишин, м.Львів) є тому підтверджен
ня. 
...Фундаментальну роль державного центру 
відіграє древня столиця України — Київ: тут 
формувалася й розквітла давньоруська 
культура. О.Ржас присвятив рідному місту 
сюїту вишуканих різцевих гравюр, в яких 
старовинні куточки Києва ніби пробуджують
ся до нового життя. Р.Агірба зобразив Ми
хайлівський Золотоверхий собор з покрови
телем Києва архангелом Михаїлом, а В.Виш
няк у кольоровій ліногравюрі нагадав про 
історичні сторінки минулого: "Не дано Києву 
забути ні про Батия, ні про Крути!" 
В сузір'ї міст України, щедро представлених 
на виставці, декілька мали столичний статус. 
Княже місто Галич нещодавно відсвяткувало 
1100-річчя. Автор вишуканих гравюр на де
реві О.Сердюк з Івано-Франківська оспівав 
красу його архітектури, доповнивши її вираз
ною символікою. 
Серію графічних робіт, присвячених Берес
течку (до 350-річчя битви), Кругам, Биківні і 
Батурину, подав відомий київський художник 
П.Малишко. Вони приваблюють свіжістю 
думки, соціальною напруженістю і оригіналь
ною технікою. 
Столиці Західноукраїнської Народної Рес
публіки (1918-1919) Львову — присвячено 
чи не найбільше творів. Серед кращих — 
ліногравюра "Середмістя Львова" відомого 
львівського графіка Б.Сороки. Нагадаємо, 
що ряд його графічних аркушів, присвячених 
Львову, було представлено в "Каталозі гра
вюр XVII -XX ст. з фондів Львівської наукової 
бібліотеки ім.В.Стефаника АН УРСР" (1989). 
Панорамні краєвиди Львова знайшли своє 
втілення і в серії вишуканих екслібрисів, які 
займають почесне місце серед творчих 
зацікавлень автора. 
Високу професійну майстерність в техніці 
глибокого друку продемонстрував львів'я
нин С.Храпов. Окрасою виставки стали 
графічні аркуші з визначними пам'ятками 
міста: Домініканський костьол (1749-1764), 

церква Миколи XIII ст., Кафедральний (Ла
тинський) собор (1380-1493), Королівський 
арсенал (поч. XVII ст.). 
"Місто Лева" постає також в гравюрах В.На-
стенка з Київщини, М.Соболевського з Жи
томира, В.Фенчака з Києва, О.Колядіної, 
Ю.Сичова-Глазуна та І.Біликівського зі Льво
ва. Для автора цікавого видання "Замки і 
фортеці Західної України" (1997) Ореста Ма-
цюка виконав екслібрис ветеран львівського 
книжкового знаку С.Хижняк. 
Художник-графік з Харкова В.Порічанський 
створив екслібриси для Харківського універ
ситету ("Шляхами Г.С.Сковороди") та Літера
турно-меморіального музею ГСковороди. 
Вони були представлені, до речі, і в невелич
кому, але цікавому виданні М.Неймеша, чле
на Харківського клубу екслібрисистів "Гри
горій Сковорода в екслібрисах харків'ян" 
(2001). 
Відомий чернівецький графік О.Криворучко 
подав сюїту високохудожніх графічних 
творів, присвячених архітектурі буковинсь
кого міста. Це унікальна пам'ятка дерев'яної 
архітектури — Миколаївська церква (1607 
р.), українське бароко в Чернівцях — церква 
Успіння Пресвятої Богородиці; збудовані за 
проектом чеського архітектора Йозефа 
Главки храм Трьох Святителів та Вірменська 
церква (тепер органний зал Чернівецької 
філармонії); неоготична єзуїтська церква 
(тепер державний архів); будинок художньо
го музею у стилі модерн. Вражає своєю ве
личчю пам'ятка фортифікаційної архітектури 
Хотинська фортеця, яку Криворучко вико
нав у власній техніці — інкорелі. 
Серію ліногравюр, у яких в усій красі поста
ють пам'ятки архітектурно-історичного за
повідника Чернігова, вигравіював місцевий 
художник В.Леоненко. Він автор тисячі висо
кохудожніх екслібрисів, а його творчість 
представлена на сторінках одного з останніх 
випусків "Біобібліографічної енциклопедії су
часного екслібрису" (том 26). Старовинна 
чернігівська Іллінська церква привернула 
увагу відомого луганського графіка К.Кали-
новича. Майстерно вигравіювана мініатюра 
виконана з характерним для творчості ху
дожника романтичним присмаком. 
Архітектура Закарпаття постає в офортах 
Т.Ковача, М.Ходанича з Ужгорода, а гу
цульські мотиви — в екслібрисах С.Воляз-
ловського з Херсона. Плея — стародавня 
земля Херсонщини, відома за часів Геродо-
та, який описав і доніс до нас вражаючі відо
мості про скитів — тогочасних її господарів, 
знайшла своє відображення в екслібрисі 
Ф.Кідера для херсонського краєзнавця В.Би-
строва. 
Представлене на виставці приморське місто 
— перлина біля моря — Одеса. Про це по
турбувалися відомий графік Д.Беккер та мо
лодий, проте цікавий художник І.Терехов. 
Перший зобразив молоду вродливу жінку як 
уособлення всіх щедрот і принад портового і 
курортного міста. Другий, оспівуючи по
етичні куточки зимової Одеси, засвідчив, що 
місто не перестає дивувати його шануваль
ників новими талановитими майстрами. 
25-літньому ювілею дніпропетровського 
екслібрисного клубу "Кобзар" присвятили 

книжкові знаки його незмінний голова, ав
тор чудового альбому "Шевченкіана в ек
слібрисі" (1993) В.Хворост, І.Колядіна (Дні
пропетровськ) і Б.Куновський з Кривого Ро
гу. Члени клубу також створили ряд цікавих 
мініатюр, присвячених Музею-заповіднику 
"Слова о полку Ігоревім" в Новгороді-
Сіверському, Дніпропетровському літератур
ному музею, Музею історії міста Дніпродзер-
жинська. 
Яскраве враження справляє розмаїття тем, 
рішень, технік, багатство авторських манер, 
сильних творчих індивідуальностей. За 
історією міст — історія нашого народу, 
історія України, в них живе пам'ять про ве
личні події, великих людей. 

Від редакції 
Автор цієї публікації Петро Нестеренко з 
1985 року постійно займається екслібрисом, 
ним написано понад 80 статей на цю темати
ку, а його колекція книжкових знаків най
більша в Україні (27 тисяч). Нещодавно в 
Києві вийшло видання, присвячене його по
движницькій діяльності як президента Ук
раїнського екслібрис-клубу на ниві науково
го дослідження та популяризації українсько
го екслібриса, організації виставок цього ви
ду мистецтва в Україні й за кордоном 
(Німеччина, Данія, Великобританія): 
Книжка Петра Нестеренка: Каталог/ 
Вступна стаття Катерини Липи. — К.: 
Укр.екслїбрис-клуб, Видави. Дім "Собор
на Україна", 2001. — 56 с. 
До неї увійшло близько 200 різноманітних за 
тематикою екслібрисів понад 60 українських 
і зарубіжних авторів. Серед них найбільше 
робіт В.Ломаки з Сум, багато екслібрисів 
М.Неймеша з Харкова, Р.Саєнка, Р.Агірби, 
В.Тарана, В.Лучка, А. і Г.Пугачевських з 
Києва, С.Храпова, Б.Дроботюка зі Львова, 
М.Дмитруха з Тернополя, О.Криворучка з 
Чернівців, ГГодуена з Бельгії, Д.Саенка, 
В.Будька з Росії, Л.-Ф.Вітковського з Польщі, 
Г.Грака з Білорусі; є книжкові знаки ГКоре-
ня, М.Сліпченка, М.Стратілата з Києва та ін. 
Усі ці роботи, присвячені П.Нестеренку, 
створюють його різнобічний образ як на
уковця, посадової особи, популяризатора 
українського графічного мистецтва. Водно
час видання є ніби своєрідною екслібрисною 
енциклопедією графічних технік і прийомів, а 
також тематичного діапазону — від офіцій
но-серйозного, публіцистичного до ліричного 
і гумористичного потрактування. 
Книга містить дані про вміщені твори 
відповідно до хронології їх виконання, 
бібліографію публікацій П.Нестеренка про 
екслібрис (1986-2000) та його статтю "Руко
писний екслібрис ХУІ-ХУІІ ст.", а також подає 
фото його дипломів за організацію міжна
родних виставок екслібриса (Мюнхен, Київ). 
До речі, за організацію Всеукраїнської вис
тавки "Міста і культура України в екслібрисі і 
малій графіці" П.Нестеренко був відзначе
ний Дипломом КИЇВСЬКОЇ організації НСХУ і 
Подякою Київського міського голови 
О.Омельченка. 

Кор. "ОМ" 
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Світлана Гаврилова, 
історик мистецтва 

Ч Е К А Н д у ш і с в о є ї 

Народний художник України Володи
мир Ємець — майстер тематичної 
картини — є одним з тих, хто сьо

годні послідовно представляє реалістичний 
напрямок в сучасному українському 
національному малярстві. Ємець належить 
до покоління, творче зростання якого при
пало на 70-80-і роки минулого XX століття, і 
значення його творчості (та й громадської 
діяльності) для розвитку художнього життя 
Чернігівщини вже стало непересічним. 
...У кожної визначної творчої особистості 
обов'язково є та головна риса, що її якось 
особливо характеризує. У нашого 
чернігівця Ємця насмілилися б виділити ши
роту й епічність мислення, а це вимагає і 
відповідних композиційних рішень, і роз
думів про місце і шлях людини в нашому 
світі та про відповідальність за все, що 
відбувається на українській землі. Саме це 
становить національний зміст його картин 
"Мій син" (1970), "Відкриття" (1973), 
"Надії"(1975), інших. 
Ємець як естет був і за
лишається романтиком. 
Його творчим кредо є 
прагнення ідеалу. Ро
мантизм, як світоглядна 
тональність, присутній, 
як на мене, у всіх 
закінчених творах мист
ця — він оптимістично 
звучить тривожним і 
мінорним акордом, при
таманним, вочевидь, 
складу його душі. Ук-
раїнський народний ме-
лос органічно вплетено у 
твори зрілого майстра 
домінантною мело
дійністю ліній, чи гар
монією кольорів, чи най-
ТОНШИМИ співвідношен
нями тонів. 

...1972 року з майстерні 
Ємця "вийшов" у світ 
"Маленький мрійник"; він 
і став ніби камертоном 
для усієї подальшої твор
чості пошуковця. Карти
на — як подія в особис
тому творчому житті. її відзначали мис
тецтвознавці, відмічаючи вражаючу компо
зицію: зближені "перший", "другий" і дальній 
плани створюють драматично насичений 
художній образ суголосся людини з приро
дою. Підпорядкував мистець своєму заду
му і колористичну гаму картини: зображен
ня ніби тане у блакиті сутінків, створюючи 
настрій, в якому вчувається пронизлива 
тривога за долю світу. 
В.Ємець якось сам зазначив, що відчуває 
себе язичником — свідомо схиляється пе
ред природою, і це обумовлює у його твор
чості особливу живу одухотвореність у про
цесі виображення явищ природи, психо-
сенсну пристрасть у видачі її бурхливого 
стану ("Простір. Юність Івана", 1974; "Вірші. 

Пам'яті П.ПТичини", 1980, та інші). 
Шлях до здійснення мрії Б.Ємця — стати 
справжнім національним художником — не 
був легким. Доля почала випробовувати 
його ще до народження. Його батька, 
чернігівського священика Володимира Пи
липовича Ємця, заарештували і розстріля
ли як "ворога народу" в 37-му, а 4 квітня 
1938 року на світ явився його син Володи
мир. Потім сталася війна, і мати, залишив
шись одна із п'ятьма дітьми, пішла з 
Чернігова до рідної домівки у с.Довжик. 
Там, у бабусиній хаті, і минуло дитинство 
майбутнього художника. Через багато 
років народиться його картина "Хата мого 
дитинства" (1987)... 
Одна із визначальних рис характеру 
В.Ємця — відданість творчості , са
мовідданість, цілеспрямованість і безком
промісна наполегливість характеру, що в 
цілому викликає у нас глибоку повагу. Саме 

ця риса допомогла колишньому сільському 
хлопчині перемогти усі перешкоди і отри
мати ваговиту, академічну художню освіту: 
Кишинівське художнє училище (1956-1961), 
згодом КХІ (1963-1968). Повертається у 
Чернігів, і все своє подальше життя свідомо 
пов'язує зі своїм рідним краєм. Активна 
громадянська і творча позиція В.Ємця у 
1980-х роках сприяла консолідації творчих 
сил молодих черніг івських художників; 
зміцніла і значно зросла тепер обласна ор
ганізація Спілки художників, яку він очолив 
у 1985 році. Створення матеріальної бази 
організації, влаштування в місті численних 
виставок, вихід на республіканський, все-

Н А М А Л Ю Й У К Р А Ї Н У 

союзний та міжнародний рівень, — уся йо
го діяльність спрямована на створення в 
древньому сіверському Чернігові українсь
кого культурно-мистецького середовища. 
Завдяки позиції голови обласної Спілки 

Чернігівський художній 
музей отримав біль
шість закуплених тво
рів саме від чернігівсь
ких художників. Уже 
тоді В.Ємець вважав, 
що художні твори по
винні жити серед рід
них людей, для яких і 
були, власне, створені. 
В колекції музею нині 
зберігається 52 роботи 
самого мистця, серед 
них: "М.В.Гоголь. І зані
міла думка перед твоїм 
простором" (1980), 
"Біль"(1982), "Спогад" 
(1979), "Серпень" 
(1977), "Осінь над Дес
ною" (1974) та інші. 
Відтворюючи час, в 
якому діє, художник 
звертається, щонай-
перш, до образів сучас-
ників-чернігівців. Зде
більшого це люди твор
чих професій, яких ми
стець добре знає, ро
зуміє, цінує їх і відчу

ває потребу зберегти їхні образи для на
щадків. Письменники, музиканти, науковці, 
режисери, журналісти складають ретро
спективну галерею образів сучасної ук
раїнської інтелігенції. 

Реалізм його портретів має глибоке 
національне коріння; художник виростає з 
образної системи української парсуни, ха
рактерними стильовими ознаками якої, ра
зом з репрезентативністю і декора
тивністю, є цілісність етнічно окреслених 
образів, гранична простота і виваженість 
композиції. Особливою творчою удачею, 
вважаю, є портрет відомого українського 
письменника-патріота Станіслава Реп'яха. 
Показовою в цьому плані є й робота над 
картиною "М.В.Гоголь. І заніміла думка пе-
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О л е к с і й С о л о м ч е н к о 
ред твоїм простором" (1980). Якось мис
тець побачив сумну картину: викорчуваний 
сад, а повалені яблуні ... вкриті буйним 
цвітом! Думка створити на цю тему картину 
зріла 18 років і дивовижним чином привела 
його до образу М.В.Гоголя — однієї з най-
трагічніших постатей у нашій під'яремно-
імперській історії. Знайдено і вдалий "ключ" 
до образу — наскрізні ворота: — чи то вхід, 
чи то вихід, що створює відчуття якоїсь ду
шевної неприкаяності. Робота над карти
ною яскраво простежується в численних 
шкіцах, етюдах, студіях деталей, — це може 
бути, ще й посібником для учнів. Така на
пружена духовна робота над "матеріалом 
до картини" була результатом створення 
найкращого пейзажу художника — "Осіннє 
озеро" (1985). Конкретний мотив поліської 
природи, пам'ятний в осінніх сутінках, на
був монументально-епічної величі; у ньому 
втілилася пронизливо-сумна любов до чу
дового навколишнього світу і печаль самот
ності скрушної душі в ньому. 
Чернігівський мистець Володимир Ємець у 
свої 63 має бадьору творчу форму: за ос
танній рік лишень ним написано низку пор
третів, а ще — тематичну картину "Ніжин в 

створені будинки творчості... Громадянсь
кий дух, який панував там, допомагав пере
довим художникам творити, спіпкуватися, 
змагатися. Державним мужам зараз не ви
стачає державного мислення; те, що вони 
відсувають культуру на останній план, — це 
велика — за наслідками — помилка". 
З такими неспокійними думками художник 
живе в рідному місті. Кожного ранку за 
будь-якої погоди він іде на побачення з при
родою. Він тут, поруч — спостерігає, жи
вить свою пам'ять неповторними образами 
Рідного Краю, виповнює душу його красою, 
щоб повернути її нам у своїх творах. Це Са-
аді колись прорік: "Яке прекрасне життя, 
витрачене на те, щоб осягнути Красу Світу 
і залишити по собі чекай душі своєї'. 

1. Зимовий Снов. Полотно, олія. 1988. 
2. Автопортрет. Картон, олія. 1991. 
3. Літо на Поліссі. Полотно, олія. 1985. 
4. Автопортрет. Полотно, олія. 2000. 

XIX ст." і декілька пейзажів. У роздумах ху
дожника про сьогодення відчувається зане
покоєння духовним рівнем суспільства: він 
має намір закцентувати реалії теперішньо
го українського життя в соціально загостре
них полотнах. 
Наостанок хочеться торкнутись питання 
його естетичних концепцій. Досить своє
рідно В.Ємець висловився, приміром, щодо 
свободи творчості: "Зараз ми вільні твори
ти все, а в 1970-1980-і "дозволяли" робити 
мистецтво з поправкою на "партійність". Я 
— особисто — жодної такої картини не на
писав... Писав те, що справді хвилювало 
мене. 
Держава відчувала необхідність підвищува
ти духовність суспільства; в 60-і роки були 

Олексій Соломченко народився 6 червня 
1920 року в селі Казимирівці (тепер с.Горо
хове Кагарлицького району) на Київщині. 
Після Одеського художнього училища закін
чив мистецтвознавчий факультет Інституту 
малярства, скульптури і архітектури імені 
Рєпіна Академії мистецтв у Ленінграді; дип
ломною роботою була тема: "Гуцульська ху
дожня різьба". У 1968 році закінчив аспіран
туру Інституту мистецтвознавства, фолькло
ру та етнографії Академії наук України. 
Олексій Соломченко успішно поєднував пе
дагогічну діяльність з активною науково-
дослідницькою роботою. За час довголітньої 
праці він мав більше 1000 публікацій, у яких 
порушувались питання теорії, історії і прак
тики народного мистецтва Гуцульщини, 
висвітлювалася творчість народних майстрів 
різних видів і жанрів мистецтва, його важ
ливі проблемні аспекти. Цьому передувала 
велика пошукова робота по карпатському 
регіону, багато зустрічей з майстрами, збір 
етнографічного матеріалу. Важко знайти се
ло на Гуцульщині, де б не ступала нога 
Олексія Григоровича. 
З 22 серпня 1996 року Указом Президента 
України за вагомий особистий внесок у при
множення національних духовних надбань 
та високий професіоналізм йому присвоєно 
почесне звання заслуженого працівника 
культури України. 
Найближчим часом з'явиться на світ одна з 
його найґрунтовніших монографічних праць 
"Українські писанки Карпат", обсяг якої 
складає близько 35 друкованих аркушів; ви
дання налічує понад 900 ілюстрацій. Підготу
вав до публікації словник-довідник про на
родних майстрів Гуцульщини, Буковини, За
карпаття (близько двох тисяч імен). Зібрано 
велику колекцію ілюстративного матеріалу 
та анотацій до творчості місцевих худож
ників екслібрису, в якій відтворено історію та 
етнічну культуру гуцулів. 
Понад чотири десятки років Олексій Солом
ченко завідував науково-методичним цент
ром — музеєм коледжу (нині інституту). Йо
го вагомий внесок у розбудову музейного 
надбання очевидний. Окрім цього, О.Солом
ченко обіймав посаду наукового консультан
та, даючи цінні методичні поради, консуль
тації студентам та викладачам, відвідувачам 
музею, аспірантам, етнографам. 
Олексій Григорович Соломченко — людина, 
яка зажила доброї слави як вчений-мис-
тецтвознавець, мистецький критик, педагог та 
популяризатор гуцульського мистецтва. Його 
творчий спадок — це епохальна сторінка в 
історії мистецтва Гуцульщини другої половини 
XX століття, яка, без сумніву, займе гідне 
місце в загальнонаціональній культурі нашого 
народу як окреме мистецьке явище. 

Марія Гринюк, Олег Слободян, 
Володимир Чепелик, Олександр 

Федорук, Андрій Чебикін, Андрій 
Бокотей, Володимир Овсійчук, Олег Ф. 

Сидор, Роман Яців, Катерина Сусак, Іван 
Кочержук, Богдан Губаль, Віталій Ханко, 

Микола Маричевський, Микола Кіщук, 
Микола Шимчук 

65 
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Ореста Лосик, 
мистецький критик 

Методологія в сучасному мистецтвознавстві: 

ситуація "пост" 
Пропонуємо до уваги наших читачів статтю молодого львівського критика мис
тецтва брести Лосик, яка займається дослідженням теорії та практики сучасного 
мистецтва та мистецтвознавства, послуговуючись як новітньою методологією, так і 
термінологією. 

Оперування методологіями в аналізі 
художньої творчості є головною умо
вою отримання новизни, яку повинно 

містити мистецтвознавче дослідження. Ме
тодологія має таку ж цінність, як і консти
туція у демократичній країні, до неї зверта
ються не тільки в разі потреби — вона при
сутня в кожному аспекті наукового 
дослідження, здійснює спрямовуючі функції 
під час практичних розвідок, а на "теоретич
ному" етапі виявляє перспективне багато-
маніття своїх можливостей. У ширшому сенсі 
вона окреслює обрії наукового пізнання, 
постійно рухається в руслі розвитку техніки 
та культури, творить разом з ними комплекс
ну картину дійсності. 
Більшість методів, які входять до складу ме
тодології гуманітарних наук, з плином часу 
модернізується, оновлюючись та доповнюю
чись. Щодо мистецтвознавчої галузі, то во
на, як і літературознавство, перебуває у без
посередньому зв'язку з особливостями куль
турного довкілля. її методологічній специфіці 
властиві і "примат догми" (виражений, на
приклад, через стиль епохи), і "революційна 
альтернатива" (що базується на критичній 
оцінці). В свою чергу інституції, які репре
зентують культурну політику держави, фун
кціонують відповідно до домінуючих у певно
му середовищі художньо-естетичних пріори
тетів. Таким чином, мистецтвознавча мето
дологія є укоріненою в соціокультурний кон
текст і видозмінюється разом з ним. 
...Людина завжди прагнула пізнати довкілля 
посередництвом мислення і, окрім азарту 
винахідництва, освоювала та систематизу
вала всі надбіологічні форми своєї діяль
ності. Однією з них є художня культура, 
внутрішня структура якої має потенційно 
важливе значення в культурно-науковому 
поступі, в тому числі і в методологічній 
ділянці мистецтвознавства. 
Починаючи з другої чверті XX століття у тео
ретичному наукознавстві почали з'являтися 
неакадемічні варіанти підходів до тлумачення 
явищ культурного життя. На практиці це відо
бражалося у появі ряду загальних та, більшою 
мірою, спеціалізованих праць, які мали на 
меті досягнути ефекту т.зв. "насиченого опи
су", тобто представити досліджуваний часо-
просторовий культурний ареал чи його певну 
локальну складову як доволі складну, не здат
ну до чіткої схематизації за класичними 
раціонально-просвітницькими суспільними та 
естетичними канонами структуру. 
Наші спів'європейці — аналітики-постмо-
дерністи, створюючи міждисциплінарну мето
дологію, спиралися на праці таких філософів, 
як Мішель Фуко, Юрген Габермас, Поль 
Файєрабенд, Жан-Фрасуа Ліотар, Жан 

Бодрійяр та багато інших, які розглядали 
симптоми новочасного пізнавального непо
розуміння і як ліки на хворобу "апокаліптич-
ного відчаю" сучасної людини, і як ціннісний 
самодостатній додаток до спадщини людства. 
Перспектива досягнення позитивного ре
зультату уявлялася дуже відносною, або, на
впаки, — позитивною "емансипацією™ гума
нітарних наук, що втрачає будь-яку спільність 
з попередніми науковими ідеалами. 
Людина як "логос у тілі" чи як "тварина ро
зумна" не перестала бути г іото гаріепз, ад
же це властиво її природі, але життя її става
ло послідовно життям п о т о ІиСепз ("ЛЮДИНИ 
граючої"). В добу повоєнних десятиліть дру
гої половини XX століття наукова думка об
рала об'єктом свого зацікавлення саме "лю
дину як винахідника смислів", а не "людину 
як носія нескінченної множини смислів". Ду
ховний світ, відповідно, перетворився у мно
жину "культурних текстів", які потрібно роз-
кодовувати інтелектуалам і мистцям, пере
водячи безпосередні значення інтертексту-
ального середовища в мову теорій або мову 
образів. Образ, створюваний індивідом у що
денних життєвих ситуаціях, виявився не 
міметичним відтворенням дійсності, а її 
замінником. "Проінтерпретований" наратив, 
що з'являвся в результаті праці, не опису
вав, а, власне, "підглядав" реальність у яко
мусь із її семантичних уламків. 
Культурна стилістика постмодерної Європи 
відзначилася "діалектикою нового", яке по
стало з заперечення "старого". Міцний фун
дамент логоцентричної структури мислення 
в останні десятиліття дав тріщину в ситуації 
"порозуміння", коли хрестоматійний порядок 
професійного аналізу мистецького твору, за
кріплений у свідомості вихованням, освітою, 
релігією та науковим мисленням, яке перед
бачало чітку опозицію "прогрес-регрес", пе
рервався появою "несерйозного і шарла
танського" постмодерністичного підходу1. 
Інформаційна ера, прийшовши на зміну ін
дустріальному розвитку для одних суспільств 
та совєтському гетто — для інших, стимулю
вала розвиток саме інтерпретативних мож
ливостей гуманітарних дисциплін, зокрема в 
історичних, соціологічних, філософських, ми
стецтвознавчих розвідках. Такими були пе
редумови методологічної революції у на
укознавстві. 
"Академічне" навантаження думками мину
лих століть, незважаючи на свій високий 
рівень, практично не впливає на принципи 
наукового дискурсу останніх тридцяти років. 
Традиціоналісти-консерватори вважають, що 
постмодерністичні енциклопедисти та аналі
тики накидають на свідомість європейської 
людини варіант культурної історії вигаданого 

світу, яка завдяки своїй ЛОГІЧНОСТІ поступово 
замінює собою справжню культуру та історію 
людства. Наведемо приклад. Постмодерніст 
Жан Бодрійяр типологізував "семіологічну 
ідеологію" культурної стилістики останніх де
сятиліть з позицій "речовості": на функці
ональну (споживацькі блага, масова культу
ра, повсякденні середньостатистичні гучні, 
сентиментальні або жорстокі атракції для на
товпу), не-функціональну (антикваріат, ху
дожні колекції, снобізм і т.зв. "естетичне гур
манство") та мета-функціональну (новітні 
технології, комп'ютеризоване, заповнене 
роботами, відеофільмами й фотоколажами 
буття). Естетика постмодерністичного мис
тецтва, на його думку, базується на стратегії 
"поррожньої форми", стереотипу, симулакру2. 
Світ мистецтва не перебуває осторонь від 
прогресу знань, технологій, всіх суспільних 
змін. Мистецтво інтелектуалізувалося, раціо
налізувалося та конкретизувалося у виборі 
надихаючих образів. Ситуація багатомедій-
ності мистецьких смаків утвердила значно 
більше, ніж у попередні часи, інтерпретатив
них можливостей художнього аналізу, але не 
полегшила неясності та сумнівності щодо ве-
рифікованості запропонованих тлумачних 
концепцій, наукової та світоглядної дотич-
ності їх категоричних оцінок до концепцій 
постмодерністичних мистецьких ідей. 
Художні критики, інтелектуали, естети успіш
но (хоча в останнє десятиліття, може, й з» 
охочено) блукають розлеглими "текстовими" 
коридорами. Мистці ж, кинувшись у вир тео
ретизувань про власну творчість, потрапля
ють, за влучною метафорою українського 
письменника Богдана Жолдака, "межи бюс
ту Гертруди Стайн". Постала дилема: "Чи 
критика у такому вигляді, як існувала до 
постмодернізму, має право на існування та 
на якусь роль у культурному середовищі?". 
Адже мистецтву, що перебуває під пресом 
сучасного плюралізму джерел і засобів, 
змішаних технік, рівноправ'я розмаїтих 
інспірацій та світоглядів, може відповідати 
"кожна" форма критики, "будь-які її екстра
вагантності, методологічні та означувальні 
"меандри", включаючи і "мовчанку" 3 . 
Мистецтвознавчі описово-історичні та типо
логічно-систематичні методики аналізу ху
дожніх стилів зазнали методологічно-концеп
туальної та стилістичної трансформації. Кри
зовий стан зіткнення старої догми з плю
ралістичною опозицією став пантеоном для 
першої та ідентифікаційною сходинкою в уви
разненні другої. Зміна світоглядної епістеми 
не призвела до цілковитої деструкції попе
редніх домінуючих спрямувань професійного 
аналізу, окрім того, вона резонувала в науко
вому середовищі народженням не тільки но
вих методологічних тенденцій, нових мето
дичних стереопитів. Передовсім вона вима
гала — рівноцінно і від своїх прихильників, і 
від противників — нейтральної відкритості до 
невичерпного й динамічного поля взаємодій 
"між науками, епістемологічними образами, 
позитивними реальностями і дискурсивними 
методами" (М.Фуко). Іншими словами — спо
нукала до активної участі у формуванні чер-
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гової сукупності відношень, які складуть 
підґрунтя культурного стилю епохи. 
Новий критичний метод став необхідним і 
потрібним саме для того, щоб утвердити 
постмодерністичну теорію мистецтва не як 
вид творчості, а як історичного учасника на
укових дебатів про пізнавальні досягнення 
освіченої сучасності. 
Сучасний мистецтвознавчий аналіз, на нашу 
думку, повинен надавати пріоритет саме тим 
методологіям, які найбільш гнучко синтезують 
гуманітарні методологічні досягнення. Щоб 
визначити критерії його "прикладної користі", 
необхідно насамперед розуміти світоглядну 
онтологію середовища (в якому здійснюється 
аналіз) та володіти культурно-типологічною 
характеристикою історичного проміжку, в 
якому відбулося досліджуване явище. 
Мистецтвознавці не є солідарними в ро
зумінні істинного методологічного дорогов
казу. Але консенсус є можливим завдяки 
входженню у єдиний гуманітарний дискурс. 
Інтердисциплінарність та кроскультуралізм 
єднають наукові прагнення та зацікавлення, 
сприяють подоланню недоліків вузькос-
пеціалізованих досліджень, корелюють 
взаємопроникність соціальної реальності та 
її символічне вираження. Історія і психо
логія, етнологія та соціологія, філософія і ми
стецтвознавство самі по собі продукують до
поміжні знання, а синтезуючись — констру
юють масштабні експериментальні моделі 
розуміння культури, життя, цінностей, етики 
та моралі, всього, що складає нашу 
життєдіяльність. 
Запити до історії та теорії мистецтва несуть 
контекстуальну ношу естетичної ситуації 
"постсучасності". Зацитуємо теоретика 
постмодернізму Ж-Ф.Ліотара: "Постмо-
дерністичний мистець, письменник перебу
ває в ситуації філософа: текст, який пишеть
ся, витвір, який твориться, принципово не 
керується вже встановленими правилами і 
не може бути оціненим за допомогою де
термінуючого судження, через застосуван
ня загальнознаних категорій власне до цьо
го тексту, твору Ці категорії, правила є як
раз тим, чого в творі чи в тексті шукають. 
Отже, мистець і письменник працюють без 
правил для того, щоб встановити правила 
того, що буде створеним". 
Сучасне мистецтво, як і мистецтво будь-якої 
іншої історичної епохи, народжується в гли
бинах напівусвідомленого "о-смислення", "о-
формлення", "о-звучення" людського дов
кілля, емоційних спостережень, плину ду
мок, досвідів та інших нашарувань, веде 
особливий "діалог" з сучасною культурою та 
індивідом. Воно просіює крізь ціннісний та 
сутнісно-синергетичний фільтр ситуації 
"пост" результати зусиль мистців та їх кура
торів і демонструє нам чергове — консерва
тивне, винахідливе або перекручене ху
дожнє окреслення реальності. 
На наших культурних теренах проблема тео
ретичного та історичного напрямків у мис
тецтвознавстві стосується модернізації тра
диційної методології. Експериментальні до
слідження зустрічаються порівняно рідко, 
окрім того, існує гостра дилема елементар
ної фаховості проведених аналізів та описів. 
У своїх дослідженнях мистецтвознавці часто 
оперують трансцендентальними, інтуїтивни
ми, містичними поняттями та образами, ви-
кривляючи традиційне (словникове) значен

ня термінів. Такий поширений серед ук
раїнських мистецтвознавців історично-опи
совий метод, претендуючи на концептуальну 
довершеність викладеного змісту, з невідо
мих (і невиправданих з точки зору методо
логії) причин доповнюється "квазі-фахови-
ми" культурологічними оглядами підтекстів 
досліджуваного об'єкта. Розвідки подібного 
гатунку вимагають великої компетентності у 
репрезентації ідей певного часового, терито
ріального та ментального осередку (чи навіть 
цілої епохи), в межах якого виникла мистець
ка ситуація чи був створений конкретний 
предмет, а для цього повинен застосовувати
ся т.зв. "кроскультурний" метод, цінність яко
го якраз і полягає в запобіганні поверховості 
гуманітарного змішання філософії, історії, со
ціології, психології, а також міфології та аст
рології. 
Однак навіть найпровокативніший метод гу
манітарного знання грунтується на засадах 
логічної систематизації, а його новизну може
мо пояснювати і з точки зору вимог постмо
дерністичного наукового дискурсу, і як ево
люцію попередньої методологічної домінанти. 
Найновішою науковою пропозицією в ос
танній декаді минулого століття для всіх гу
манітаріїв стала модель "наративної декон-
струкції" теоретика історії та методології Най
дена Байта. Згідно з його концепцією, струк
тура наративного дискурсу залежить від та
ких конфігураційних шляхів: метафори, ме
тонімії, синекдохи, іронії (назви дослідник за
позичив з літературознавства та надав їм 
кроскультурного тлумачення). Застосовую
чи якийсь із них, дослідник (ним може висту
пити і науковець, і мистець) починає конст
руювати образні уявлення. 
Загальна інтерпретація культури і мистецтва 
останніх тридцяти років віддала перевагу 
індивідуалізмові автора, його майстерності 
врівноважити почуття суспільні з особисти
ми переживаннями, виразно підкреслити 
творчістю те, що розділяє, і те, що єднає лю
дину з культурною спадщиною та сьогоден
ням. Відповідно повнота відповідей та ком
плексний аналіз досліджуваного матеріалу, 
окрім методологічного "девізу", залежить і 
від інтерпретативних здібностей самого до
слідника. Постмодерністичні принципи не 
вимагають автентичності дослідницьких 
асоціацій, тим самим відкриваючи шлях 
суб'єктивації поглядів на сферу творчості та 
безлічі авторських дискурсів. 
Свобода дій дослідника "проблеми творчої 
свободи" спричинює поділ теми: на власне 
предмет того, що винесено у заголовок, та 
прикладну креативність науковця, конструю
вання його персонального консервативно-
наративного чи сучасного сюжету. Коли пе
ред сучасним дослідником-гуманітарієм по
стає аморфна матерія "голих" фактів, ви
падків, дій, явищ, він починає надавати їм 
певних форм, створюючи дискурс об'єктив
ної для себе нарації, описуючи проблемну 
ситуацію у повноцінну конструкцію (оскільки 
керується не тільки академічно усталеним 
понятійним та логічним апаратом, але й но
вим критерієм — метафорою, що вносить 
елемент творчості до наукової праці). 
Чільна риса сучасної інтерпретації — в її 
близькості до літературної нарації, коли не 
існує відмінностей між правдивим джерель
ним матеріалом та фікціями, вимислами. 
Відокремити теоретичну правду від теоре

тичної фальші часто неможливо, на перший 
план виходить наукова риторика, коріння 
якої — в культурній семантиці довкілля на
вколо "інтерпретатора", в мовно-психо
логічних особливостях його мислення. Чи
мало мистців — проти суб'єктивно-аналітич
ного затінення їх творчих доробків "текста
ми". Інші художники, навпаки, сприяють за
лученню критичної та тлумачної інтерпре
тації до безпосереднього творчого процесу, 
доповнюючи зображення словесними ко
ментарями, а мистецькі перформанси — по
яснюючим текстом. 
Наукова інтерпретація — справа захоплюю
ча, але клопітка: не кожен дослідник зможе 
піднятися до найвищої сходинки аналізу, ко
ли зібрана, описана, класифікована та сис
тематизована мозаїка фактів та уявлень ви
магає підтвердження на доцільність та ко
рисність витрачених зусиль. Так, експери-
ментативні можливості самовираження 
дослідника через науковий текст зросли, і 
часто він вже не претендує на абсолютну 
цінність викладу, однак паралельно загост
рилася небезпека дилетантизму, повторю-
вальноєті, наукового кічу. 
Характерно, що гуманітарний та зокрема 
мистецтвознавчо-культурологічний аналіз 
відзначаються мульти-інтерпретаційністю; 
часто сенс "оригінального" предмета 
розвідки губиться в текстових "хащах". Саме 
завдяки інтерпретативній ситуації легітиму
ються провокації, іронія, зростає сумнівність 
у всьому, недиференційованість давніх 
соціальних і культурно-духовних зв'язків 
замінюється мовою реклами, матеріальних 
цінностей та техніки. 
Новітні наративи та інтерпретації у мис
тецтвознавстві забезпечують обмін досяг
неннями суміжних гуманітарних дисциплін (в 
першу чергу історії та естетики), увиразню
ють минуле завдяки увазі до ментально-
соціальних та психо-антропологічних особ
ливостей суспільства. 
Заперечення єдиної традиції та глобального 
безмовного руху на користь плюралізму 
підтекстів, рівноважливість раціонального та 
ірраціонального чинників у формуванні істо
рично-культурних міфологем — основа пост-
модерністичної науки. Методологічні вибори 
та прогнози не зводяться до обговорення 
перспектив перманентного конфлікту між 
просвітницьким модернізмом та "іншими" 
ситуаціями в мисленнєвих та культурно-ідео
логічних процесах. Вони творять теоретичну 
дискурсивну площину, яка рано чи пізно 
впроваджується в суспільну дійсність. 
Щоб відповідати статусу правдивого "науков
ця" в часи ситуації "пост", варто принаймі 
для себе вирішити проблему невизначе
ності, а знайдений консенсус періодично 
"оновлювати" випробовуваннями, експери
ментами, локалізаціями в різних контекстах. 
Такий хід думки виправдає наші ідеї. 

Примітки 
1 Згапаі А. Вас зіе роз їтос іегп і гти? — 

Роз ітос іегп і гт а тіїогоїіа. — Магзгаюа, 
1996. 

2 Одне з ключових понять постмодерної 
естетики, яке в класичних естетичних 
системах належить художньому образу. 

3 8аі А. 2піезіепіа кгутукі? // Рогтаї . — 
№ 12-13. — 1 9 9 3 . 
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кольором симші 
ОЛ&ШШЮШ (ЖЮЯСЖ09Ю 

Нація Юрченко 

Одним з провідних мистців сучасної 
Сумщини є заслужений художник 
України Олександр Садовський. 

Минулого року художник відзначив свій 
50-річний ювілей, тоді ж в Сумському ху
дожньому музеї з успіхом пройшла його 
персональна виставка, яка склалася, в ос
новному, з нових творів. У роботах остан
ніх літ свій особливий філософський погляд 
на речі художник осягає у фігуративному 
мистецтві. Як зауважує сам автор: "Моїос
танні твори цілком реалістичні... Особливо 
значущі для мене композиція та світло. Те
ми приходять самі: щось наснилось, почув 
якесь слово або раптово пробіг собака — з 
дрібниці виростає ціла філософія". 
Народився Олександр Садовський в живо
писній місцевості на Дністрі, в родині каме
няра, де він був наймолодшим серед п'я
тьох дітей. З любов'ю до обраної професії 
освоїв малюнок та живопис — спочатку в 

Одеському художньому училищі 
ім.М.Грекова, потім у Харківському 
художньо-промисловому інституті. 
Незважаючи на академічне спряму
вання та певний космополітизм ху
дожніх шкіл Одеси та Харкова, в душі 
Олександр залишився сином своєї по
дільської землі. 

Саме зі своїх національних коренів 
художник постійно черпає сюжети для 
живописних та графічних композицій. 
Лісостепові місця Вінниччини з дитин
ства закарбувались у пам'яті худож
ника, тому теми степу, села з крини
цями, млинів, що постають на його по-

* 1 'ЛІ І і 
лотнах німими свідками людського життя, є 
головними в його творчості ("Миронівська 
брама", "Буша — одна душа", "Стіна", "Го
лос пам'яті", "Життя як життя"). 
З середини 1980-х років Садовський пра
цює в станковому малярстві. Характерна 
стилізація в його монументальних творах 
органічно переходить до станкових компо
зицій, у яких провідною темою є людина зі 
всіма своїми суперечностями. Художник 
доводить це мовою метафори: тут є місце 
як гротеску, так і доброму гумору ("Залос-
котаний козак", "Чужий собака в нашому 
дворі", "Золоте дитя" (диптих). 

...Був час, коли Садовський писав 
лише абстрактні твори. Саме цей 
період його творчості органічно 
вписувався до мистецтва худож
ників "нової хвилі" кінця 1980 — 
початку 1990-х рр. "З того періоду 
у мене не залишилось жодної 
картини — все розійшлося по му
зеях та приватних колекціях. Я ж 
завжди шукав щось нове. Коли 
повторювався — починалась 
апатія. З накопиченням життєво
го та професійного досвіду знахо
дити нове стає все складніше — 
підвищуються вимоги до себе" (з 
бесіди. — Н.Ю.). Справді, кожно
го разу художник демонструє 
нові, зовсім відмінні від попе
редніх стильові пошуки: він не 
боїться переробляти, сміливо і 
наполегливо шукає своє нове об
личчя. В багатьох творах Са-
довського присутній образ жінки, 
в якому прочитується відбита ту
га, самотність душі. Художник 
майстерно узагальнює цей образ, 
немов співає пісню і водночас 
низько вклоняється йому. 
"Розірвана гребля", "Старий 

млин", "Полтавський шлях", "Слава коно
топська" — ці твори дещо "історичного" 
змісту. 
Найулюбленіші поети художника — Леся 
Українка та Олександр Олесь, і саме їх по
езія надихнула мистця на створення поло
тен, в яких автор звертається до вдумливо
го сумлінного глядача і запрошує до 
співрозмови про високі духовні почуття. В 
творах Олександра Садовського органічно 
переплелись біблійні та сучасні знаки-
міфологеми, в яких особистий досвід ху
дожника стикається з історичним досвідом 
людства. 

1. Осінь. Авторська техніка. 2000. 

2. Сторож. Авторська техніка. 2000. 

3. Стіна. Авторська техніка. 1999. 
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КОЗАЦЬКИЙ СТЕП 
СЕРГІЯ ПУШЕНКА 

Станіслав Бушак 

Як відомо, саме дитинство визначає 
особливості неповторного світоба
чення кожної людини, формує її 

відчуття, у тому числі й сприйняття краси 
оточуючого світу. Стосовно Сергія Пущен-
ка, то виростав він серед справжнього ма
льовничого козацького степу, наповненого 
духмяними запахами полину та чебрецю, 
на колишніх землях Кальміуської паланки 
Війська Запорозького низового, яка й до
нині зберігає у своїх глибинах безцінні 
скарби нашої тисячолітньої історії, а у 
пам'яті своїх мешканців — дивовижні за 
красою та уявою легенди, перекази та спо
мини минувшини. 
По закінченні Дніпропетровського худож
нього училища (відділення живопису), а 
потім Львівського поліграфічного інституту 
ім. І.Федорова (кафедра графіки), Пущенко 
оселяється у Харкові, працює спочатку як 
журнальний і книжковий графік та плака
тист, а пізніше — повністю віддається 
творчій роботі. 
Він — блискучий пейзажист, який вміє до
нести до глядача неповторний настрій 
міського довкілля, здивувати несподіваним 
ракурсом бачення відомих архітектурних 
споруд, вразити темпераментом виконан
ня та гостротою емоційного трактування 
сюжету. Як зізнається Сергій, для нього на
писання етюдів (а серед них домінують 
пейзажі міст, які він любить і добре знає, — 
Львова, Харкова, Ялти) є свого роду "роз
минкою", що дозволяє підримувати висо
кий рівень професіоналізму та черпати при 
цьому свіжі враження від живого спілку
вання з історичним та ландшафтним сере
довищем рідної землі. 
А ще він чудовий малювальник, який блис
кавично може вловити в людині її непо
вторні психологічні риси, втіливши їх у до
тепний шарж або ж у повноцінний портрет 
у кольорі, написаний у притаманній для 
нього манері швидко (як правило, в один 
сеанс), рішуче, темпераментно ("Автопор
трет", 1987; "Полковник Харківського ко
зацького Слобідського полку Володимир 
Перевозний", 1994; "Головний отаман Ук
раїнського Козацтва (1991-1994рр.) Євген 
Петренко", 1995). 

Незважаючи на багатогранність таланту 
Сергія, головним лейтмотивом його твор
чості була і продовжує залишатися козаць
ка тема, яку він розвиває протягом бага
тьох років у серії живописних полотен, 
кількість яких наближається до восьми де
сятків. Серія має назву "Козацькому роду 
— нема переводу", або ж "Історія та леген
ди козацтва у переказах та картинах". Пу
щенко мріє видати свої твори у вигляді аль
бому, де зображення буде супроводжувати 
авторський текст. 
Ця серія — безпрецедентне явище в ук
раїнському мистецтві в час, коли значна 
частина художників відійшла не лише від 

великих тем, але й від національно-істо
ричної проблематики взагалі. Натомість в 
особі Сергія Пущенка ми маємо досить 
рідкісне явище відродження жанру як тако
го, з його увагою до історичних реалій — 
архітектурно-ландшафтного середовища, 
атрибутів побуту, костюмів і т.д. ( в даному 
випадку — жанру історичної картини та 
історичного пейзажу). Типовим тлом для 
сюжетів творів Пущенка на козацьку тема
тику є ландшафти його рідних місць — При-
азов'я (долини рік Гайчура та Вовчої) з їх 
кам'янистими берегами і дубовими лісами 
та Слобожанщини — з характерними бал
ками, могилами на горизонті. Ним створе
но цикл полотен на тему "Сім днів Сірка", 
де, зокрема, в основу першого твору — 
"Народження Сірка" (1993) покладена відо
ма легенда, записана з народних вуст ще 
академіком Дмитром Яворницьким. Части
на полотен Сергія навіяна реальними 
подіями, зокрема "Сірко під Дюнкерком" 
(1995), "Сагайдачний під Москвою" (1995), 
"Січовий гопак" (1993-1994), "Розгром 
махновцями кінноти Будьонного" (2000) та 
інші. Мистець вміє сконцентрувати всю 
психологічну колізію твору навколо однієї 
особи, на загостреному трактуванні якої 
будується тема твору: "Берестечко" (1996) 
та "Рука отамана" (1992) (цей твір перегу
кується з легендою про правицю Івана 
Сірка, яку козаки, навіть після смерті ос
таннього, брали з собою в переможні похо
ди на ворога). Не випадково, що саме з 
ініціативи мистця нещодавно було встанов
лено пам'ятний знак легендарному кошо
вому отаманові на автотрасі Київ — Харків 
— Сімферополь біля міста Мерефи — 
батьківщини І.Сірка. 

Декларацією вірності козацькому духові та 
невмирущим козацьким традиціям є карти
на "Святий Мамай" (1992-1997), в якій, 
відштовхуючись від улюблених в народі 
творів, Пущенко дає свою інтерпретацію 
безсмертному образові, трактуючи його як 
святого воїна, мудреця та характерника. 
Козаччина для Пущенка — не стільки слав
на сторінка далекого минулого, скільки 
стан духу, вірність певним ідеалам, що 
пройшли випробування в горнилі століть і 
не втратили своєї привабливості для на
щадків. 

В дорогу. Полотно, олія. 1997. 

Н А М А Л Ю Й У К Р А Ї Н У 

Барви і школи 
ткацьких осередків 

Західної України 
кінця XIX — XX ст. 

Зеновїя Шульга, 
доцент кафедри художнього текстилю 

ЛАМ 

Всередині XIX ст. з розвитком фаб
ричного виробництва розпочався і 
рух за збереження народних про

мислів. Науковці, мистецтвознавці, худож
ники з тривогою заговорили про те, що 
бездушна машина, хоча і дуже продуктив
на, на в змозі замінити витвори людських 
рук, позначених биттям живої уяви мист
ця. В мистецтвознавчій критиці все 
частіше домінує думка про те, що витвори 
майстрів — це мистецтво, яке заслуговує 
належного поцінування. Формуючись в ло
кальних осередках переважно сіль- І 
ського населення, воно несе в собі ес- І 
тетичні смаки та технічні досягнення І 
не одного покоління, це кредо світо- І 
глядних позицій і філософських тлума- К ш 
чень національного буття. Разом з К 
тим, від часу винаходу механічного д 
верстата (1784 р.) ткацьке ремесло у И 
тому вигляді, в якому воно існувало Е 
досі, саме було приречене. Навіть Е 
найбільш вправний майстер не в змозі В » 
був конкурувати з набагато дешевшою І 
продукцією фабрик, які почали вини- І 
кати по всій Європі. Цей процес про- І 
ходив у світовому масштабі, а в Гали- І 
чині він посилився від 1861 року, коли І 
Львів поєднано залізницею з іншими І 
частинами Австрійської держави. Як спро
тив даній ситуації, у 1877 році під 
керівництвом В.Дідушицького утворено 
Комітет дорадчий, що започаткував мо
гутню протидію занепаду народних про
мислів. Певною мірою було збережено 
традиції і навички ручного ремесла. В 
Західнй Україні ці ідеї почали набувати ре
ального втілення дещо пізніше. Серед мис
тецьких явищ, що збагатили тогочасне де
коративно-ужиткове мистецтво і архітекту
ру, був "стиль закоп'янський" С.Віткевича. 
Мистець уперше прибув до Закопаного 
1886 року. В його поглядах можна відчути 
думку, що можна створити і власну 
національну архітектуру на базі архітекту
ри народної. На основі гуральських хат 
С.Віткевич проектував будинки, продумав
ши їхні інтер'єри. Водночас він вів непри
миренну війну з тірольськими та іншими 
впливами, що мали місце в Школі деревно
го промислу в Закопаному 1 . 
Українські подвижники зробили вагомий 
вклад у загальноєвопейський процес збе
реження ручних ремесел. В XIX ст. увагу 
істориків, етнорафів, мистців привернув 
цілий Гуцульський край, і, зокрема, село 
Криворівня. Зібрані тут науково-етногра
фічні матеріали стали одним із джерел для 
вироблення українського стилю в декора-
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тивно-ужитковому мистецтві. Одними з 
перших художників, які втілили ці ідеї в тек
стилі, були Олена та Ольга Кульчицькі, Ва
силь Цьонь. Етнографічні замальовки, 
зроблені Оленою Кульчицькою на Гуцуль-
щині, Бойківщині, Волині, Опіллі, Лем-
ківщині, Надсянні, Покутті, Поділлі містили 
вартісний етнографічний матеріал. 
В Галичині українська національна ідея 
проникала у всі сфери культурного життя, 
основою вироблення українського стилю в 
декоративно-ужитковому мистецтві стало 
мистецтво народне, виразно окреслене й 
самобутнє в кожній з етнографічних зон, а 
також наукові й творчі спілки, музеї, жер
товність меценатів, літературне товартист-
во ім.Т.Шевченка (реорганізоване у 1892 
році в Наукове товариство ім.Т.Шевченка 
(НТШ), що активно розгорнуло історичні, 
археологічні, етнографічні дослідження 2. 
У цьому напрямку свою діяльність від сере
дини 80-х років XIX ст. розгорнув і Промис
ловий музей у Львові, що закуповував до 
своєї колекції твори народних майстрів і 

популяризував їх, видаючи, зокрема, по
чинаючи з 1884 року з ініціативи Л.Вер-
бицького (1834-1912) "Взірці домашнього 
промислу селян на Русі" (у 10 зошитах). 
Важливим у житті українців було заснуван
ня у 1905 році митрополитом А.Шептиць-
ким Національного музею у Львові, де під 
керівництвом І.Свєнціцького було розпоча
то копітку роботу щодо збереження та по
пуляризації українського мистецтва. В Га
личині починають виникати ткацькі товари
ства та художньо-промислові школи, по
кликані забезпечити останні висококвалі
фікованими працівниками. 
Яскравою сторінкою на освітній ниві у цій 
галузі стала діяльність В.Федоровича, який 
у 1880 році в селі Вікно Скалатського 
повіту на Тернопільщині заснував кили
марську школу, де виготовлялись килими 
для продажу. Велика і якісно дібрана тут 
приватна колекція давніх українських ки
лимів слугувала взірцем для творів, що ви
пускалися школою. Однак, знищений мос
ковськими військами у 1915 році, цей по
тужний осередок українського художнього 
текстилю, на жаль, більше не відродився 3. 

На народних мотивах ґрунтувалося і ви
робництво макат на фабриці О.Потоцького 
в Бучачі; вишивки з майстерень Ройовсь-
кого у Гуменові, "смирненські" килими, чу
дові макати, портьєри. 1882 року було ор
ганізовано "Ткацьке товариство" в місті 
Косові, при ньому відкрито професійну 
школу, так звані "Верстати"; у Коломиї 
1888 року засновано "Гуцульське об'єднан
ня кустарних промислів", 1895 року — 
"Школу народного промислу". 
Ми вже згадали вище творчу роботу з 
відродженя українського килимарства, що 
її розпочали Кульчицькі у Львові. Техніку 
ткання Ольга опановувала в Косові. Вико
ристовуючи в своїх роботах мотиви давніх 
килимів, орнаментику української народ
ної вишивки, кераміки, різьблення, сестри 
Кульчицькі зуміли "застосувати її на зовсім 
модерний лад", чим зробили вагомий вне
сок у подальший розвиток українського ху
дожнього текстилю 4. 

Іншим відомим осередком візерункового 
ткацтва в Галичині було засноване Ф.Ре-
шетиловичем в Глинянах 1885 року Ткаць
ке товариство. Тоді ж було відкрито Ткаць
ку школу І.Юрайди, яка, починаючи з 1914 
року, зачала виготовляти килими для про
дажу. 
Важливе значення для популяризації на
родних художніх промислів мали промис
лові та сільськогосподарські виставки у 
Відні (1873, 1890), Коломиї (1879), Львові 
(1894), Тернополі (1887). На виставці До
машнього промислу 1890 року у Відні гон
чарські і ткацькі вироби Галичини (як на
родні, так і промислові) щодо кількості та 
художніх якостей не мали собі рівних серед 
експозицій з інших частин імперії і "здобу
ли справжню перемогу" 5. 
Тогочасна преса свідчить про високий ми
стецький рівень українського промислово
го текстилю. І це в той час, коли українці не 
мали власної держави, а отже, лиш силою 

мистецтва заявляли про себе як про ок-
ремішню націю, в такий спосіб виборювали 
свою незалежність. 
Проголошена в 1917 році Українська На
родна Республіка подбала про створення 
українського вищого мистецького закладу. 
Зокрема П.Холодний, перебуваючи на по
саді міністра освіти в Українському Уряді, 
доклав чимало зусиль в розбудові мис
тецького шкільництва, а головно Україн
ської Академії Мистецтв, яку було відкри
то 5 грудня 1917 року в Києві. Однак, в ре
зультаті московської навали, що спіткала 
Українську Державу 1917 року, аж у Львові 
в 1921 році опинилася плеяда художників 
зі Східної України — П.Холодний, П.Ков
жун, В.Кричевський, Р.Лісовський, В.Кри-
жанівський, М.Бутович, мистецтвознавець 
В.Пещанський. Вони там суттєво вплинули 
на розвиток образотворчого й декоратив
ного мистецтва, зокрема художнього текс
тилю. Під проводом П.Холодного ці худож
ники утворили першу на галицькому ґрунті 
групу артистів-пластиків "Гурток Діячів Ук
раїнського Мистецтва", який вже в 1922 
році організував виставку, що стала "одним 
великим днем позитивної проби живучості 
українського мистецтва". "Гурток" поста
вив собі у програму ні менше ні більше, а 
вибороти о б р а з о т в о р ч и м мистецтвом 
те, чого не вдалося п о к и що в і йськовим 
мистецтвом 6 . М. Голубець у своїй статті 
"Холодний" зауважує: "І власне в часи, ко
ли українська етнографія ще покутувала по 
передвижницьких виставках, обдаровані 
глибокою інтуїцією артисти-українці запо
чаткували відродження української культу
ри не тільки по формі, але й по суті. На чо
ло останніх висовуються дві маркантні по
статі, зразу один тільки Василь Кричевсь
кий, вслід за ним Петро Холодний" 7. 
Утворена 1923 року Мистецька українська 
школа у Львові (школа О.Новаківського), 
що згодом була залучена в систему так 
званих Українських Високих Шкіл як са
мостійний мистецький факультет полі
техніки в структурі таємного Університету, 
мала значний вплив на виховання ук
раїнських художників та організацію мис-
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тецького життя Львова. Вона залучила до 
співпраці цілу когорту провідних мистців та 
науковців, таких як художник та графік 
О.Курилас, вчений-психолог С.Белей, ант
рополог І .Раковський, архітектор Є.На-
гірний, мистецтвознавець В.Залозецький і 
митрополит А.Шептицький, який спонсору
вав літні вакації в селі Космач в Карпатах 8. 
В Школі навчалися відомі згодом художни
ки С.Гординський, С.Борачок, В.Дядинюк, 
М.Левицький, Т.Гриневич та інші. Окремі 
художники продовжили своє навчання у 
вищих мистецьких закладах Кракова, 
Відня, Праги, Лейпціга, в творчій майстерні 
Ф.Леже в Парижі. Ці мистці та новоприбулі 
зі Східної України художники створили ве
лику кількість проектів для килимів, 
ремізних тканин, вишивок, що тиражува
лися на створених в 20-х роках XX ст. при
ватних фабриках М.Хамули (1921 р.), Т.Ла-
дичка (1923 р.), С.Галана (1925) в Глиня-
нах, спілки "Гуцульське мистецтво" під 
керівництвом М.Куриленка (1922 р.) в 
Косові. Випускники різних мистецьких шкіл 
від Києва до Парижа творчо зре
алізували популярні у той час в 
Європі мистецькі стилі та на
прямки на українському на
ціональному ґрунті. 
В післявоєнний період виникла 
проблема відновлення текстиль
ної промисловості і, зокрема, ук
раїнського килимарства. Спілка 
"Гуцульське мистецтво", заснова
на в 1922 році М.Куриленком, до
клала чимало зусиль до того, щоб 
відродити український кили
марський промисел на кращих 
традиціях національної культури. 
Використовуючи місцеву сирови
ну (руно карпатської вівці виріз
няється високою якістю волокна і 
дуже добре придатне для виго
товлення килимів), відроджуючи 
методи фарбування вовняної 
пряжі рослинними барвниками, застосову
ючи не тільки рахункову, але й гребінцеву 
техніку ткання, а, також, співпрацюючи з 
визначними українськими мистцями-мо-
дерністами, такими як В.Кричевський, 
П. Холодний (молодший), Р.Лісовський, 
В.Крижанівський та ін. Спілка зробила 
значний прорив у напрямку модернізації 
та урізноманітнення своїх виробів, що й за
безпечило їм добрий збут та популярність. 
Показовими е проекти килимів, виконані 
Р.Лісовським. Спираючись на кращі тра
диції східноукраїнського килимарства, він 
створив ряд проектів килимів за тра
диційними схемами. Це, зокрема, мотив 
"древа життя", на гілках якого сидять гарно 
стилізовані "птахи". Темно-синє тло кили
ма, відтіняючи теплі тони орнаменту, зву
чить глибоко і напрочуд напружено. Ціка
вою е історія килима "Гетьманський". У 
Львові, в Музеї ім.Т.Шевченка, О.Федак-
Шепарович за допомогою І.Гургули знайш
ла шматок килима, що був зідентифікова-
ний як власність І.Мазепи. На прохання 
О.Федак-Шепарович мистець Р.Лісовський 
відрисував мотив китиць та приготував з 
них проект на килим (картон) для кили

марської робітні килимів М.Куриленка "Гу
цульське мистецтво" в Косові. Робота три
вала понад рік і коштувала 100 доларів 9. 
Для спілки "Гуцульське мистецтво" розроб
ляли проекти килимів й інші мистці: С.Гор-
динський, П.Холодний (молодший), М.Буто
вич, Г.Герасимович та інші. У килимах, за
проектованих П.Холодним (молодшим), 
відчутне прагнення автора сміливо підійти 
до стилізації орнаментальних мотивів, як 
правило, укладнених просто в рапортному 
порядку. Часто це килими, в яких загальне 
однотонне тло заповнене стилізованими 
квітами чи делікатними, майже ажурними, 
"геометричними" орнаментами. В його ро
ботах яскраво проявлені формотворчі мо-
дерністичні шукання того часу. Своєрідни
ми в даному плані є килими за про
ектами С.Гординського. Виконані з вовни 
натурального забарвлення, де використа
но невелику кількість кольорових орнамен
тальних плям, але які тактовно проявля
ють красу нефарбованої вовни, яскра
во підкреслюють її тональний діапазон — 

від чорного до білого, через нескінченну 
кількість сірих відтінків. Композиційні 
схеми його килимів прості; це килими кай
мового типу, центральне поле яких запов
нене ритмічно розкиданими "квітками" чи 
поділене в шахоподібному порядку. Окре
му групу складають килими, так звані "гу
цульські", за проектами Г.Герасимович, в 
композиції яких можна помітити трансфор
мацію вишивкових та писанкових орна
ментів. Вартісними є килими за проектами 
М.Бутовича, які радіше можна класифікува
ти як гобелен чи тематичний килим. 
У вступній статті до каталогу виставки ки
лимів Спілки "Гуцульське мистецтво" в Ко
сові, коло Коломиї, " в 1934 році мистец
твознавець М.Голубець зауважує: "...килим 
сучасної напівфабричної продукції більшо-
сти килимарень — це, перш за все, не ки
лим, це — кольоровий шмат запресовано
го фільцу: оскільки і компонував хто його 
орнаментику, то в більшости випадків чо
ловік не втаємничений в секрети декора
тивної композиції. Фарби штучні, криклива 
аніліна, а разом з тим мертвеччина при 
всій крикливості, бездушність при всій 
"солідарності" машини. 

Де ж ренесанс українського килимарства? 
Відки ждати нам ратунку для вітки нашого 
декоративного мистецтва, які традиції й ес
тетичні вальори звернули на себе увагу й 
печаливість культурного світа. 
Тут немає двох виходів. Є тільки один: по
ворот до старої випробуваної техніки про
дукції і нав'язання зірваної нитки з тра
дицією. 
Відродження, очевидно, не шляхом підроб
лювання й відроблювання старих зразків, 
але справжньої творчости на основі старої 
мистецької традиці'Г0. 
І треба визнати, що проблеми, на яких ак
центує М.Голубець, Спілкою "Гуцульське 
мистецтво" були вирішені. Продуковані 
нею килими за проектами визначних ук
раїнських художників завоювали заслуже
ну популярність серед місцевого населен
ня, були неодноразово відзначені на бага
тьох міжнародних виставках. 
Іншим визначним осередком килимарства, 
де модерні шукання українських мистців 
знайшли своє втілення, були Глиняни. У 

1920 році М.Хамула, придбав
ши на розпродажі будинки 
"Ткацького товариства", при до
помозі викладача "Ткацької 
школи" Т.Ладичка, відновив ви
готовлення килимів. В торго
вельному оголошенні він зазна
чає: "Наші килими є найкращі... 
бо ткані не лише з доброї сиро
вини та якісно фарбовані, але й 
за зразками визначних ук
раїнських мистців як Бутович, 
Дядинюк, Холодний, Левицький 
і др., тому мають високу мис
тецьку вартість"". Це сприяло 
тому, що в скорому часі вдало
ся підняти якість килимів на ви
сокий мистецький рівень, знач
но розширити виробництво і 
збувати килими як в краю, так і 
за кордоном, одержувати від

знаки та перші нагороди на багатьох 
міжнародних виставках (Прага, Відень, 
Мілан, Париж, Нью-Йорк та ін.) 1 2. 
Однак найбільш популярними були килими, 
що е своєрідною варіацією одного орна
ментального мотиву — "Сонце", "Місяць", 
"Радіо". Зигзагоподібна композиція сильно 
нагадує гуцульські ліжники, а оранжево-во
христа гама довершує художній образ. Як 
стверджують глинянські килимарі, автором 
їх був Т.Гриневич. 

Своєрідними є килими, запроектовані відо
мою художницею, викладачем Художньо-
промислової школи у Львові С.Стриєн-
ською. Композиції її килимів вирізняються 
вишуканою колористикою, своєрідністю 
графічної мови. 
Випущений М.Хамулою кольоровий ката
лог килимових виробів засвідчує великий 
асортимент килимів, розмаїття їх компо
зиційних та колористичних рішень, стильо
вих напрямків. 
Згодом у Глинянах виникло чимало інших 
килимарень: С.Галана, Т.Ладичка, І.Ґребля, 
Д.Дулиби, Л.Вонсіцкого, Р.Ротфільд, М.Ти-
м'яка, які теж активно співпрацювали з 
професійними українськими мистцями: 

71 



П.Ковжуном, О.Кульчицькою, Е.Дерев'ян-
ком. Значущим є килим за проектом 
П.Ковжуна. На золотаво-жовтому тлі в 
динамічному русі розміщено велику коль
орову "паву", гарно стилізовану галузку ви
нограду, що в'ється внизу. 
Зберігся доволі великий архів технічних 
проектів килимів, котрі виготовлялися на 
фабриках у Глинянах (у фондах Історично
го музею у Львові, Центрального історич
ного архіву в Києві, а також у приватних 
архівах О.Тіменник та 3.Шульги). їх аналіз 
засвідчує велике розмаїття килимових ма
люнків, виконаних в найрізноманітніших 
стильових напрямках. Тут спостерігаємо 
творчо інтерпретовані подільські, гуцуль
ські та наддніпрянські мотиви, сміливі 
авангардні пошуки, в рамках яких вже ви
разно вимальовуються український мо
дерн, сецесія, "закоп'янський стиль", 
арт-деко, футуризм, кубізм та ін. 
Серію килимових малюнків для відродже
ної в Глинянах Ткацької школи та створено
го на її базі підприємства "Килим глинянсь-

кий" розробив В.Цьонь. Проекти його ки
лимів підписані і датовані, що дає змогу 
простежити етапи його творчості, зауважи
ти різноманітні пошуки в плані розробки 
нових композиційних схем, стилістики ор
наментальних мотивів, сміливих колорис
тичних поєднань; його роботам притаман
на тактовна інтерпретація народних мо
тивів, сміливі модерністичні пошуки. 
Із 1939 року наступає новий етап в розвит
ку ткацьких осередків в Західній Україні. 
Приватні підприємства були націоналізо
вані, на їх базі утворені художні артілі: 
"Визволення" в Глинянах, ім.Т.Г.Шевченка 
в Косові, 17-го Вересня в Коломиї. Були 
відкриті нові цехи в селах Путила в 
Чернівецькій обл., Ганичі та Іршава в За
карпатті, Заболотові та Яблунові (Івано-
Франківська обл.). З 60-х років XX ст. артілі 
були перетворені у фабрики і комбінати. В 
50-х роках були організовані художньо-ви
робничі комбінати Худфонду УРСР у 

Львові та Косові, Заболотівська фабрика 
стала філією Коломийської фабрики ху
дожніх виробів ім. 17-го Вересня, на базі 
артілей в Кутах, Пістині, Яблунові та Косові 
в 1968 р. створено Косівське виробничо-
художнє об'єднання "Гуцульщина", артіль 
"Визволення" перейменовано в Глинянсь-
ку фабрику художніх виробів "Перемога". 
Ці підприємства, будучи об'єднані Укр-
художпромом в цільну структуру, змушені 
були затверджувати проекти своїх виробів 
на художніх радах у Києві, що значною 
мірою позбавило їх неповторності. На кож
ному з цих підприємств працювали один-
два художники, а тому створені ними робо
ти не могли задовольняти смаків ширшого 
загалу. А ще технічні вимоги до найбільшої 
рентабельності при стовідсотковій ручній 
праці могли бути досягнуті за рахунок мак
симального спрощення килимових ма
люнків, не говорячи вже про колорит (май-
стер-виконавець довільно укладав різноко
льорову вовну, не звертаючи уваги на про
ект). Таким чином, український килим, так 

багатогранно представлений в 
Галичині в 20-х — 30-х роках XX 
століття, з мистецького твору 
перетворювався на метри ква
дратні килимової продукції в ра
дянські часи, одноманітно 
нецікаві за композицією, стро
каті за колоритом. 
На противагу цим тенденціям 
центром мистецького тлума
чення художнього текстилю 
стали Львівський державний 
інститут декоративного мис
тецтва, Львівське училище 
ім.І.Труша, засновані після 
війни у Львові , Косівський 
технікум народних художніх 
промислів, Вижницьке училище 
на Прикарпатті. На новостворе-
них кафедрах художнього текс
тилю працювали місцеві худож
ники, такі як В.Цьонь, Р.Сельсь-
кий, К.Звіринський. Вони вихо
вали цілу когорту художників 
текстилю: Є.Фащенко, М.Токар, 
Н.Паук, О.Крип'якевич, С.Ша-

батуру, І.Боднара, О.Мінька, а згодом Л.Го-
шовського, О.Куцу, О.Приведу, І.Данилів 
(Флінту), М.Шеремету, С.Бурак. Створений 
при Спілці художників Львівський худож
ньо-виробничий комбінат, отримуючи ве
ликі замовлення в галузі декоративно-мо
нументального текстилю, не лише добре 
оплачував творчу працю цих художників, 
але й уможливлював їм подальший твор
чий ріст та мистецький розвиток. 
Україна, виборовши свою незалежність, 
успадкувала художні промисли такими, ви
роби яких не змогли конкурувати з текс
тильною продукцією західного зразка. Це 
призвело до певного їх занепаду та зник
нення (повністю знищені АТЗТ "Глинянські 
килими" в Глинянах, художньо-виробничий 
комбінат "Гуцульщина" в Косові, ледве 
жевріють фабрика художніх виробів ім. 17-
го Вересня в Коломиї, художньо-виробни
чий комбінат у Львові). Разом з тим, ка
федра художнього текстилю Львівської 

академії мистецтв з 1996 року розпочала 
велику роботу з метою збереження та мо
дернізації традиційних осередків текстиль
них промислів. Тут розроблено довгосто-
рокову програму "Екологічний ракурс", що 
включає в себе теоретично-практичні семі
нари, наукові конференції, круглі столи, 
тренінги, творчі лабораторії, майстер-кла-
си, пленери, художні виставки, видання ка
талогів. Реалізації цієї програми передува
ла низка заходів під девізом: "Сучасний 
текстиль і традиції". Розроблена в 1998 
році довгострокова програма "Екологічний 
ракурс" включала в себе: "Міжнародний 
симпозіум", "Екологічний ракурс" (1998 р.), 
чотири пленери художнього текстилю в 
селі Яворів Івано-Франківської обл. (1998 
— 2001 рр.), мистецьку акцію "Писанка" 
(2002 р.) та "Природа — мистець — еко
логія" (2001 р.). 
І як результат — значний прорив, що від
бувся в селі Яворів, на Івано-Франківщині, 
— центрі ліжникарства в Карпатах. По-но
вому, сучасно зазвучали прадавні ліжники, 
увійшло в практику ткати їх з екологічно 
безпечних матеріалів, тобто з нефарбова
ної або ж фарбованої рослинними барвни
ками вовни. Під впливом творчих пошуків 
професійних мистців, сучасні народні зраз
ки ліжників стали більш різноманітними, 
осучасненими. Стало популярним виготов
ляти в цій техніці одяг, експериментальні та 
ексклюзивні колекції костюмів, які виборю
вали призові місця на показах моди в 
Києві (2000 р.), Кишиневі (2001), приверну
ли увагу глядачів на виставках у Львові та 
в Парижі (2000-2001). 
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З МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО 
СПАДКУ 

Востанні десять років 
другого тисячоліття 
ім'я мисткині Аркадії 

Оленської-Петришин із 
США ставало все більш 
відомим у мистецьких ко
лах України. їй вдалося ор
ганізувати "пересувну" вис
тавку творів свого доробку, 
яка з успіхом пройшла ве
ликими містами — Льво
вом, Києвом, Донецьком, 
Сімферополем, Полтавою, 
Дніпропетровськом, Харко
вом, Одесою. 
Зазначимо, що й український цінувальник 
творчості Аркадії Оленської-Петришин 
більше запам'ятав її як самобутню мистки-
ню "екзотичного світу кактусових лісів", і 
десь, мабуть, осторонь пробігає її творча 
співпраця з періодичними виданнями Ук
раїни: журналом "Образотворче мис
тецтво", часописами "Світовид" та "Су
часність", газетою "Культура і життя". 
Поза тим, як показує перегляд її власних 
публікацій у мюнхенському часописі "Су
часність", мистецьке життя художниці не 
вкладалося лише в рамки станкового жи
вопису, адже ж із-під її пера в цей час дуже 
часто виходять цікаві статті, в яких пані Ар-
кадія сміло ділиться як своїми поглядами 
на історію світового мистецтва, так і на 
діаспорне українське малярство ("Ук
раїнські мистецькі колекції в Нью-Йорку й 
околиці", 1972, ч.9; "Творчий шлях Григорія 
Крука", 1977, ч.2; "Дереворізи Якова 
Гніздовського", 1977, ч. 5; "Ретроспективна 
виставка Соні Делоне", 1981, ч.4). 
Народженій в українському містечку Зба
раж, їй долею було суджено здобувати ми
стецьку освіту та утверджуватися поза ме
жами рідної землі. Але, як показує її твор
чий шлях, вона віддає перевагу діаспорно-
му українству і вже в 70-і роки починає 
співпрацювати з літературно-мистецьким 

Анатолій Шевчук, 
історик мистецтва 

та суспільним українським 
часописом "Сучасність", 
який друкується в Мюнхені, 
надсилає статті у щомісяч
ник "Оиг І_іїе" ("Наше жит
тя"), який видається Сою
зом українок Америки. 
Читаючи її публікації як ук
раїнською, так і англійською 
мовами, слід зазначити, що 
стиль викладу власних ду
мок з того чи іншого приво
ду є занадто лаконічним, 
зберігає в собі історичну, 

теоретичну й мистецтвознавчу вартісність. 
В статті "Українські мистецькі колекції в 
Нью-Йорку й околиці" відчутна не лише ду
ша художника, навпаки — критик мис
тецтва (Аркадія Оленська-Петришин була 
магістром мистецтвознавства) докладає 
фахових зусиль, аби простежити різницю в 
ставленні окремих колекціонерів до ук
раїнського мистецтва. 
Безперечним є той факт, що пані Аркадія 
розширює коло своїх мистецтвознавчих 
зацікавлень, робить спробу у 1977 році по
дати життєвий та творчий шлях Григорія 
Крука. Мабуть, вартісність цієї мистецтво
знавчої розвідки про українського скульп
тора Г. Крука криється у тому, що тут 
визначено його місце в українському мис
тецькому світі. 

Переглядаючи мистецтвознавче слово Ар
кадії Оленської-Петришин, озвучене пе
ріодикою світу й Батьківщини, ловиш себе 
на тому, що починаєш доброзичливо зазд-
ритити її любові до культурно-мистецького 
виднокола українства. Навіть у маленьких 
рецензіях чи анотаціях вона вміла сказати 
дуже багато. Приміром, у 1976 році вона 
звертає увагу на вихід у світ систематич
ного каталогу Ейби М. Тейгіра з передмо
вою Пітера А. Віка про життя та творчість 
визначного українського графіка Якова 
Гніздовського. Даючи описову оцінку книзі, 

У К Р А Ї Н С Ь К А Д І А С П О Р А 

де вміщено й автобіографічний нарис 
Гніздовського, критик мистецтва все-таки 
замислюється над дереворізним доробком 
графіка і робить вдалі мистецтвознавчі ко
ментарі, актуальність яких не втрачається 
й сьогодні. 
Серед публікацій Аркадії Оленської-Петри
шин ми зустрічаємо статті, присвячені 
дослідженню теоретичних мистецтвознав
чих проблем. Так, у 1994 році з'являється 
стаття англійською мовою в журналі "Оиг 
і_іїе" — Кіізсіт: Веуоипс! Роїк АП. (Кітч: поза 
межами народного мистецтва). 
ЯК відомо, проблему кітчевості в мистецтві 
українські критики й теоретики мистецтва 
почали досліджувати ще на початку другої 
половини XX століття. Принаймі пані Ар
кадія дуже слушно нагадує нам про 
львівський симпозіум "Кітч в Галичині", 
який був організований художником Мико
лою Бутовичем у 1937 році. 
Аркадія Оленська-Петришин робить влас
ний загальнотеоретичний погляд на про
блему кітчевості як такої: "Кітч процвітає 
найкраще тоді, коли він підживлюється 
емоціями, особливо там, де є зацікавлення 
в моралізуючих або сентиментальних іде
ях" (переклад з англійської автором статті. 
Слушною заувагою у статті пані Аркадії є 
те, що кітч в Україні вже простежувався в 
прославлянні комуністичного режиму, який 
фінансував (і добре!) як камерні, так і мо
нументальні портрети ідеологів застійної 
доби. Безперечно, стаття є добрим підґрун
тям для подальших досліджень цього яви
ща як у народному, так і в професійному 
образотворчому мистецтві. 
Насамкінець зауважимо, що ми зробили 
першу спробу узагальнити спадок критич
ного слова мисткині й критика мистецтва 
Аркадії Оленської-Петришин, яка намага
лась збагнути колізії розвитку мистецтва 
як в Україні, так і в діаспорі. Мабуть, неда
ремно вона якось щемно і ностальгійно 
робить огляд мистецького столичного жит
тя літа 1994 року, повернувшись із України 
до Нью-Брансвіка, видруковуючи інформа
тивну статтю в журналі "Оиг 1_іїе". 
З раптово обірваним життям відійшов від 
нас світлий розум і дух, який не лише лю
бив Україну, а й відчував будущину "окса
митового геноциду" проти свого народу на 
порозі третього тисячоліття. В душі пані Ар
кадії завжди нуртувало українське волх-
вівське начало, адже ще в 1976 році, коли 
Україна залишалася для неї казковою 
мрією, проходить виставка її творів у Плей-
гавс Арт Ґеллері в Нью-Брансвіку під на
звою "\Л/іпс!о\л/ Моосіз апс! Метог іез" , яка в 
українському перекладі може мати такий 
переклад — "Крізь вікно". Саме крізь своє 
вікно-душу вона дивилася на Батьківщину... 

Під час приїзду до Львова 1991 року. Зустріч у 
Львівській організації НСХУ (зліва направо): Андрій 
Бокотей, Аркадія Оленська-Петришин, Віктор 
Москалкж, Євстахія Шимчук. 
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Гоигорій Міщенко 

ВИБОРЮВАТИ САМИХ СЕБЕ, ЖИТИ І ТВОРИТИ 

Серед українського люду побутує 
думка: доля мистця з народження 
позначена перстом Божим. А якщо 

згадати ще й вислів "доля мистця — це до
ля його народу", то з'ява на світ справжнь
ого таланту таки має "своє призначення". 
Відтак все, що відбувається з мистцем, 
вважалося не випадковим збігом обставин 
— вони спрямовували його до мети. 
Для Василя Корчинського дитинство 
пам'ятне відтоді, коли вперше став на ноги 
у рідному селі Вовчок, що на Вінниччині. 
"На сорок другому році призвела мене ма
ти", — дивується мистець з того, бо вже і 
сам переступив цю сакраментальну межу 
років. 
Бути останнім серед братів і сестер у бага
тодітній родині — знак тієї ж долі. Відчував 
це Василь вже у дитинстві. А з усвідомлен
ням свого призначення йшов далі за своїх 
родаків, хоч і нелегка була та хода. Трапля
лося, що не відав, куди і з ким йти, де той 
шлях, на якому знаходилася його творча 
стезя. "Не знаю, що було б зі мною, якби 
доля не звела мене з Гїлиною Зубченко, — 
їй я зобов'язаний своєю творчістю, тим, що 
став українським художником", — наголо
шує вряди-годи мистець. "З нею я був до 
інституту (Львівський поліграфічний 
ім.І.Федорова) й опісля нього. На жаль, її 
вже немає... Але вона завжди зі мною, ко
ли заходжу до робітнГ, — вчуваються щирі 
слова В.Корчинського на адресу видатної 
мисткині й українки. її духовний заповіт жи
ве в пам'яті мистця, якому вона відкрила 
очі на українськість образотворчості — на 
цілісне Древо національної культури. Тож 
відчуття її горішнього змісту не полишає 
нас, коли дивимося на роботи майстра. 
В.Корчинський — член відомого мистець
кого об'єднання "Світовид" (засноване 
1991 року). На сьогодні ним створено стіль
ки у різних жанрах і техніках, що попервах 
можна й розгубитися. Річ у тім, що худож
ник не обмежується чимось одним, — ви-
тинанка, акварель, лінорит, монотипія, 
олійне малярство, декоративний розпис — 
весь цей технічний конгломерат застосо
вується у станковій картині, пейзажі, на
тюрморті, портреті, орнаментальних ком
позиціях тощо. Здавалося б, такий творчий 
діапазон може призводити до втрати 
індивідуального "Я", бо оперування ним ви
магає постійної апробації власного стильо
вого прийому. В.Корчинський, всупереч 
сказаному і завдяки цілісності свого світо
гляду, залишається "самим собою" в усьо
му — екстраполюючи в сьогодення ук
раїнський світ засобами фігуративізму. 
Художник добре знає національну орна
ментику, її знаковість і семантику. Послуго
вуючись нею, прикладом, у монотипії — 
враження старовизни, включно з часами 
Київської Русі, буває разючим. За темати
кою таких візій, зорганізованих, зазвичай, 
у квадраті, постає те, що зберігається в 
нашій генетичній пам'яті. 
Цікавим є і той факт, що В.Корчинський ко

ристується заданим форматом. Серійно 
застосовуваний квадрат розцитовує, по
множує зображення, означує езотеричні й 
смислові його підтексти. Запрограмо
ваність на "готовий формат" начебто 
свідчить про домінування "раціо" в творчо
му самовиразі — якщо не бачити особли
вої риси таланту мистця: "раціо" в його 
процесі прибирає формовиразу, перейня
того глибоким почуттям. Відтак зв'язок з 
горішнім змістом образотвореного — без
заперечний. 
Це, сказати б, сутнісна основа внутрішньо
го "Я" В.Корчинського. Натомість зовнішнє, 
те, що передує внутрішньому, проявляється 
в нуртах свідомості, у прагненні, зі слів 
мистця, "творити все якось по-новому". 
Аналізуючи створене мистцем протягом 
років, перевагу віддати якомусь одному 
різновиду не так-то просто, з огляду на 
різні періоди творчості та формальні обра
зотворчі засоби мистця. Візьмемо наразі 
серію "По Лаврі", з малярського доробку 
початку 90-х. Кожна робота "сама по собі", 
водночас своєрідна цитація серії, — 
стилістично витриманого образу Києво-
Печерської лаври. І якщо орнаментова-
ність в площині зображення превалює, 
створюючи реальне враження забудов, ву
личок, церковних брам, золотоверхих цер
ков, то в триптиху "До Лаври", створеному 
в 1997 році, з умовними постатями моліль
ників і церквою на тлі неба, маємо позача
сове (умовне) потрактування. Перед трип
тихом ми завмираємо з передчуттям 
правічності буття земного і духу небесно
го. Божий храм і зоря над ним асоціюють
ся не стільки з релігійними почуваннями 

Т В О Р Ч И Й П О Р Т Р Е Т 

(Києво-Печерською лаврою), скільки з 
усвідомленням власної причетності до 
світу, в якому є і твоя зоря над небосхи
лом. 
В триптиху орнаментованість вже обсер-
вована в тектоніці конфігураційних плям, 
їхньому пластичному рішенні. Подібним 
чином потрактовано і картину "Над
вечір'я", інші роботи, ідентичні з нею за 
стильовим прийомом, зокрема "Ритми 
Поділля". Орнаментика занурена в семан
тику кольору, ритмічну організацію площи
ни зображення — у знаковість зображува
ного об'єкта. 
В.Корчинський абстрагується, прагне 
"пропустити через себе" український 
безмір. Узагальнює його до такого відчут
тя, що він постає, зрештою, в реаліях нашо
го часу. З творчого неспокою мистець по
требує "нового" — полинути у позахмарну 
далеч ("Над берегами вічності"), рівночас
но — навернення до "рідного краю", до ви
токів і джерел ("Дощ у Карпатах"). Тож за
глибленість В.Корчинського в мистецтво 
витинанки є природною і зрозумілою. То є 
непорушним зв'язком з традицією, з над
банням національного духу. А поміж усього 
з витинанок мистця можемо також мати 
враження і традиційного, і авангардового 
самовиразу чи артефакту. Так, у витинанці 
"Кози мої, кози" (серія ілюстрацій до "Тіней 
забутих предків" М.Коцюбинського) орна-
ментальність у структурі композиції про
стежується "на поверхні". З неї ук
раїнський світ візуалізується у картини 
звичаєвих дійств. А ось у "Святій вечері" 
авангардове потрактування бачиться, ко
ли орнаментика виринає мовби ізсередини 
— минуле екстраполюється безпосеред-
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ньо в сьогодення. І то є більш значущим з 
часом здобутком мистця. 
Отже, з ужиткової витинанки можуть виоб-
ражуватися, як підтверджує це творчий 
досвід В.Корчинського, справжні витвори 
мистецтва. У наш час така образотворчість 
репрезентує українськість стильового 
прийому. Внесок мистця в його становлен
ня помітний і вагомий. А коли б ми мали 
уявлення про доробок суто постмодерно-
вий, з абстрагованістю езотеричного знака 
(то мусить бути окремим дослідженням), 
витинанки В.Корчинського варті того, аби 
ними проілюструвати "Тіні забутих предків" 
М.Коцюбинського. 
Іще одним підтвердженням зв'язку з на
родним мистецтвом творчості В.Корчинсь
кого є його декоративний доробок. Він 
представлений у портреті ("Мадонна 
Поділля"), натюрморті ("Квіти Поділля"), 
умовно-фігуративних композиціях ("Літо"), 
в монументалістських роботах ("Біля мли
на") і у досить архетипальних рішеннях об
разу, як от "Розмова". Синкретизм — 
поєднання площинного з просторовим, жи
вописної техніки з мозаїчною, ба навіть 
аплікацією, — це світоглядна й методо
логічна парадигма такого образотворення. 
В.Корчинський вже не екстраполює ук
раїнський світ, а стверджує і маніфестує 
його в певнім ідеалі (архетипі, як у тій же 
"Розмові"). Та особливо це помітно в "Зна
ках в кольорах", що вийшли, зі слів мистця, 
з витинанок і є доповненням до сакрально
го змісту чорно-білого витвору. Колір — як 
нагадування про земну сутність буття. 
Найсуттєвішим у декоративному самови
разі В.Корчинського бачиться те, що в тво
рах відсутня стилізація. Авангардовість 
формальних засобів активізує, спонукає 
глядача до співпраці над творами мистця. 
І, як вислід він має в собі світ, котрим поди-

вовується і захоплюється, пізнаючи само
го себе. Все те завдяки пам'яті дитячих літ 
Василя Корчинського. 
Ми окреслили й проаналізували лише го
ловні напрями творчого доробку мистця. 
Визначальним у ньому є суто українське 

підґрунтя, зокрема розпросторення обда
рування у широчінь-глибину. Воно прояв
ляється, як відомо, в часи історичні, рене
сансні, коли творчі потуги виповнюються 
по вінця й мистець прагне реалізувати їх в 
ім'я національного утвердження. 

1. Скіфське золото. Із серії "Народні джерела". Папір, 
монотипія. 2000. 

2. Ритми Поділля. Полотно, олія. 1999. 

3. Дорога до Лаври. Полотно, олія. 2001. 

4. Із серії "По Лаврі". Полотно, олія. 1993. 
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НАШІ Ю В І Л Я Р И ДУХ КРІПИТЬСЯ ДУХОМ 
До 70-річчя віл дня народження Олександра Фисуна 

Пане Олександре, числа 7 і 70 для 
Вас, думається, означають не ли
ше певну символіку (Ви у ній — 

тямуща людина), але й параметри 
людського життєвого шляху. Пригадай
те оті роздуми з самим собою з приво
ду двох чисел — відстані межи ними,— 
який зміст вони складають у Вашій 
долі? 
— Древні космовідці знали, що в священ
них числах заховані таємниці космічних 
процесів. "Усе складено з чисел, і вони ке
рують світом", — стверджував Піфагор. 
Світобуття п ідпорядковане числовій 
ієрархії. Числа 7 і 70 — священні. 7 озна
чає викінченість космічних ритмів: 7 коль
орів, музичних тонів, планет, днів тижня і 
т.д. 10 характеризує цілковиту тотожність 
закладеного першообразу духовної і тілес
ної сутності космосу й людини. З 7 років 
ми увіходимо у світ шкільних знань і 
відкриттів. А в 70 (10 разів по 7 років відбу
вається сходження на вершини духовного) 
подумки вертаємо у минуле — оцінюємо 
пройдене, до розмови з Богом, з Приро
дою. Стаємо віч-на-віч з власною 
сутністю. Часто — з відчуттям суму, гірко
ти, що не все звершилося задумуване, 
планове... А які відстані? Навчання в се
редній школі, вища художня освіта — це не 
лише набуті нові знання, високий про
фесіоналізм, а насамперед, усвідомлення 
найголовнішого: хто ти? чиїх батьків? куди 
йдеш?.. 
— Ім'я Олександра Фисуна знане не 
тільки в Києві. Ви відстоювали утверд
ження українського. Хтось уважно від-
стежив: справжні українці виростали в 
південному козацькому степу. 
— Справді. Назвімо М.Аркаса, Д.Донцова, 
Є.Маланюка, В.Даниленка, І.Світличного, 
В.Стуса, О.Тихого і многих. Запорозький 
степ виколисав і лицарську Козаччину і 
видатного історика Д.Яворницького. 
— І це за умов, коли край наш, звідки 
ми з Вами родом, повсякчас нівечили 
колонізатори, зокрема і пам'ять про се
лянську війну за соціальні права під 
проводом Нестора Махна міцно засіла 
у свідомості тамтешніх мешканців. Ча
сом я дивуюся: а звідки у Вас така за
взятість і непоступливість, коли йдеть
ся про захист нашого питомого — 
праісторичного? Кому Ви зобов'язані 
просвітленням душі й серця? 
— Ще будучи студентом, "я засвітився сам 
од себе" (В.Свідзінський), відчув потяг 
всім єством увіходити у неосяжні обшири 
народного мистецтва і замальовував його 
витвори у Лаврі. Влітку 1964 р. на сту
дентській практиці в Уманському крає
знавчому музеї я вперше побачив магічні 
лінії трипільських розписів на кераміці. 
Скопіював їх — як вузлик на пам'ять. Во
ни потім дали поштовх мені займатися 

графікою, вишукуючи свою стезю в твор
чості. Робота в археологічних експедиціях 
з 1973 р. — Майданецьке (трипільське по
селення), Кам 'яна Могила (палеоліт) 
відкрили мені безмежний світ прадавнього 
мистецтва. Вдивляючись у їхні малюнки 
15—5-тисячолітньої давності, я відчув і 
зрозумів, що інтелект, уявлення і кос-
мовідання наших пращурів складні, бага
тозначні й не поступаються сучасній висо-
корозвиненій людині. Припадаючи до 
їхньої пасіонарної енергії, я щоразу напов
нювався духотворчою силою — закоріню-
вався у глибини нашої генетичної пам'яті. 
...За віком і громадянською позицією я на
лежу до покоління шістдесятників і 
пов'язаний з ними переконаннями, по
ведінкою, чином. Безсумнівно, най-
відданіші з них — політв'язні — слугували 
мені прикладом жертовного служіння 
національній ідеї. Справжні герої нації. 
Проте дехто з тодішніх шістдесятників ані 
діями, ані теоретичними постулатами не 
заявили про себе у роки тоталітаризму 
(навіть мали медалі від режиму й часом з 
гордістю тоді чіпляли їх на свої вишиванки) 
і тепер у жадобі почестей міфізують під чу
жим авторством свій колишній статус, са
мовільно ставлячи свою персону поміж 
великих постатей — Антоненка-Давидови-
ча, Світличного, Симоненка, Стуса, Бад-
зя , Руденка — борців у чині за українську 
волю. 

— Пане Олександре, у наш час, щоб бу
ти укра їнцем, треба мати усталені 
принципи щодо всього, що відбува
ється довкола нас. їхня послідовність 
підтримується розумінням засадничих 
основ українського світу. Ви, як етно
граф, культуролог, мистецтвознавець, 
народознавець... — на які імперативи 
національного буття покладаєтеся, аби 
люд наш не перетворився на безлику 
біомасу, а образотворчість була 
справді національною? 
— І в часи Шевченка не менш гостро сто
яло питання нашої ідентичності. Він особ
ливо наголошував нам — сучасним і май
бутнім — однозначно: "І чужому научай
тесь, свого не цурайтесь" або, як на наше 
теперішнє тлумачення, — і на чуже 
дивіться, а до свого горніться. У давніх 
релігійних текстах — духовних заповітах 
до своїх народів категорично підкрес
люється пошанування рідних бог ів, 
творців буття. "Велесова Книга", священ
на пам'ятка давньої віри українців, про
мовляє до прийдешніх поколінь: "Краще 
маємо зникнути, але ніколи не бути у 
рабстві і поклонятися чужим богам". І ще: 
"Будете синами своїх богів, і сила їхня пе
ребуде з вами до кінця". Отже, вкрай не
обхідно опертися на духовні надбання на
ших пращурів, попередників — насампе
ред у ділянці народного мистецтва різних 

жанрів, на самозбережені вічні істини доб
ра, справедливості, на високі ідеали кра
си. Наші прапервні — первісні переживан
ня космічних дій у кольорах, ритмах, обра
зах — слугуватимуть м іркою нашої 
етнічної шляхетності. Наша духовна чисто
та і буде фундаментом нашого високо
культурного поступу. 
— І — найщемніше. Знаю: коли за пле
чима прожиті роки, мало хто з мистців 
має задоволення від творчого шляху. Та 
й у застійні роки неможливо було явити 
найзаповітніше (а Вам не давали замов
лень, не дозволяли друкуватися, ви
ставлятися, переслідували). І потреба 
хоч якось реалізувати себе була неуто-
ленною. Ще в 1970-і Ви взялися за літе
ратурну есеїстику в царині мистецтво
знавства. Відтак маєте мистецькі на-
працювання. А як бути з художником 
О.Фисуном? 
— Мої постійні занурення у праглибини 
нашої культури: ретельне вивчення обря
дового фольклору, народного мистецтва в 
різноманітті його технік, контактах з ви
датними творцями — О.Ганжею, М.Прий
маченко, І.Біликом, О.Селюченко, Я.Ра-
тушняк та ін. (з опікуванням їхніх доль), 
відновлення обрядовості (старостування 
на багатьох народних весіллях), реконст-
руювання ритуалів колядування й безпо
середня участь в археологічних експе
диціях — розширювали сферу моїх мис
тецьких візій, примножували відточене ба-
гатоманіття моїх виражальних засобів 
художньої мови. В ескізах монументаль
них замовлень (переважна більшість з них 
не була втілена з незалежних од мене 
причин), у графіці я виоформлював худож
ню образну силу, адекватну народній. Бу
ло наполегливе вишукування не лише 
стилістики, а й форми, змісту, символіки 
образів та стилю українського. Знаковість 
художнього мислення — міфологічна 
структура мистецьких інтерпретацій тема
тичних задумів. Головне завдання для ме
не в усі роки — не лише вивчати народну 
культуру, а й піклуватися нею, бо нищить
ся довкола те, що має наші багатовікові 
риси. Рівносильно для мене — як створю
вати вартісне своє, так і зберегти інших 
для майбутнього. 

Коли тоталітарний режим жорстоко пе
реслідував за найменші прояви національ
ного в духовному житті українців, мною 
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було створено (з кінця 60-х, у 
70-80-і рр.) багато книжкових 
знаків тим, хто опинився за 
ґратами (Чорноволові, Стусові, 
Сверстюку, Бадзьові та бага
тьом діячам культури), пе
реслідуваним владою. В чис
ленних екслібрисах я виказу
вав свою громадянську по
зицію, оцінку подіям суспільної 
ваги, прагнучи водночас цей 
жанр малої графіки підняти на 
високий мистецький рівень. 
Щоби мої книжкові знаки вира
жали собою ознаки великого 
українського стилю. 
— Минає 10 років журналові 
"Образотворче мистецтво" 
новітнього часу. Ви співпра
цювали в ці роки з ним і як ав
тор, і як член редколегії. При
гадую, Ви не завжди погоджу
валися з тим, що ставилося 
до друку, мотивуючи тим, що 
"то не є українським образо-
творенням ". А скільки ми йо
го маємо і чи існує воно у то
му вигляді, яким Ви його уяв
ляєте? Адже ми свідомі того, 
як глобалізовано-космо-
політичне кільце звужується 
довкола нас, а зашморг ко-
лонізаторства чимдуж затя
гується. Яку мову про автен
тичність української образо
творчості спроможні ми вес
ти у таких умовах? 
— Велика множина культур на
шої планети формувалася за 
усвідомленням принципу "ми" і 
"не ми" . їхня автентичність 
ферментувалася образними 
уявленнями конкретної етноду-
ховної окремішності. Втрата ав
тентичних ознак шляхом роз
мивань культурної ідентичності 
певної спільноти чи змішування 
художніх засобів різних культур 
призводять до панування в ху
дожньому процесі безобразно
го штукарства і космополітич
ної задухи. 
Такі періоди в історії мистецтва 
минулих епох відомі дослідни
кам. Сьогодні наш дороговказ 
— це повернення до рідних ви
токів. Кожне покоління ці за
вдання розв'язує по-своєму: 
або на просвітлені вершини 
сходить, або борсається у ду
ховній нівеляції. Зараз треба 
підготовляти зміну покоління на 
вирішення високих духовних 
завдань (програм). Вогонь за
палюється від вогню. Дух 
кріпиться духом. 
З часів найдавніших ми живе
мо на своїй землі і маємо тво
рити згідно з потребами і особ
ливостями своєї душі, згідно з 
конститутивністю нашої 

Світлоносці — птахи-деміурги. Мідь, кування, 
карбування. 1988. 

внутрішньої суті. 
— Я багато приглядався до того, що ж у 
нас нині діється. Нерозуміння націо-
творчих перспектив нашими мистцями, 
їхня переорієнтація на Захід призводять 
до того, що наш духовний простір актив
но затруюють чужинецькі с м а к и й 
засліплюють глядача-слухача космо
політичні цінності, руйнуючи нашу істо
ричну пам'ять. Зовсім недавно ми почу
валися єдиним загалом, заодно і відчу
вали безпомильно: визріває наша сила, 
українська. Нині ми, як отой, що "один у 
полі воїн". Стільки часу ми змагалися за 
великі наші правди, а виявляється, що 
все треба розпочинати знову. 
— Останнє тисячоліття нашої історії по
значене тим, що через княжі міжусобиці 
було втрачено Київську державу. Але по
ява козаччини під проводом Б.Хмельниць
кого розбудила нашу національну свідо
мість. Розбрат серед гетьманів обер
тається закріпаченням з боку імперської 
Росії. У пору найчорнішої ночі московської 
неволі до народних мас з'являється про
світитель Григорій Сковорода. За ним по
силається нам пророк Тарас Шевченко. 
Кажучи фігурально, "один у полі воїн" ут
верджує українців нацією в колі євро
пейських народів. І після нього маємо ря
ди за рядами великих поборників за долю 
України — це і змагання за відновлення 
держави 1917-1920 рр., це і Повстанський 
Рух (тільки нашому народові притаман
ний) супроти більшовицького і нацистсько
го режимів, це, нарешті, й відвага по
коління шістдесятників, котрі з а наше 
"право жити" потрапляли до концтаборів, 
дехто поплатився і своїм життям. Певно, 
самою долею накреслено нам після пере
мог зазнавати поразок чи великого духов
ного спаду й розчарувань. Боже Про
видіння випробовує нас багато віків на 
міцність та вірність нашій меті. Бути проб
ним каменем для зведення планетарного 
Храму Злагоди і Любові межи народами. 
Якщо кинути уважний погляд на територію 
нашої держави, згадуючи характери архе
ологічних культур, що передували одна 
другій і були генетичною підосновою 
старша молодшій з часів найдавніших — 
палеоліту (40-12 тис. років до нас) й по 
сьогодні, на цих землях незмінно живе по
коління за поколінням одне і те ж населен
ня. Упродовж віків і тисячоліть, витримую
чи численні експансії загарбник ів , ор
динських навал з їхніми ідеологічними 
інвазіями, його (цебто наші!) генетичні ос
нови не зазнали відчутних змін. Таке при
значення України, послане з Небес. 

— І, насамкінець, пане Олександре, ко
ротко. Ваше бачення майбутнього в ро
зумінні нашої ідентичності чи ролі Ук
раїни у формуванні новітньої цивілізації? 
— Останнє тисячоліття Україна перебу
вала в клекочучому вирі боротьби 
світового Добра з космічним Злом і — 
вистояла, вберігши власну візію духовості. 
І її духовний розквіт попереду неминучий. 

Розмову вів Григорій Міщенко 
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Міфоловізування з приводу... 
Пластика Ігоря Ковалевича Марія Хрущак 

Сучасна мистецька аналітика, оми
нувши світ відомих особистостей 
мистецького кола, може натрапити 

на мистців, чия творчість не просто вартує 
уваги, а заворожує своєю незвичністю та 
некон'юнктурністю. До таких майстрів на
лежить і львів'янин Ігор Ковалевим. 
Визначення творів цього художника як, 
приміром, інтер'єрної кераміки виявляєть
ся неповним, адже тут йдеться швидше про 
визнане явище в українському декоратив
но-ужитковому мистецтві, яке протягом 
другої половини вже минулого століття ут
вердило себе образотворчим за виразом 
видом мистецтва. Величезний набуток 
вітчизняної ужиткової пластики (зокрема 
кераміки), що сягає своїм корінням ще гли
бинних часів, продовжує сьогодні розвива
тись цілою плеядою українських пластиків. 
_ Ковалевичу, як одному з її неординар-

I них представників, судилось репре-
I зентувати Україну на багатьох міжна-
I родних конкурсах художньої кераміки. 

Щ Однак про це трохи згодом... 
ш Лаконічність та вишуканість — ось що 
М одразу асоціюється із творами п.Іго
р і ря. Структуруючи пластичний ма-
М теріал, мистець винаходить строгі та 
Н І чіткі ритми, які встановлюють закони 
Д його формотворення, котре можна 

І визначити за такою формулою: фор-
I ма, лінія і фактура. 

Пластичність матеріалу постає у творах 
художника незримою, але відчутною при
сутністю внутрішніх переживань (спершу 
— автора, згодом — глядача): напруга 
протиставлень динамічних поверхонь і чи
стої площини, ламаної лінії і прямої, чор
ного і білого, добра і зла... Естетично-філо
софська концепція автора розрахована на 
інтерпретацію та гру думки вдумливого 
глядача. 
Підпорядкованість вертикалі, формотвор
ча роль лінії та фактури визначає у творчо
му доробку Ковалевича ряд таких робіт, які 
можна класифікувати як геометризовані 
антропоморфні форми ("Три грації", "Дві 
вази", обидві — 2002). Східна лаконічність, 
ахроматичність, простота виразу та 
чіткість думки мистця можуть асоціювати
ся у глядача як з давніми палеолітичними 
кам'яними стелами, так і з творами, які на
ближені до сучасних концептуальних спря
мувань. Однак сам художник ніколи не 
визначав свої пошуки у словах (окрім ви
значення "авторська кераміка"). Лише йо
го твори дозволяють досліджувати коріння 
його творчого пошуку та ствердження. 
Нерідко мистець просто випробовує мож
ливості традиційної вжиткової форми: 
своєрідні пошуки на межі її декоративності 
та образності ("Теплий дощ в Сокільниках", 
"Ваза", обидві — 2002). Однак цього вже 
не можна сказати про речі, в яких чітко 

простежується використання декоратив
ної форми як обрамлення для образотвор
чої композиції ("Озеро" або ж "Пейзаж" і 
"Пейзаж-ІІ"). Багатошаровість шамотних 
пластів, фактурність, м'яка поліхромність 
створюють образи місцевих краєвидів з 
осінніми за барвами деревами та тихими 
плесами озер... Щоб прочитати цю філо
софську лірику мистця, потрібно на мить 
подивитись на світ очима автора або ж 
просто побачити відображення цього світу 
в його очах... 
Цікавими для глядача є пошуки художника 
у площині форм, властивих швидше мета
лу, а не керамічній масі ("Комети", 2002). 
Такі експерименти видаються досить вда
лими і цілком авторськими, оскільки ху
дожник зумів передати дзвінкість і холод, 
міцність стилізованого матеріалу. 
Своєрідний "пластичний кубізм" Ковале
вича важко звинуватити у втечі в "світ 
ідей": геометризовані поверхні, фактури 
дуже часто схожі з певними реальними 
прообразами. Твори Ковалевича не втра
чають емоційної виразності через прева
лювання чи то ліній, чи площин. Художник 
лише декількома штрихами намічає кон
тур образу, доповнюючи його тональним 
колірним позначенням об'ємів, на які 
"розбивається" об'єкт. Палітра вражає 
своїм аскетизмом: колірний стрій в ряді 
робіт можна звести до тональної градації 
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вохри, сірих, чорних і коричневих. Лише 
стилізовані вжиткові речі іноді "всміхають
ся" спалахами жовтогарячого та блакит
ного. Використовуючи традиційні техніки 
— ангоби та емалі, автор зберігає зв'язок 
з традиційною українською керамікою. 
Однак чи мають вагу для художника схожі 

пет), де його було нагороджено золотою 
медаллю (1996), другу премію — на 
V Міжнародній бієнале у м.Авейро (Порту
галія) у 1997 році, численні спеціальні 
премії, почесні відзнаки; в Україні був удо
стоєний спеціальної премії за декоратив
но-ужиткове мистецтво на II Осінньому 

рева і будинки, свою посмішку, наче самі 
ці очі проектують і світ, і людей.. . І це не 
"суб'єктивний" індивідуальний світ людини, 
як говорить про це наука, це — істинний, 
реальний світ художника. 

І 

мистецтвознавчі чи глядацькі "перверзії"? 
Ковалевич належить до тих людей, які не 
шукають для своїх творів певних кон
цептів чи пояснень. Хіба ж не достатньо 
рукотворити те, що велить душа і прагнуть 
вмілі руки? 
Звичайно, деякі з його творів можна ви
значити як суто "естетські" (в розумінні їх 
^функціональності), однак творчі пошуки 

майстра швидше спираються на його 
досвід, ніж на спробу створювати соціаль
но значимі міфи. Він уникає претензій на 
виключність, хоч виключність (у контексті 
сучасної львівської пластики) — одна з го
ловних характеристик його творчост і . 
Одвічний плин різноманітних ліній, фак
тур, поверхонь надихає людину на неба
чені втілення ідеї у певну оЬорму, і мис
тецький твір перетворюється на закуту в 
рамки думку, почуття, хтось назве це фан
тазією. Однак художник ніколи не фанта
зує, — хіба в світі мало подиву гідних ре
чей?.. 
Оригінальність авторської кераміки Ігоря 
Ковалевича досі залишається невисвітле-
ною у нашій мистецтвознавчій аналітиці, 
хоч художник протягом тільки 1990-х років 
був учасником близько ЗО конкурсів ху
дожньої кераміки світового рівня. Варто 
лише згадати його участь у III Міжнародній 
бієнале художньої кераміки у Каїрі (Єги-

Салоні (1998, Львів), І премії на V Всеук
раїнському Осінньому Салоні "Високий 
Замок" (2001, Львів), також — II премії у 
2001 році на Національному конкурсі ху
дожньої кераміки в Опішному. 
...Якщо дивитись людині в очі, у них мож
на побачити відображене сонце і небо, де-

1. Теплий дощ в Сокільниках. Кам'яна маса, емалі. 2002. 

2. Озеро. Кам'яна маса. 2002. 

3. Три грації. Кам'яна маса, емалі. 2002. 
4. Пейзаж II. Шамот, окисли металів. 2000. 

5. Комети. Кам'яна маса, емалі. 2002. 

6. Дві вази. Кам'яна маса, ангоби, емалі. 2002. 
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Ірина Удріс, 
кандидат мистецтвознавства 

Археологія як чинник становлення мистецтвознавства 
в Україні кінця XIX — початку XX століття 

До століття XII Археологічного з'їзду 1902 року 
Процес становлення вітчизняної науки про 
мистецтво в Україні, як і в більшості націо
нальних європейських шкіл, розпочинається 
в другій половині XIX століття. Протягом 
кількох десятиліть викристалізовується пред
мет дослідження нової науки — покажчик її 
самостійності та фактично формується кон
цепція історії національного образотворчого 
мистецтва. Цей процес можна розподілити 
на два етапи. Перший з них припадає на ос
танню чверть XIX століття і може бути визна
чений як аматорське мистецтвознавство, 
оскільки дослідження української образо
творчої класики в цей час проходить в руслі 
загального розвитку українознавства і пере
важно — силами фахівців споріднених галу
зей гуманітарного знання. В першій чверті 
XX століття вивчення творів українського об
разотворчого мистецтва стає сферою науко
вої діяльності фахових мистецтвознавців і у 
цей період відбувається остаточне станов
лення вітчизняного наукового мистецтво
знавства. 
На активність формування мистецтвознавст
ва як наукової дисципліни впливало на той 
час чимало чинників, серед яких, на наш по
гляд, значної уваги заслуговує інтенсивний 
розвиток археологічної науки, в межах якої, 
згідно з узвичаєними науковими концепці
ями XIX століття і досліджувались твори дав
нього мистецтва. У зазначений період ще бу
ли відсутні чіткі розмежування між окремими 
історичними дисциплінами і, зокрема, архе
ологія трактувалась значною мірою як історія 
мистецтва. Отже, формування наукових уяв
лень про історію національного образотвор
чого мистецтва відбувається певним чином у 
контексті загальних досягнень тогочасної ар
хеології!'. 
В Україні протягом всього XIX століття спо
стерігається посилення інтересу значної час
тини суспільства до історії рідного краю та йо
го унікальної художньо-археологічної спад
щини. Тому над дослідженням пам'яток в цей 
час поряд з окремими науковцями працюють 
спеціальні організації та установи. Ще в 1825 
році в Одесі створюється місцевий музей 
старовинностей, а з 1839 року тут діє Одесь
ке товариство історії та старожитностей, що 
видало за час існування тридцять три томи 
"Записок", що сприяли поширенню архео
логічних знань в Україні. В Києві з 1843 року 
до кінця століття функціонувала Київська ар
хеологічна комісія, серед перших працівників 
якої були М.Костомаров та Т.Шевченко. За
гальним науковим визнанням користувався 
багатотомний "Архів Південно-Західної 
Росії", що видавався співробітниками комісії. 
Серйозні дослідження здійснював Південно-
Західний відділ Російського географічного то
вариства. Завдяки діяльності цих установ 
булі зібрані важливі матеріали з різних галу
зей знання, в тому числі — історії, архівоз
навства, декоративно-ужиткового мистец
тва, фольклору та побуту України. 
Але найважливіші, на наш погляд, досягнен
ня в різних галузях історичного знання були 
пов'язані з проведенням археологічних 

з'їздів, ідея організації котрих належала Мос
ковському археологічному товариству. Всьо
го в тодішній Російській імперії, починаючи з 
1869 року, було проведено 15 таких зібрань, 
причому 6 — на території України. Конкрет
ною метою археологічних з'їздів було визна
чення заходів з охорони пам'яток культури, 
вироблення методів їх вивчення та система
тизації, обмін досвідом і обговорення резуль
татів досліджень відомими вченими, спільне 
вирішення дискусійних питань та популяри
зація археологічних знань. Але фактично на 
кожному з'їзді заслуховувалась велика 
кількість доповідей, де висвітлювались про
блеми загальної історії, етнографії, філології 
та мистецтвознавства. При кожному з'їзді 
влаштовувались виставки, що доповнювали 
реферати, доповіді та знайомипи всіх учас
ників з пам'ятками культури того краю, де 
проводилось чергове зібрання вчених. 
Особливу роль у подальшому розвитку як ар
хеологічної науки в європейському масштабі, 
так і вітчизняного мистецтвознавства 
відіграв III Археологічний з'їзд; він проводив
ся в 1874 році в Києві. На цей з'їзд були за
прошені дослідники слов'янської культури з 
Австрії, Німеччини, Чехії, Моравії, Сербії, 
Угорщини, Франції, що, безумовно, сприяло 
формуванню об'єктивних наукових поглядів 
на ту чи іншу проблему. Спеціально до цього 
зібрання були підготовлені розкопки та екс
педиції, організовані виїзди-екскурсії, 
опубліковані наукові праці і це стало обов'яз
ковим для всіх наступних з'їздів. Видання 
"Праць" кожного з археологічних з'їздів вия
вилось підбиттям підсумків наукової діяль
ності багатьох вчених, і тому ці багатотомні 
публікації несуть в собі цінну інформацію для 
дослідників різних галузей українознавства. 
Чільне місце за результативністю вивчення 
національної культури займають "Праці" вже 
згаданого III Археологічного з'їзду. Підготов
чий комітет, до складу якого входили В.Анто
нович, Н.Кондаков, П.Лебединцев, П.Лашка-
рьов та інші, розробив програму виставки, 
яка мала функціонувати під час роботи з'їзду, 
та сформулював цілу низку питань з архео
логії, історії, мовознавства, етнографії, музи
кознавства, літературознавства та історії ми
стецтва — для загального обговорення. Ха
рактерним є перелік проблем, запропонова
них по розділу "Пам'ятки мистецтв та худо-
жеств'". У сукупності ці питання сприймають
ся як проспект дослідження давньої київської 
архітектури, живопису та книжкової мініатю
ри у зв'язках із візантійською художньою си
стемою. Фактично перед вченими ставиться 
завдання на основі детального вивчення 
творів та їх зіставлення виявити загальні за
кономірності мистецтва Київської Русі. 
За запропонованими питаннями на з'їзді бу
ло зачитано 110 рефератів. Серед них слід 
виокремити такі праці мистецтвознавчого 
спрямування, як: "Про святу Софію Київську" 
П.Лебединцева, "Київська архітектура X — 
XII століть" П.Лашкарьова, "Про значення де
яких фресок Києво-Софійського собору" 
П.Павлова, "Києво-Кирилівська церква" 

В.Антонова. Загалом названі доповіді окрес
люють широку картину розвитку культової 
архітектури домонгольської доби2. Помітним 
явищем у висвітленні проблеми національної 
своєрідності українського народного мис
тецтва стала і публікація Хв.Вовка "Відмінні 
риси південно-руської орнаментики" 3. Слід 
пам'ятати, що на той час усе давньоруське 
мистецтво трактувалось (навіть відомими 
вченими) як провінційне відгалуження... ві
зантійського. Тому думки про своєрідність 
мотивів і художніх прийомів формували уяв
лення про національну самобутність вітчиз
няного мистецтва. 
VI Археологічний з'їзд проходив у 1884 році в 
Одесі і був присвячений історій культури 
Півдня України. Різнорідні за науковими інте
ресами праці найбільший внесок зробили, 
власне, в археологічну науку. Для мис
тецтвознавства серед матеріалів цього з'їзду 
цікавою є публікація Н.Кондакова методо
логічного характеру "Яка можлива в сучасній 
археологічній науці постановка питання про 
вплив у галузі мистецтва взагалі і 
візантійського мистецтва зокрема", де дуже 
чітко простежуються пошуки самовизначен
ня молодої науки про мистецтво4. 
Від з'їзду до з'їзду спостерігається зростання 
кількості матеріалів, присвячених проблемам 
української художньої культури, а головне — 
утвердження науково обгрунтованих по
глядів на її національну неповторність. Особ
ливо помітні чвертьвікові досягнення вітчиз
няних вчених при аналізі праць XI Архео
логічного з'їзду, що знову відбувся в Києві в 
1899 році. Підготовчий комітет розробив тра
диційний перелік питань, що пропонувались 
на розгляд учасників зібрання. Центральне 
місце серед мистецтвознавчих проблем, як і 
раніше, займає давня архітектура. Але сама 
постановка питань, що мають на меті на
явність узагальнюючих висновків, свідчить 
про зростання рівня науки про мистецтво. Як 
приклад наукового підходу до проблеми 
можна назвати дослідження К.Биковського 
"Архітектурні пам'ятки Києва XI століття та 
відношення їх до споруд тієї ж доби в інших 
місцевостях давньої Русі"5. Опосередкова
ним свідченням переконливості фактів сто
совно самостійності української мистецької 
школи було і рішення учасників з'їзду створи
ти Комісію з опису старожитностей України. 
Ще більш промовистим є той факт, що на 
з'їзді вперше було офіційно поставлено пи
тання про самобутність вітчизняного мис
тецтва в двох доповідях М.Істоміна про особ
ливості українського сакрального живопису 6. 
Характерно, що тексти цих рефератів не 
увійшли повністю в зібрання "Праць" з'їзду, 
але згадуються в розділі "Протоколи". 
Наукова вагомість оприлюднених матеріалів, 
обгрунтованість тверджень про національну 
неповторність українського мистецтва були 
настільки красномовними, що саме на XI Ар
хеологічному з'їзді починають діяти і нега
тивні гальмуючі сили, мають місце конкретні 
прояви загальноурядової політики російсько
го царизму щодо України. Зокрема, через за-
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борону вживання на з'їзді української мови у 
виголошенні доповідей та обговоренні дослід
жень не змогли взяти участь науковці Захід
ної України. Підготовлені ними для публікації 
матеріали було видрукувано у кількох випус
ках "Записок" Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка у Львові 7. Ситуація ще погірши
лась на початку XX століття. Так, на XII 
Харківський археологічний з'їзд 1902 року 
члени львівського наукового об'єднання не 
отримали офіційного запрошення, а окремі 
вчені відмовились від участі як приватні осо
би. І надалі галицькі науковці вже не запро
шувались на ці зібрання, попри протести ук
раїнських дослідників, що мешкали на тери
торії Північної імперії-8. Утиски з боку ро
сійського уряду не змогли зупинити розвитку 
наукового знання про історію українського 
народу та його культурну спадщину. Прагнен
ня утвердити оригінальність та загальносвіто
ву цінність української мистецької класики 
чітко простежується на археологічних з'їздах 
початку XX століття. Характерно, що вони 
один за одним проходили на українській те
риторії: в Харкові, Катеринославі, Чернігові. 
XII Харківський з'їзд 1902 року отримав ви
соку оцінку всіх учасників. Членами підготов
чого комітету вироблено широку і різно
манітну програму. На обговорення з'їзду ви
несено 127 питань і цілий ряд запитів, які теж 
могли б стати предметом дискусій. Крім цьо
го, організаційний комітет одержав доручен
ня провести археологічно-етнографічне 
дослідження цілого регіону та зібрати ма
теріали для обов'язкової виставки. З метою 
кращого виконання запланованих завдань до 
справи залучено практично всіх викладачів 
гуманітарного спрямування Харківського 
університету. Харківська філія організаційно
го комітету протягом підготовчого періоду ви
дала два томи різноманітних матеріалів. У 
програмних дослідженнях брали участь та
кож комісії Ніжинського інституту, Полтави, 
Катеринослава, багатьох земств, спів
робітники музеїв та наукових установ. Упер
ше на широкому обсязі археологічно 
досліджені Слобожанщина та прилеглі 
регіони. 
Найвищу оцінку всіх учасників Харківського 

з'їзду отримала надзвичайно змістовна, 
різнорідна виставка, де, на відміну від попе
редніх, переважали не археологічні, а етно
графічні експонати та твори українського об
разотворчого і ужиткового мистецтва — пе
реважно XVI — XVIII століть9. Усю експо
зицію створено завдяки самовідданій діяль
ності таких дослідників, як Є.Рєдін та М.Сум-
цов. Виставка мала величезний успіх, про що 
свідчить той факт, що за короткий час 
функціонування її відвідало майже 60 тисяч 
чоловік10. В результаті роботи з'їзду вийшло в 
світ три томи "Праць". Як уже зазначалось, 
певне місце займають дослідження мис
тецтвознавчого спрямування. Цінним джере
лом інформації для дослідників вітчизняної 
музейної справи може бути публікація 
Є.Рєдіна про музей мистецтва та старожит
ностей Харківського університету". В кон
тексті підготовки до з'їзду він опублікував 
"Матеріали до вивчення церковних старожит
ностей України. Церкви міста Харкова" 1 2. Де
тальний виклад зібраних матеріалів з питань 
місцевої сакральної архітектури автор завер
шує переконливим висновком про наявність 

самостійної української школи в системі сак
ральних мистецтв. Серед цікавих доповідей 
XII з'їзду слід назвати і доповідь Д.Айналова 
"Мармури та інкрустації Десятинної церкви і 
Софійського собору"1 3. Не можна проминути 
увагою і реферати етнографічного спряму
вання, що були прочитані в Харкові: "Коцар-
ство в Харківській губернії" В. Бабенка, "Про 
ткацтво в Полтавській губернії" В.Василенка. 
"Гончарне виробництво в Полтавській губ." 
А.Зарецького, "Одяг малоросів" Ф.Познансь
кого та інші, що увійшли до третього тому 
"Праць" Харківського з'їзду14. 
Проведення археологічного з'їзду в певному 
місті відігравало взагалі неабияку роль в 
культурному житті цього регіону. Цікаву 
інформацію подає Д.Яворницький у звіті про 
діяльність Катеринославського музею О.По-
ля 1 5. Він зазначає, що лише завдяки перспек
тиві проведення в Катеринославі чергового 
з'їзду, було, нарешті, завершено споруджен
ня музейного будинку. Крім цього, проведена 
автором експедиція по збору експонатів для 
виставки виявила факти нищення або 
крадіжки ікон, що зберігались у місцевих 
церквах. У зв'язку з цим Д.Яворницький до
бився у місцевої консисторії дозволу забрати 
в обласний музей кращі твори українського 
сакрального живопису та декоративно-ужит
кового мистецтва. 
Одне з чільних місць в оприлюднених на XIII 
Катеринославському з'їзді 1905 року ма
теріалах мистецтвознавчого характеру зай
має інформація ГПавлуцького. Він був діяль
ним учасником створеної в 1902 році вже 
згаданої вище "Комісії з опису старожитнос
тей України", до складу якої входили також 
В.Щербина, В.Доманицький, В.Щербаків
ський, М.Біляшівський, О.Левицький та інші 
відомі дослідники. Зібраний усіма членами 
комісії багатющий матеріал було доручено 
обробити Г.Павлуцькому. Для з'їзду вчений 
підготував огляд близько 400 пам'яток 
вітчизняної сакральної архітектури, що вий
шов пізніше окремим виданням 1 6. Певний 
інтерес становлять і інші матеріали, вміщені в 
другому томі "Праць". Це "Рисунки Києва 
1651 року за копіями з кінця XVIII століття" 
В.Смирнова, "Список церков Полтавської 
губ. XVII — XVIII ст" М.Філянського тощо1 7. 
Найсуттєвіший внесок у формування кон
цепції історії українського мистецтва зробив 
XIV Археологічний з'їзд 1908 року, що прохо
див у Чернігові. У зв'язку із тимчасовою 
відміною заборони на українську мову і шир
ше — на українську культуру — значно зрос
ла кількість досліджень з найрізноманітніших 
питань вітчизняного мистецтва. їх високий 
якісний рівень є ще одним свідченням того, 
що до цього моменту, тобто до 1906 року, 
вивчення національної образотворчої класи
ки штучно гальмувалось царськими указами 
1863, 1876 та 1882 років. Значення зібраних 
і оброблених до Чернігівського з'їзду ма
теріалів важко переоцінити, тим більше, що 
стосуються вони переважно архітектури як 
стильовизначального мистецтва. Достатньо 
зазначити, що дві третини публікацій другого 
тому "Праць" присвячені архітектурі і мають 
проблемно-концептуальний характер. Тема
тика досліджень стосується переважно києво-
чернігівських споруд, але на цій основі зроб
лено переконливу спробу простежити загаль
ну картину буття вітчизняної архітектури. 
Г.Павлуцький підготував до цього з'їзду три 
повідомлення: про походження форм де

рев'яних культових споруд, про специфіку 
київських храмів домонгольської доби по 
відношенню до візантійської архітектури та 
про ампірні будівлі Полтавщини18. Вчений до
тримується думки, що і дерев'яна і мурована 
сакральна архітектура України домонгольсь
кої доби сприймається як синтез всього, що 
було нав'язано візантійською системою, 
трансформований у власний, національний 
стиль19. Певною мірою продовжує тему пер
шої публікації ГПавлуцького доповідь О.Но
вицького "Риси самобутності в українській 
архітектурі" 2 0. Зазначаючи заслуги В.Щер-
баківського у створенні логічної схеми ево
люції дерев'яних храмів від однобанних до 
дев'ятибанних, автор зосереджує увагу на 
трьохбанних спорудах як найдовершеніших, 
на його думку, і найтиповіших для України. 
О.Новицький проводить детальний огляд 
будівельних прийомів як у конструкціях, так і 
в декорі — і робить висновок про вплив 
вітчизняних дерев'яних храмів на муровану 
архітектуру не лише України, а й Москви 2 1. 
Він також одним з перших звертає увагу на 
народне житло як об'єкт мистецтвознавчого 
аналізу. ' 
Велике дослідження Ф.Горностаєва під за
гальною назвою "Будівництво графів Розу-
мовських на Чернігівщині" присвячено чер
нігівським сакральним і палацовим спорудам 
XVIII століття22. Вчений розгортає захоплюю-
че-тривожну панораму чудових творів ре
гіону: Козелецького собору, Трьохсвяти
тельської церкви, палаців у Батурині, Почепі 
та Ляличах, частина з яких були у занепаді і 
руйнації. Ще одна публікація цього автора 
стосувалась іконостасу пензля В.Борови-
ковського 2 3. 
Визначаючи в загальних рисах напрямок 
досліджень чернігівського з'їзду, можна 
відзначити характерне прагнення виявити і 
відстояти своєрідність і значущість мистецтва 
України. Про це, зокрема, говорить О.Білець-
кий у ґрунтовному огляді мистецтвознавчих 
матеріалів Чернігівського з'їзду2 4. Це опосе
редковано свідчить і про певні досягнення 
молодої національної науки про мистецтво. 
Значною мірою публікації цього з'їзду форму
вали концепцію розвитку українського мис
тецтва, зокрема — архітектури. І сформовані 
уявлення про вітчизняну образотворчу спад
щину були настільки яскравими і переконли
вими, що недаремно "Праці" Чернігівського 
з'їзду були заборонені і в радянські часи. Ще 
в 1980-і роки листки замовлення цього ви
дання в бібліотеках не лише України, а й 
Москви повертались із сакраментальною 
відповіддю "книга розбита, не видається". 
"Праці" археологічних з'їздів, що відбувалися 
на території України в останній чверті XIX — 
на початку XX століття, містять, як очевидно, 
значну кількість матеріалів з питань ук
раїнського мистецтва. З'єднані послідовно, 
вони окреслюють певну еволюцію знань про 
історію вітчизняної образотворчої спадщини 
а також свідчать про формування методо
логії національної науки про мистецтво2 5. За
вдяки обговоренням на з'їздах визначається 
загальна періодизація вітчизняного мис
тецтва на основі єдиної історичної концепції 
часу. Попри дискусії, питання самостійності 
української національної художньої школи за
войовує схвалення більшості вчених і утверд
жується в свідомості суспільства. 

81 



Примітки 
1 Третий археологический сьезд в Києве.— Киев, 

1874.— С.13. 
2 Трудьі Третьего археологического сьезда в 

России. Там само — С. XV. 
3 Волков Ф.К. Отличительньїе чертьі южнорус-

ской орнаментики. Там само.— С.317-326. 
Рефератьі заседаний Шестого археологичес-
кого сьезда в Одессе.— Одесса, 1886.— СІ І. 
Одиннадцатьій археологический сьезд в Киє
ве 1-12августа 1899 года.—М., 1897.—С.10. 
Трудьі XI Археологического сьезда в Києве 
1889 года. — ТИ.— Отд. III .—С.61-62 ; 97. 
Записки НТШ, 1899.—Т. ХХХІ-ХХХІІ —Кн. 5-6. 
Залізняк М. Наукова хроніка // Записки НТШ, 
1909. Т.90. Кн. 4.— С. 185-186. 
Степович А. XII Археологический сьезд в 
Харькове.— Киев, 1902. 
Залізняк М. Наукова хроніка // Записки НТШ, 
1909. Т.90.— Кн. 4.— С.188. 
Редин Е.К. Музей изящньїх искусетв и древ
ностей Харьковского университета. — Харь-
ков, 1904.— 64с. 
Редин Е.К. Материальї к изучению церковньїх 
древностей Украиньї. Церкви города Харько-
ва. — Харьков, 1905.— 64с. 
Степович А. XII Археологический сьезд в 
Харькове. — Киев, 1902. — С.16. 
Залізняк М. Наукова хроніка // Записки НТШ, 
1909. Т.90.—Кн. 4.—С.202-203. 

Зварницкий Д.И. Отчет Екатеринославского 
областного музея им. А.Поля. 1905-1907.— 
Е Катеринослав, 1907.— С.5. 
Павлуцкий Г.Г. Древности Украиньї. Деревя-
ньіе и каменньїе храмьі Украиньї. Издание 
императорского Московского археологичес
кого общества.— Киев, 1905.— 124с. 
Залізняк М. Наукова хроніка // Записки НТШ, 
1909. Т.90.—Кн.4.— С. 211-212. 
Павлуцкий Г.Г. Киевские храмьі домонголь-
ского периода и их отношение к византийско-
му зодчеству // Трудьі XIV Археологического 
сьезда в Чернигове. — М., 1911.— ТИ. — С. 
29; Він самий. О происхождении форм укра
инского деревянного зодчества // Там само. 
— С.47; Він самий. О церковньїх постройках 
стиля "аглріге" в Полтавской губернии // Там 
само. — С.36. 
Там само. — С.54. 
Новицкий А.П. Чертьі самобьітности в укра-
инском зодчестве // Трудьі XIV Археологичес
кого сьезда в Чернигове.— М., 1911.— Т. II.— 
С.59. 
Зокрема, автор наводить у приклад храми на-
ришкінських часів: Шереметєвський на Воз-
движенці, у Москві, у Філях, у Петровсько-Ро-
зумовському. 
Горностаев Ф.Ф. Козелецкий собор // Трудьі 
XIV Археологического сьезда в Чернигове. — 
М., 1911. — ТИ —С. 167; Він самий. Трехсвя-
тительская церковь в Лемешах // Там само. 
— С.180; Він самий. Гетманский дворец в Ба-
турине // Там само — С.183; Він самий. Дво
рец в Почепе // Там само. — С.189; Він са
мий. Ляличи. Дворец гр. Завадовского //Там 
само. — С. 196. 
Горностаев Ф.Ф. Иконостас кисти В.Л.Боро-
виковского // Трудьі XIV Археологического 
сьезда в Чернигове. — М., 1911. ТИ. — С. 
213. 
Белецкий А.И. Отдел церковньїх древностей 
на XIV Археологическом сьезде в Чернигове. 
— Харьков, 1909. — С.18. 
История европейского искусетвознания вто-
рой половиньї XIX — начала XX века. — 
М.,1969. 4.2. — С.247. 

Андрій Гуренко, 
мистець 

Час довів, що вічних двигунів немає, 
нормативний циліндр розпався — і з 
ним зник вектор руху. Звичайно, це пе

редусім стосується сфери культури. Процес 
боротьби з усталеним, пафосним "модерніз
мом" призвів до гранично можливого розши
рення тем та інструментів, якими користують
ся художники. 

Певною ілюстрацією до цієї тези може бути 
проект "Софійні символи буття", який протя
гом 2,5 місяця експонувався у виставковому 
залі "Хлібня", що на території Національного 
заповідника Софії Київської. Ґрунтом для ви
никнення ідеї художнього проекту у В.Горба-
тенка та П.Бевзи були думки філософа 
С.Кримського. В бесідах з ним були знайдені 
відправні точки, з яких і розпочався творчий 
пошук мистців. Виставці передувало видання 
книги С.Кримського "Софійні символи буття", 
яка була не тільки частиною проекту, а в пев
ному сенсі його ідеологічною базою та реаль
ним початком. Метою шляху стало освоєння 
ще не опрацьованих, на думку мистців, куль
турних та фізичних просторів України. Це доз

волило виявити та позначити 
простір національного та центр йо
го тяжіння. 
Ідея софійності, тобто мудрості са
мих проявів буття, була координат
ною віссю, в площині якої робились 
твори. Цитуючи вже згадану книгу, 
мета проекту — "...виділити особ
ливе у повсякденному, вічне у ефе
мерному. Показати речі не тільки 
як складові життєвого процесу а й 
як знаки спілкування, буття в його 
алегоричній виразностГ. Художни
ки створили матеріальні відбитки 
тих змістів, що виражали себе че
рез знаки хреста, спіралі, кулі, со
нячних променів. В певному сенсі 
відбулась матеріалізація тих архе-
типів, що утримують невидиму, але 
дуже щільну споруду культури. Ін
дивідуальність кожного з мистців 
переплавила вербальні, абстракт
но-ідеальні поняття у матеріальні 
об'єкти. 
В першому залі були виставлені 
об'єкти Н. Денисової, А. Гуренка та 
живопис М.Малишка. Фактурна, 
тактильна поверхня великої двоме
трової кулі, обмазаної сумішшю 
глини з сухою травою, дерев'яне 
сонечко-грати і просторова компо
зиція з білих спіралеподібних 
структур зі світловими елементами 
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дослідження в просторі національного 
створили діалогічний (твір — глядач) простір 
сприйняття. Твір Денисової зберіг для гляда
ча теплоту зігрітої сонцем землі, а схоже на 
дитячий малюнок дерев'яне сонечко надало 
композиції зворушливої ліричності. Компози
ція А.Гуренка складалась із світлових еле
ментів, розташованих всередині білих прямо
кутників, що утворювали три спіральні струк
тури, навкруги клубка мотузки (клубок як ме-
іафора пошуку шляху). 

другому залі розташувались "Ритуальна 
споруда" М.Малишка, композиція П.Бевзи та 
О.Литвиненка, а також малярство Н.Денисо-
вої, О.Литвиненка та П.Бевзи. Твір останніх 
двох авторів був чимось середнім між 
об'єктом та дерев'яною скульптурою, схожою 
на зображення архаїчного птаха чи корабля. 
Семантично він виконував функцію пе
ревізника, посередника між першим та дру-
і им залом. Жест вигнутих догори, пофарбо
ваних білим лозин, як відлуння купола стелі, 
породжував цілу низку асоціацій. Це крила і 
іідняті догори весла, нитки, з яких зіткано ма-
ерію життя і жест Оранти. Знаком оклику в 

кінці центральної осі залу стала сувора верти
каль твору Малишка — це можливий архетип, 
юзаконфесійний символ храму (що виходить 
акож з назви). Груба поверхня брусів, самої 

конструкції — прояв найважливішої складової 
іюдського життя ще з прадавніх часів. 
Окремо слід торкнутися ролі живопису, що 
трійкою огортав стіни. Він начебто розчиняв 
ірхітектуру залів, ставши вікном або навіть 
іанорамою, відкритою у море значень та про
явів буття, що значно розширило експо
зиційну площу. Поверхня, колір, форми на по-
ютнах М.Малишка резонують з його об'єктом 

своїм стихійним первинним станом. О.Литви-
ненко представив метафоричний пейзаж, 
який існує на хисткій межі символічного та 
життєвих реалій. П.Бевза, що запропонував 
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образи, які, на його думку, символізують 
софійність проявів буття, досягнув навіть у 
невеликому форматі щирої монументаль
ності. Живопис Н.Денисової своєю ліричною 
інтонацією нагадував українську пісню. Ко
лірне та композиційне вирішення асоціюва
лося з народним малюнком та орнаментом 
української плахти. 
У третьому приміщенні розташувались гра
фіка О.Малишко і твори М.Журавля (об'єкт, 
левкаси, фотографії, живопис). Принцип ор
ганізації простору тут цілком інший. Тут панує 
ідея духовного зростання. Про це нагадував 
"Купол" М.Журавля, вдягнений у білосніжні 
строї. Він начебто перебуває у стадії 
будівництва, водночас білий колір, скульп
турні складки тканини забарвлювали процес 
споглядання у медитативні барви вічності. 
Творчі пошуки засвідчували левкаси та живо
пис. Вони відтворювали примхливу дорогу ду
мок та переживань художника над вічними 
проблемами, його шлях до почуття гармонії, 
яким він ділиться з глядачем. Графіка О.Ма
лишко пробуджувала прадавні спомини, нага
дуючи наскельні піктограми, печерні малюнки 
або скам'янілі відбитки матеріальні свід
чення плинності часу. 
Звернення до національного в розумінні ме
тафоричного, семантичного простору, як по
казав досвід проекту, не стримує ні технічно, 
ані візуально творчих пошуків. Об'єднання та
ких різних за стильовими ознаками авторів у 
спільну художню акцію свідчить про щиру 
зацікавленість запропонованими ідеями, які 
мають сьогодні незаперечно розбудовчий ха
рактер. Позиція виправдана навіть тому, що 
між негативним та позитивним ідеологічними 
полюсами може нарешті виникнути той струм, 
що збудить і зміцнить "нервові клітини" та 
"м'язи" мистецького життя. І наостанок: кож
ний живе в такому місці, яке відповідає його 
уявленням про світ. 
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М И С Т Е Ц Ь К И Й ШЛЯХ 

ДІАПАЗОН ТВОРЧОСТІ 

Шанувальники прекрасного зачаровані 
спокійною і пружно-артистичною мо
вою карбованих витворів Євгена 

Путрі. Його творчість базується на міцних 
традиціях давнього українського і європейсь
кого декоративного мистецтва, зокрема, ви
робів з металу. Твори мистця мають станко
вий характер. У них він немов "вдихнув" 
співзвучність естетичним уподобанням і 
культурним потребам сучасних українців. 

Скульптурні й графічні творіння Є.Путрі з Пол
тави — самобутнє явище у плині мистецтва 
краю. Він органічно відчуває природу металу і 
знаходить такі мистецькі й технічні якості, 
котрі допомагають втілювати образи, народ
жені авторською фантазією. Індивідуальна 
особливість його творчості — гармонійне 
поєднання мистецько-образних засад із гли
боким підходом до вивчення доби, її ма
теріальної та духовної культури. 

У творчості Євгена Васильовича добре 
поєднуються енциклопедична обізнаність і 
мистецько-образне трактування тем. Найпер
ше це характерно для його скульптурних 
праць, зокрема виконаних з металу у техніці 
карбування (цією технікою мистець захопив
ся наприкінці 1960-х рр.). Путря знаний на
самперед своїм карбованим витвором із зоб
раженням знаменитої української народної 
піснетворки Марусі Чурай, котра мешкала у 
Полтаві в середині XVII століття. На початку 
1970-х рр. він створив образ Марусі Чурай у 
металі. На тлі картатої полтавської плахти ви
мальовується красивий і гордий профіль 
дівчини. Карбований рельєф ще більше виг
рав від шляхетної й суто народної рами, 
вирізьбленої Олександром Чвалою з Полта
ви. Твір мав успіх і резонанс на обласній вис
тавці до 800-річчя Полтави (1974), згодом у 
болгарському місті Велико Тирново (1976). 
Натхненно й артистично-довершеними карбо
ваними пластичними формами і пініями тво
рить мистець значні постаті нашого минулого: 
романтично-піднесеного Тараса Шевченка під 
час його перебування у Миргороді й Полтаві, 
вольового й мужнього козацького полковника 
Семена Палія, неабиякого знавця ук
раїнських народних дум, мистця-етнографа й 
архітекта Опанаса Сластьона, гетьмана Ук
раїни Івана Мазепи, дочки Ярослава Мудрого 
— французької королеви Анни Ярославни, 
діячів культури — графіка Юрія Нарбута, вче
ного Миколи Біляшівського, поета Івана Кот
ляревського, великого представника "ук
раїнської школи" у російському красному 
письменстві Миколи Гоголя. 
Крім металопластики, мистець кохається у 

Віталій Ханко, 
історик мистецтва 

круглій скульптурі, рельєфах з інших ма
теріалів. Євген Путря є автором надгробків — 
козацькому літописцеві Самійлу Величку у 
с.Жуки, що побіля Полтави, Мотрі Кочубеївні 
у с.Пушкарівці, меморіальних дошок. Серед 
проектних рішень пам'ятників вирізняється 
образ М.Гоголя, що планувався для рідного 
села письменника. Скульптор побачив свого 
героя українськими очима: знаменитий пись
менник прощається з рідним краєм, його по
стать вимальовується на тлі шестикутних две
рей, він немов виходить з них. 
Значний масив графічних творів талановитого 
майстра, виконаних аквареллю, кольоровою і 
чорною тушшю, пером і олівцем зосереджено 
у музейних зібраннях. Своєрідною є велика 
серія "Ілюстрована хроніка життя і творчої 
діяльності Івана Котляревського", створена на 
замовлення полтавського музею фундатора 
новітньої вкраїнської літератури. У ній відтво
рені різні періоди із життєвої долі славетного 
полтавця. До найкращих аркушів серії відно
сяться ті, на яких виображений поет з матір'ю, 
на весіллі, з чумаками, у Петербурзі, з М.Гого
лем і заключна композиція —Тарас Шевченко 
на могилі І.Котляревського в Полтаві на тлі ро
мантичного краєвиду. З графічних творів мож
на довідатися про друзів і близьких поета, йо
го дозвілля, літературні інтереси, в них відчутні 
його симпатії до рідного народу. Особливо 
вражає своєю символікою акварель "Перші 
кроки Івася". 
Два крила творчості полтавця — скульптура і 
графіка. Діапазон творчості Євгена Путрі ши
рокий і позначений вагомими мистецькими 
здобутками. 

ПЯПЬКА В НАРОДНОМУ ВБРАННІ Руслан Павлюк 

Вгалереї "Ляльковий дім" (що на Андріїв
ському узвозі, 26) був продовжений роз
початий в кінці жовтня 2001 р. показ ук

раїнської колекційної ляльки відомих в Україні 
та за її межами мистців Тетяни Федорової, 
Юрія Мельничука та Ядвіги Василевської. 
Ляльки Федорової — це понад 100 мініатюр
них (16-20 см висотою) етномоделей князів і 
княгинь, воїнів, селян, духовенства Київської 
Русі, запорізьких, кубанських та донських ко
заків, дівчат і парубків різних регіонів України 
XVIII — початку XX ст. Особливої уваги заслу
говує лялькова композиція "Весілля минулих 
літ" (2000), на створення якої мисткиню надих
нув витвір опішненських кустарів "Українське 
весілля", який свого часу був подарований ца
ревичеві Олексію Миколайовичу. Композиція 
з 18 ляльок із етнографічними деталями побу
ту відтворює той фрагмент обряду весілля, ко
ли молода готується покидати двір матері. Се
ред інших її творів — "Роксолана з Сулейма-
ном" (1999), "Мавка і Лукаш" (2000), з серії 
"Козацтво" — "Козак-Мамай" (2000), "Донсь
кий козак Данило Єфремов" (2000), "Леонтій 
Свічка, козак з Пирятинського полку" (2000). 
До процесу творення долучається син мист
кині — кераміст Євген Москаленко, який виго
товляє порцелянові манекени ляльок. 
Юрій Мельничук подав на огляд ляльки (ство
рені протягом трьох останніх років), які репре
зентують національний стрій 15 регіонів Ук
раїни. Мета колекції — відтворити типове 
вбрання того чи іншого регіону в усіх його де
талях і особливостях: крій одягу, колір та фак-
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тура тканини, вишивка, прикраси та інше оз
доблення (виготовлене, зокрема, дружиною та 
донькою мистця). 17 ляльок з манекенами на 
нитяній основі представляють локальні особ
ливості вбрання Гуцульщини, Буковини, Се
реднього, Східного та Західного Поділля, жито
мирського Полісся, Переяславщини, правобе
режної Київщини та ін. Окрему, вперше експо
новану групу становлять три останні в часі 
творіння — результат співпраці Юрія Мельни
чука та художника-скульптора з іграшки 
Ядвіги Василевської (авторки образів і мане
кенів цих ляльок). Це твори "Катерина" (наре
чена з центральної Київщини), "Наталка-Пол-
тавка" (дівчина з Полтавщини), "Олеся" (дівчи

на у серпанковому строї з рівненського 
Полісся). Прикметно, що манекени з 
італійської глини створено за антропологічни
ми рисами, характерними для регіональних 
етнотипів українців. 
В практично усіх країнах лялька в народному 
вбранні — це сувенір № 1. Виставка на 
Андріївському узвозі ще раз наочно підтверди
ла, що Україна має справжню українську ко
лекційну ляльку. Такі ляльки повинні бути 
цільовим замовленням, починаючи з науко
вих інститутів і закінчуючи Кабміном та 
адміністрацією Президента. Це справа дер
жавної ваги, державного престижу. 



Вадим Мицик, 
лауреат премії ім.Вікентія Хвойки, директор Тальнівського музею історії хліборобства 

Це питання в українській науці стоїть 
ще з початку відкриття цієї енеолітич-
ної культури. Після проголошення Не

залежності України в 1991 році воно набра
ло несподіваного повороту. У Києві було про
ведено кілька конференцій однієї тематики: 
п'ять тисяч років єврейської цивілізації. 
Після них почастішали виступи науковців, 
журналістів із твердженнями, що Трипільську 
культуру заснували семітські племена. Особ
ливо цю тезу намагався аргументувати 
спеціаліст з українського мезоліту доктор 
Л.Залізняк. Газета "Еврейские вести", що її 
видавала редакція газети "Голос України", 
влітку 1997 року подала кореспонденцію "Си-
онские мудрецьі и украинские", в якій повідо
млялося, що на зустрічі у президії Академії 
наук України говорили про "легендарную три-
польскую культуру — святьіню и гордость ук
раинского народа". На думку академічних 
вчених, "создателями и носителями данной 
культури бьіли... семитские племена, переко-
чевавшие в доисторические времена 
на земли ньінешней Украиньї*. 
Якщо за радянського часу нам відмов
ляли у нашій історії, то тепер уже поча
ли її привласнювати. Дивна постанов
ка питання, та ще й з певним політич
ним підтекстом. А що ж насправді каже 
археологічна наука? Звернімося до 
джерел — праць авторитетних україн
ських і російських вчених. 
Першовідкривач Трипільської культу
ри Вікентій Хвойка, вивчаючи архео
логічні пам'ятки від кам'яного віку і до 
часів Русі, дослідив, що населення на 
Середньому Подніпров'ї було авто
хтонним і незмінним. Він доводив, що 
історичний розвиток — це "безнас
танні і послідовні зміни місцевої куль
тури", які зберігають безпосередні 
зв'язки. Ще при обґрунтуванні Три
пільської культури, як хліборобської 
цивілізації, він стверджував: "Народ, 
який витворив ці пам'ятки, не міг 
зникнути безслідно, і був ніхто інший, 
як та галузь арійського племені, якій 
слушно належить ім'я протослов'ян і 
нащадки якої заселяють ще й досі 
південно-західну Росію"\ 
Відомий російський вчений в царині слов'ян
ської історії П.Третьяков високо поціновував 
дослідження Вікентія В'ячеславовича: "Ще в 
90-х роках В. В. Хвойка висловив думку, що 
жителі відкритих ним трипільських поселень 
були найдавнішими слов'янами. До цієї дум
ки В.В.Хвойка прийшов внаслідок вивчення 
не лише трипільських, а й інших пізніших ста
рожитностей Середнього Наддніпров'я, які 
розкривають, на його думку, переконливу 
картину безперервного розвитку хлібороб
ського населення, починаючи з кам'яного 
віку і кінчаючи слов'янами "Повісті времен-
них літ". Наступні досліди цілком ствердили 
ці спостереження В.В.Хвойки. Вони показа
ли, що трипільські та інші хліборобсько-ско
тарські племена справді були немовби осно
вою тривалого наступного розвитку хлібо
робсько-скотарських племен Середньої й 
Східної Європи, який завершився, зокрема, 
виникненням слов'янства"2. 
Такі висновки не влаштовували офіційну ра
дянську науку, бо заперечували теорію мі
грацій, дуже вигідну для російсько-імперсь
ких сил, яка стверджувала, що в Україні нічо-
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го свого історичного не було, а все кимось 
привносилося і кудись зникало. Теорія 
міграційності культур взагалі суперечить 
логіці історичного розвитку. Адже людство і в 
усьому світі, і в Європі проходило однаковий 
поступовий шлях розвитку: кам'яний, ново-
кам'яний, міднокам'яний, бронзовий, заліз
ний віки. На різних територіях ці епохи мали 
певне етнічне лице. Багато унікальних 
пам'яток названих епох є в Україні. Так, на 
Закарпатті у Королевому відкрито найдав
нішу в Європі (півтора мільйона років тому) 
стоянку людей епохи палеоліту. А скільки є 
пам'яток епох мезоліту, неоліту — важко й 
перелічити! За логікою творців псевдотеорій, 
цей історичний процес тут не відбувався, аж 
поки в міднокам'яному віці на територію те
перішньої України не проникли семітські пле
мена і не створили тут цивілізації, навчивши 
"дітей землі і сонця" хліборобству та мис
тецтву. Занадто "затяті опоненти" ладні пе
рекреслити весь світовий процес розвитку, 

аби тільки сфальсифікувати чи й заперечити 
історію нашого краю. 
Відправним антропологічним аргументом 
семітської версії свого часу послужила ста
туетка із Володимирівки. За подовженим об
личчям, низьким чолом і, найголовніше! — 
горбуватим носом Т.Пассек визначила, що 
це вірменоїдний тип. Одначе статуетки у 
трипільців мають образно-символічний 
зміст. Творилися вони не з натури, а втілю
вали в собі образи божеств, духів, деяких, 
можливо, і негативних за суттю. Тому визна
чення за статуетками антропологічного типу 
є більш ніж сумнівним. 
Антропологічних даних часів Трипільської 
культури не так уже й багато, але вони дають 
інші результати. Черепи із поселень у Ве-
рем'ї, Липканах, Більчі Золотому визнача
ються як європеїдні типи 3. Поховання в Со-
лонченах (Молдова) дає європейський тип 
людини, відомий на середземноморсько-
чорноморській території розселення. Най
більше антропологічного матеріалу відкрив 
Вихватинський могильник (Молдова). Покій
ні трипільці — це середземноморський тип, 
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який переважав на той час на 
Балканах та Подунав'ї. Хоча є і 
впливи племен степової смуги 
Східної Європи 4. За черепом, ви
копаним О.Кандибою 1928 року в 
печері Вертеба (Більче Золоте), 
провідний археолог у Західній Ук
раїні Ярослав Пастернак писав, 
що виявлені антропологічні ма
теріали "спростовують колишні те
орії В.Городцова і В. Щербаківсь
кого про короткоголовість трипіль
ських племен і сперте на цьому 
помильне твердження про їхній 
прихід в Україну з Ірану через Ма
лу Азію"6. 
Влітку 1997 року відомий археолог 
України Іван Черняков на півдні 
України розкопав Попову Могилу 
усатівського типу. Усі вісімнадцять 
поховань пізньотрипільського ча
су належали до європеїдного типу. 

Такі ж типи зафіксовані і 
на ранньому етапі Три
пілля6. 
Письменник і вчений 
Юрій Липа писав, що ос
новним етнічним субст
ратом для українців є 
трипільці: "З цих первнів 
і домішок української 
раси вибираємо пер-
вень найдавніший як до
каз тривалості раси, її 
безперервного володін
ня своєю землею впро
довж тисячоліть. Цей 
первень є підложжям 

І української раси, бо 
І творить з антропологіч-
I ного боку 60-70 (Щер

баківський подає 90) 
відсотків української ра
си... Це протоукраїнсь-
кий народ Трипільської 
культури, трипільці, як 
звуть його українські 
вченГ. 
Сучасний російський 
антрополог В.Алексєєв, 

незважаючи на ідеологічні труд
нощі радянського часу, у низці 
своїх досліджень доводив, що між 
типами сучасних українців та їх 
викопних предків нема помітних 
відмінностей. Це означає, що в 
процесі етногенезу українського 
народу чужорідні етнічні групи 
участі не брали. 
Провідний український археолог 
доктор Валентин Даниленко у 
своїх фундаментальних моно
графіях "Неоліт України" та "Ене
оліт України" на основі пам'яток 
Побужжя і сусідніх територій до
вів, що в основі Трипілля лежить 
місцевий, себто буго-дністровсь-
кий, неоліт, який своїм корінням 
входить у землеробський неоліт 
Північно-Західного Причорно
мор'я. Хліборобство почало роз
виватися ще в неоліті. З ним фор
мувався новий світогляд, священ
ною іпостассю його було Сонце як 
джерело життя земного. У кре-
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м'яних знаряддях раннього Трипілля зберіга
ються риси неоліту. Керамічні вироби мають 
впливи нижньодунайської культури на півдні, 
на сході — керешської, на північному заході 
— дунайської культури лінійно-стрічкової ке
раміки 8. 
На цій точці зору стоїть і дослідник Три
пільської культури в Молдові Всеволод Мар
кевич 9. Володимир Збенович, виділивши гру
пу пам'яток раннього Трипілля між Дністром 
і Прутом, твердить, що їхній розвиток зазнав 
значного впливу культур Балкан, Подунав'я 
та Карпатського басейну' 0. Отже, наукові 
дані доводять, що у творенні ранньо-
трипільської культури брала участь місцева 
людність із впливом тих племен, котрі жили 
по сусідству. Власне, розвиток відбувався 
так, як відбувається і зараз: на етнічному по-
граниччі впливи сусідів сильніші, а вглиб те
риторії вони слабшають і зникають. 
Багато дослідників нині схиляють
ся до думки, що у формуванні 
Трипільської культури, найімовір
ніше, взяли участь пелазги-леле-
ги. Вони з Балкан пішли на Поду
нав'я, а потім влилися в неолітич
ну людність нашого краю. Очевид
но, з того часу в нас існує легенда, 
що новонароджених дітей нам 
приносять лелеки з небес. Як за
значає доктор Віктор Петров у мо
нографії "Етногенез слов'ян", коли 
"згодитися, що хетто-лувійська, 
кріто-мікенська, пеласгійська та 
інші мови, поширені на території 
Малої Азії, острівного Східного Се
редземномор'я і півдня Балкансь-
кого півострова... виявляють деякі 
більш-менш виразні ознаки своєї 
індоєвропейської мовної прина
лежності, то у нас будуть серйозні 
підстави припустити, що носії куль
тури Кукутени-Трипілля в районі 
Дунаю-Дніпра належали саме до 
цієї етномовної групи"". На 
підставі досліджень пізньотри-
пільських пам'яток городсько-
усатівського типу вчений дово
дить, що історична ситуація змі
нюється, в Трипільській культурі 
з'являються ознаки нових культур
но-географічних контактів. Давня 
мова людності прибирає інших 
якостей, які "згодом стають спільною прина
лежністю слов'янських, балтійських і гер
манських мов"'2. 
Отже, кожне плем'я, група чи союз племен 
творили притаманну для себе культуру, як 
господарську, так і духовну. Цей процес був 
доволі тривалим. Міграції населення його 
могли тільки порушити. Дослідник давньої 
культури доктор Микола Чмихов у своїй 
зодіакальній теорії розвитку людства не
спростовно ствердив: "У протонеоліті в 
Південному й Північному Причорномор'ї 
сформувалися індоєвропейці, на південь та 
схід від них — семіти. З епохи бронзи індо
європейським стало Західне й майже все 
Східне Причорномор'я. Давнє населення Ук
раїни стало індоєвропейським (крім північ
но-східних районів) із другого періоду цієї 
епохи, індоєвропейське й семітське насе
лення розвивалося найпрогресивніше й син
хронно. Спочатку лише в його середовищі 
культурно-історичні епохи й періоди відпо-
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відали природно-кліматичним епохам та їх 
фазам. Пише воно пройшло у своєму роз
витку всі шість епох (і всі періоди) голоцену, 
включаючи й останню частину епохи неоліту 
— мідний в/У 1 3. Саме до остачього віку й на
лежить Трипільська культура як індоєвро
пейське явище. 
Щодо етнічної приналежності прадавніх хлі-
боробів-оріїв Трипільської культури, то є 
різні позиції. Історики українського за
рубіжжя вважають їх не просто прото-
слов'янами, а праукраїнцями (В.Щербаків-
ський, Я.Пастернак, П.Курінний). Здебільшо
го європейська наука всю культуру називала 
"українською неолітичною культурою мальо
ваної кераміки". Радянські археологи під іде
ологічним компартійним тиском назагал 
відкидали ці гіпотези. Деякі дослідники нази
вали Трипільську культуру поліетнічною. 
Хоч, як ми вже писали, першовідкривач 

культури В.Хвойка визначив її як орійську, 
протослов'янську. Ряд вчених, серед них Ва
лентин Даниленко, Борис Рибаков, Михайло 
Брайчевський, мистецтвознавець Віктор Ва-
силенко, культуролог Олексій Братко-Ку-
тинський, письменник Сергій Плачинда вва
жають Трипільську культуру рідною сло
в'янській, праукраїнською. Відомий лінгвіст 
Б.Горнунг доводить, що трипільці є мовними 
предками протослов'ян. Археолог М.Чмихов 
визначає, що протослов'яни почали формува
тися ще в неоліті: предки слов'ян появляють
ся уже в буго-дністровській культурі, а в 
мідному і бронзовому віці вони відомі в 
Трипільській культурі лісостепової частини 
Правобережжя. До того ж Україна і племена 
Трипілля мають один і той самий зодіакальний 
знак — Тілець14. 
Чи є ми, українці, спадкоємцями тих пра
давніх хліборобів-оріїв, чи залишилися хоч 
якісь етнічні зв'язки? Ми, як народ, живемо 
на тому ж життєвому просторі — у смузі най-

багатших у світі чорноземів — і господарст
во наше таке ж. Як і прадавні хлібороби-орії 
Трипільської цивілізації, наш народ вирощує 
пшеницю, ячмінь, овес, просо, горох. Розво
дить тих же тварин і птицю: корів, свиней, 
кіз, овець, курей. В однаковий спосіб наші 
люди, як і хлібороби-трипільці, будують хати 
з дерева та глини. Як і тисячоліття тому, так 
і тепер її замішують, додаючи битої соломи. 
Успадкувалося нами також розмальовуван
ня будівель та посуду. Мистецтво твориться 
на одних і тих самих стильово-композицій
них світовидних засадах. 
Хліборобська культура формувалася не один 
вік. У ній і тривалість часу, і досвід поколінь, 
і звичаєво-духовні основи праці. Якби у 
семітських племен були так розвинені хлібо
робство, мальована кераміка, як у племен 
Трипільської культури, то вони, звичайно, за
лишилися б в археологічних пам'ятках, пере

далися б у спадок теперішнім 
їхнім нащадкам. Згадуваний уже 
доктор Володимир Гецльович 
Збенович, який досліджував ран-
ньотрипільські поселення в Ук
раїні, тепер живе в Ізраїлі і зай
мається вивченням халколіту 
(енеоліту — мідного віку) на тери
торії розселення семітських пле
мен. На Міжнародній конференції 
до сторіччя відкриття Трипіль
ської культури у Тальянках Чер
каської області 1993 року він до
повідав, що тамтешній мідний вік 
дуже бідний у порівнянні з ук
раїнським. А бідніша культура не 
дасть розвитку багатшій. Як не 
дав халколіт семітів піднесення 
енеоліту Трипілля в Україні. 
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У НАДРАХ Г Е Н Е Т И Ч Н О Ї П А М ' Я Т І 

П Р О Ч И Т А Н Н Я К О С М О Г О Н І Ч Н О Г О 
ЗМІСТУ ПОЧАТКІВ САКРАЛЬНОГО 

ТРИПІАЬСЬКОГО О Р Н А М Е Н Т У 

Почавши, прошу у Господа благословен
ня і помочі собі і про тих, хто потра
пить сприйняти тут казане, але 

найбільше про тих, хто не зможе це сприйня
ти тепер і притулити свою душу до світла на
ших прапервенів, світла пракультури світу. 
Не відучора помічено, що так званий грець
кий меандр у Трипіллі побутував за кілька ти
сяч років до появи самої Греції. 
Зробімо спробу зрозуміти перебіг становлен
ня трипільських священних знаків від най
давніших часів. Про повну спадкоємність на
шої культури останнього тисячоліття з най
старішою хліборобською культурою світу 
маємо більш ніж досить свідчень, починаючи 
з першовідкривача Трипілля — археолога 
Хвойки. Для підтвердження тої повної спад
коємності досить одної нашої писанки (про 
що мова згодом). 
Помічено, що українська література нового 
часу (останнє тисячоліття) починалася, маю
чи за основу релігійне світовідчуття. Як поба
чимо, це стосується і початків нашого гон
чарства — однієї з найважливіших галузей 
мистецтва, в якому переживання безкінеч
ності простору було закладено у самому його 
початку в самій назві — Безконечнику. 
Придивімося пильніше до Безконечника, 
власне, прочитаймо його. 
Коли хтось мав би бажання по прочитанні 
цієї роботи переглянути зразки трипільських 
священних знаків у якомусь виданні, то зро
бити, на жаль, цього не може, хіба що в яко
мусь закордонному виданні. Нічого не зміни
лося на краще і після того, як ЮНЕСКО було 
оголошено 1993 рік роком Трипільської куль
тури. Жодної книги не вийшло, жодної науко
вої конференції (де там уже, щоби міжнарод
ної) не відбулося. В так званому Історичному 
музеї дещо підновили постійно діючу вистав
ку, поховавши ту кераміку, де священні знаки 
найвиразніші, у так званому літературному 
музеї відбулася геть квола виставка ке
раміки, яка про той же предмет не дала жод
ного уявлення. Так незалежна Україна від
значила рік Трипілля при гробовій тиші неза
лежної преси, при цілковитій бездіяльності 
Інституту археології НАНУ, в якому сьогодні 
рідко хто знає: вгору по течії Дніпра від Києва 
знаходиться Трипілля, чи вниз за течією. 
Отже, читаємо Безконечник, користуючись 
переважно малюнками, зробленими під час 
раніших розкопок. 
Прошу дуже уважно роздивитися цей малю
нок. 

Саме в ньому — ключ до прочитання Безко
нечника, за який мається безперервна хви
ляста чи кутаста лінія, найчастіше навколо 
писанки. Саме навколо яйця найбільш уре

чевлено вона сприймається як Безконечник. 
Чого саме навколо яйця, — про те згодом. 
Казано було завжди, що та хвиляста лінія 
означала воду. То так. Але пригляньтесь 
уважніше. На малюнку та лінія закінчується 
головою вужа. І про вужа як уособлення во
ди говорено було не раз і не два. А тепер по
гляньмо, як зустрічаються дві голови, власне 
два вужі, як двоїться малюнок на те, що 
сприймається як біла частина, 

і те, що утворено лініями. 

Значення цеї двоїни стане зрозумілим пізніш 
і без окремого пояснення. А поки лиш усвідо
мимо: те, що утворюється як білий предмет, і 
є половиною Сварги. Складені в одне, вони 
дають повну Сваргу. Ось саме тут бачимо, 
що в початках нашого найстарішого орнамен
ту і є початки виникнення Всесвіту. Пів-
Сварги — вода, дві пів-Сварги — вогонь. От
же, два головні складники виникнення 
Всесвіту, виникнення життя та Землі. Саме в 
цьому космогонічне значення трипільського 
орнаменту. 
І Безконечник, і Сварга мають не прикра
шальне чи ужиткове значення, а сакральне, 
священне і космогонічне. В них заховано ви
никнення (Різдво) нашого Всесвіту. В нашому 
народному звичаї світ постав з Вогню й Во
ди. Про що говорив у своїх роботах М.Макси
мович: "Вогонь і вода — дві стихії, з яких ут
ворився світ, по давньому народно-руському 
розумінню". Але найбільше про це промовля
ють релігійні обряди вшанування Вогню й Во
ди при переживанні нами безконечності. А 
релігія і є таким переживанням. 
Спинимося коло найбільшого дива Буття се
лянина, — його зоряно-космогонічної суті. За 
приклад правитиме одне з найбільших свят 
— Різдво, що святкуеться два тижні. Зоряний 
зміст цього свята чи не першим помітив і 
К.Сосенко. 
Різдво святкувалося ще з тих часів, які сьо
годні називають доісторичними, Різдво не
мовляти Сонця, коли ніч починає зменшува
тися, а "Божа днина рости". В нашому те
перішньому християнському звичаї свят
куеться Різдво Христа. Як Хрест є знаком 
Сонця (в язичництві і тепер), так і Христос оз
начає Сонце. Сьогодні ми сідаємо до різдвя
ної Тайної Вечері, коли зоря Вістунка сходить 
в небі. Саме в цей час Сонце в своєму види
мому русі входить до сузір'я Перуна — 
Стрільця і 25 фудня (дати за станом на 1991 
р.) зроджується Сонце — немовля. Першого 
січня Сонце минає середину сузір'я, коли 
зроджується місяць — Василь, а шостого 
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січня зароджується Дана — Вода і Сонце ви
ходить із сузір'я Перуна. У нашому те
перішньому християнському звичаї 6 (19) 
січня — Водохрещ, Ордан (Гордан). Помічено 
все це не відучора, але дивує і буде дивува
ти. Однак це тілько початок. Світобудівнича, 
космогонічна суть Різдва розкривається ли
ше тоді, коли наголосити, що в сузір'ї Перуна 
— Стрільця знаходиться осердя, центр Все
світу. Отже, йдеться не тільки про Різдво 
Сонця, Місяця й Води, а про Різдво Всесвіту, 
бо саме колообіг Вода — Вогонь і навпаки є 
основою зродження та існування Всесвіту. І 
коли наука зовсім недавно підступилася до 
цього, то в народному звичаї це було спо
конвіку. Ось один із прикладів: 

Пане господарю, 
На твоїм дворі верба стояла, 
Тонкая, високая, листом широкая. 
На тій вербі Трійця горіла, 
Три гискри впало — 
три морі стало. 

Саме в останньому рядку ходить про пере
творення "Вогонь — Вода". Щодо іншого, то, 
мабуть, кожний помітив і Трійцю, і Вербу-Иву 
— Дерево життя. Згадаймо і Гераклітове: 
"...вогонь... перетворюється на воду... вода 
перетворюється у відповідності з тим же ло
госом". Он які освічені були наші предки — 
Геракліта читали! Щоправда, ще до того, як 
він на світ з'явився... Стосується це і Плато-
на, який переповідає те саме. Хай вчені 
ближче приглянуться до води й вогню. Вода 
складається з двох горючих вогняних сутнос-
тей — кисню та водню. Може, їм допоможуть 
вирази: "вогонь води", "вода вогню". 
Отже, жовтий — це колір Вогню, блакитний 
— Води, —двох головних складників світобу
дови і самого життя. Два інші — повітря і зем
ля — є проміжними. Про останнє добре ска
зано у Платона. 
Дуже показовим є й саме слово "Різдво". 
Раніше казали "Роздво", ще раніше — "Род-з-
дво". Перша частина від дієслова родити, ос
тання — числівник два. Йдеться саме про два 
головних складники Всесвіту. У відповідності 
з цим, пам'ятаючи, що двозуб старіший за 
тризуб, визначається і його походження. 
Дуже добре, що після виходу моєї книги 
"Сварга" науковці почали вживати слово 
"Родздво". Переважно то ті, що спеціалізува
лися в атеїзмі, а тепер кинулися до релігіє
знавства та народознавства. Не знаю, чи 
мав такий гріх за собою В.Куєвда, а от вжив
ши "Родздво", треба було таки подати джере
ло, а не казати, що й дотепер подекуди на 
Вкраїні кажуть "Родздво". На превеликий 
жаль, це не відповідає дійсності. 
Про те, що селянин щороку переживав кос
могонічне дійство, свідчить і етруський пере
каз про дванадцять діб творення Всесвіту, 
кожна з яких тривала тисячу років, а від 25 
грудня до 6 січня — саме дванадцять діб, 
річне коло Сонце проходить саме через 12 
сузір'їв Сварога, а на різдвяному столі селя
нина саме 12 жертовних страв, які готува
лись на Вогні, що клався з 12 полін, запале
них Живим Вогнем, добутим тертям. Знаком 
цього Вогню є Сварга без однієї гілки, на 
відміну від повної Сварги — знаку Сварога 
— Сонця в русі. 
Ось ще один, може, найбільш промовистий 
доказ зоряного походження свята Родздва. 
Господар з першим хлібом з печі або обхо

дить проти Сонця тричі хату, або, знов проти 
Сонця, крутиться в дворі на одному місці. В 
кожному нашому обряді рух відбувається за 
Сонцем, за годинниковою стрілкою. Чого ж 
тут — проти? А тому, що видимий рух Сонця 
за рік через усі 12 сузір'їв відбувається саме 
проти год и н н и кової ст ріпки. 
Скільки паперу звели вчені мужі, доводячи, 
що слово Сварог і Сварга походить з Ірану чи 
то з санскриту. Але коли індоєвропейці прийш
ли в Індію з Дніпра (а цього вже ніхто не запе
речує), то при чім тут санскрит? До того ж для 
визначення належності до певної мови того 
чи того слова вирішальне значення має його 
дієслівна форма. І Сварга, і Сварог спорідне
ні дієсловом зварганити — зробити, створити. 
Як велике число надстарих слів, воно вжи
вається тепер з пониженим значенням. 
Зміст язичницького Родздва можна виповіс
ти вичерпно з допомогою чотирьох літер — 
Рада. У відповідності з односкладовою мо
вою Ра — Сонце, Да — Вода. Пізніше почали 
казати Лада. Зміна "р" на "л" відбувалась до
сить часто, як, скажімо, в слові руна — луна, 
бірка (від бір) — білка. Б.Чепурко сумніва
ється в цьому, ще й покликуючись до того, що 
слово "Рада" не має чоловічої форми. А Род? 
Сонце-немовля зроджувалося саме з голови 
Матері-Ради. Рада (Лада) — велика Руськая 
Матір (Матера, Мати Ра). І, звичайно, дав
ніша Афіни — Полади (від ладити) настільки, 
наскільки хліборобська Трипільська культура 
старіша грецької. А рівно і кельтської, в якій 
заховано переказ, що Руси зродились від 
шлюбу Води і Сонця (Вогню). Отже, маємо 
тотожність Родздва Всесвіту і Родздва Русів. 
Щоб слово Ра не заносило читача аж до 
Єгипту, треба нагадати, що коли питали ста
рих жінок на Волині, хто їх навчив тої чи тої 
старої пісні, відповідь була: "Мати Ра", мати-
ра. Слово руна старіше за слово пісня. "Ру 
(роу)", "Ра" — сонце і "на", як і в слові Да-на, 
— мати, неня. І стара назва Волги — Ра, та й 
Дніпро — Данапріс — то є Дана Ра. 
Про тотожність Родздва Всесвіту і Родздва 
Русів свідчить нам із прадавнини Купальське 
свято, яке було язичницьким весіллям. Купа
ла — час літнього сонцестояння, зародження 
Семиярила, час, коли Сонце, Вода, зело і чо
ловік у найбільшій силі. Саме тоді руси брали 
злюб [шлюб). 
Ось короткий зміст купальського дійства. 
Обійшовши за Сонцем тричі з піснями село, 
ставили коло річки Иву — Дерево Життя, ко
ло неї з Живого Вогню клали вогнище, на 
якому запалювали свічі. Ива, як Дерево 
Життя, уособлювала Галактику (Молочний, 
Чумацький Шлях). Вогні свічок на ній — зорі. 
Святили Воду в річці, запаливши Коструба і 
вкинувши його до Води. Цей язичницький об
ряд свячення Води зберігся у гуцулів до на
ших днів. На полонині добувався тертям Жи
вий Вогонь, палилася Ватра, а вуглики з неї 
вкидали у Воду. Як бачимо, знову "Вогонь — 
Вода". Тою водою кропили колибу, вівці, вжи
вали від хвороб. У нашому християнському 
звичаї на Ордані панотець гасить Трійцю, за
палену в церкві коло христінниці, у воді ріки, і 
запалює знов. Отже, знову "Вогонь — Вода". 
Те саме чиниться, коли панотець опускає у 
Воду Хрест, який є знаком Сонця (Вогню). 
На Купала молоді обходять по колу за Сонцем 
Дерево Життя — Иву, в християнському зви
чаї тепер навколо вівтаря, і, взявшись за руки, 
в білих сорочках перелітають Вогонь, падаючи 
у річку. Перепливши річку, гублять вінки у воді. 

Купальське весілля — то було відтворення не 
тільки життя, не тільки згадка про зродження 
народу русів, воно завжди було світотвор-
чим, космогонічним дійством Родздва 
Всесвіту, те світотворення щоразу на Купала 
переживалось, як і Родздво, коли кожен чув 
свою єдність зі своїм родом, із Всесвітом. 
Вогонь і Вода вшановуються дуже широко в 
українських обрядових дійствах. Так, крім то
го, що вже казалося, на Родздво ставлять 
біля куті свічку, коло горняти з свяченою Во
дою чи узваром. На похороні моляться над 
Водою у горняті, до якого притулена свічка. 
На Великдень зливають Воду на Вогонь, пе
ред тим омивши нею лице, поклавши у Воду 
дві писанки. На весіллі переливають дорогу 
молодим, коли вони йдуть до церкви, а моло
ду перед коморою переводять через Вогонь і 
перед порогом хати молодого те чинять. 
Після комори молоді ховаються коло криниці, 
де вмивають одне одного, а як є річка — пе
репливають її і витирають одне одного своїми 
сорочками. На весіллі підливають Водою дідів 
на перезві, щоб вернулася до них сила. На 
Купала дівки зливають Водою найбільший 
дзвін і вмиваються тою Водою. На Зелену 
неділю ллють Воду на Вогонь (Горю-дуб). За 
першого грому (за Вогонь тут править блис
кавка) дівки біжать до криниці вмитися і ви
тертися червоним поясом. На Великдень за
ливають Вогонь і головешками б'ють і по вуг-
лах церкви, як грають у дзвони. Після Водо
хреща, принісши з хати свічку, запалену від 
Трійці, роблять нею три хрести на покутті і 
п'ють свячену Воду. На Щедрий вечір госпо
дар тричі кладе хліб до криниці, а вранці не
суть отаву на покуття і пометне, що не вино
силося з початку Родздва, і палять на городі, 
кажучи: "Господи, будь ласкав уродити жито-
пшеницю і всяку пашницю". Перескакують 
через полум'я і переводять худобу. Останнє 
чиниться і на Юрія. Тоді ж пускають згори у 
Воду вогняне колесо, увите сіном, а також 
вигонять худобу на росу крізь дві палаючі го
ловешки. На Чистий Четвер, омившись, па
лять на зорі солому. На проводах, де свічка-
витиця стоїть між писанок, ллють на могилу 
свячену Воду. На Чистий Четвер за Сонцем 
обливають хату Водою, а на зорі палять соло
му. На похороні не тільки свічка горить в руці 
небіжчика, а й через цілу ніч Вогонь горить 
коло його хати, і на дев'ятий, і на сороковий 
день, і на роковини. 
І сьогодні в Божій Церкві маємо Вогонь і Во
ду як найбільші святощі (хоча б у таїнстві хре
щення), що є одним з багатьох свідчень 
плідного взаємозв'язку язичництва і христи
янства — двох послідовних щаблів наближен
ня до Бога. 
Все, про що йшлося, має безпосередній сто
сунок до Безконечника як головного склад
ника Сварги — "найстарішого знаку Трипіль
ської культури і найстарішого орнаменту ук
раїнців" (В.Щербаківський, Л.Чикаленко у ви
кладі Ю.Липи "Призначення нації"). 
У поданому тут першому малюнку Безконеч
ник складається з пів-Сварги, власне, він має 
словесний відповідник "Вогонь — Вода", зро
джуючи і такі поняття, як "Вогонь Води" і "Во
да Вогню". І зовсім не випадково те, що Во
гонь і Вода не тілько творящі сили: саме ж Во
дою і Вогнем знищувалося життя на землі. 
Подаємо ще кілька трипільських малюнків 
Сварги, щоби зв'язок Безконечника зі Свар-
гою не викликав жодного сумніву: 
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А також наступні: 

Цей ма
люнок ду

же виразний. Посередині — Сонце. Сварга 
твориться не тілько білим і чорним (власне 
світлом і темрявою) — на чотири сторони ще 
й по кілька променів, але й пів-Сваргами на 
чотири кути. Власне, на цьому малюнку — 
одна з Прасварг, як і на наступному: 

Можливо, 
ще більш давньою є ця Сварга, де збереглися 
виразніше голови вужів — уособлення Води. 

На малюнку 

вже дещо знеречевлена узагальнена Сварга, 
так само, як і на цих двох: 

Дуже виразними, але такими, що вимагають 
докладнішого відшукання пояснення, є оці 
малюнки: 

Мають вони стосунок до виникнення життя, 
Всесвіту в його більш ранньому перебігу ста
новлення, власне, початку становлення. Вже 
повна Сварга відповідає пізнішому станов
ленню. З Безконечником їх лучить головна 
ознака: 

З! 
Цікавою подробицею є пів-Сварга на малюнку: 

І взагалі, коли пам'ятати про незаперечну ко
смогонічну суть предмета, незбагненну дос
коналість малюнків, не полишає думка, що 
все те є залишками точних знань більш висо
кої, ніж наша, культури скитів — богів-ве-
летнів. Зміст трипільських священних знаків 
дуже далеко відбігає від ужитково-прикра
шального. Останнє в ньому є похідним. 
Дуже повно спадок Трипілля зберігся в най
старіших писанках. 
За найдавнішими переданнями, які зберег
лися в різних народів від нашої землі й до 
Єгипту, світ постав з яйця. В Єгипті його зніс 
Птах — верховний бог. Птах — то не пере
клад, саме так це слово читається. Мав Птах 
ще й інші імена — Сокар. Сокорять, як відо
мо, кури. (Див. докладніше про це "Основу", 
№23, (1), 1993). До речі, в яйці: жовток — во
гонь, білок — вода. Род у слов'янських пере
казах також має стосунок до яйця. 
Досі наголошувалося переважно на мис
тецькій цінності писанок, все інше зали
шається майже не осмисленим. Останнє ви
дання доповідей Міжнародного з'їзду писан-
карів — більш ніж гідне жалю: жодного речен
ня в тих промовах, яке б відповідало суті 
предмета. Свідченням забуття справжньої 
суті малюнків на писанках є те, що замість 
слова Сварга вживаються там зовсім інші 
слова, що беруться тільки за зовнішньою 
подібністю. 
Розглянемо важливіші з них. 
Цей малюнок 

називають "Баранячими ріжками". Насправді 
це Сварга з трьох гілок — знак Живого Во
гню, добутого тертям. 

"Сороки". Це Сварга обернена, що уособлює 
видимий рух Сонця через 12 сузір'їв Сварога. 

"Павучки" — насправді 
це знов знак Живого 
Вогню 

'Чорногузи" — пів-Сварги 

'Вітрячки" — обернена 
Сварга 

"Заступц"—дуже доско
нала двобічна Сварга 

'Ведмежі лапки"—дво
бічна Сварга 

"Красноставці"— двобіч
на Сварга 

Дуже досконалою є писанка з Київщини. 
Так само, як на першому малюнку Безконеч
ника, маємо подвійне вирішення: гілка верби 
з листям — темнішим кольором. А найсвітліші 
проміжки: гілка й листя — як світлий малю
нок. До того ж листя суміжних гілок в такий 
самий спосіб творить ще одну гілку. Обертаю-



чи писанку, ми сприймаємо весь малюнок як 
Безконечник. До того ж кожен вербовий лис
ток є пів-Сваргою, власне, знаком Води. 
Писанка поряд з вражаючим художнім вирі
шенням має й інший зміст, що не вичер
пується спорідненістю Вода — Верба. Бо за 
прадавнім українським переданням Верба 
(Ива) — мати наша. Першим чоловіком на 
землі — дитям Иви — був Іван, першою 
жінкою — Івга, першою пташкою — Ивилга. 
Є потреба з'ясувати ще одну дуже суттєву за-
садничу подробицю. Ходить про імена пред
метів, власне, те, що називають терміно
логією. Питання це аж ніяк не ужиткове, хоч 
і в ужитковому значенні є дуже важливим. 
Навіть у сучасній західній філософії слушно 
казано, що нову дійсність можна виповісти 
тілько з допомогою нової термінології. Ро
биться там і спроба говорити про вплив пев
ної термінології на саму дійсність, на станов
лення тих предметів (у їхньому взаємозв'яз
ку з іншими), які ця термінологія означає. 
Незлий висновок: нову дійсність можна ви
повісти лише з допомогою нової термінології. 
А як бути з хибною термінологією, яка вжи
вається вже не перше тисячоліття? 
Це, і все інше коло нього, вирішується геть 
просто, особливо для прамови. Постійних чи
тачів журналу "Основа" таке означення на
шої мови не заскочить зненацька. Отже, 
вирішення просте: ім'я предмета (у найшир-
шому значенні), не вироблене в глибинах 
мови, вживати не потрібно. Стосується це 
переважно всіх латинізмів в українській мові, 
майже всіх знеречевлених (абстрактних) 
імен предметів тощо. Найчастіше нема по
треби завдавати собі клопоту, яким словом 
замінити того покруча: викинеш його — і 
міняти нічого не треба, як то, скажімо, в ре
ченні: "Факт присутності цього предмета про
мовляє..." — "Присутність цього предмета 
промовляє". 
За приклад шкідливості вжитку імен, не ви
роблених у мові, може правити і слово меан-
дер. Воно утворене в грецькій мові від назви 
звивистої річки. Саме вживання слова ме-
андер знищує священну (сакральну) суть 
предмета — Безконечника. 
"Основа" подавала свідчення Сократа і Пла-
тона про те, що "всі імена предметів греки за
позичили у варварів", а також свідчення 
Лейбніца, Гонзеліуса, Кірхмейєра про те, що 
всі корені слів латина, грецька, а відтак і всі 
західноєвропейські мови запозичили з мови 
скитів, у чому може переконатися кожен. За 
цих умов вживання латинізмів тощо є непри
родним, скажімо, слова "президент". Пре — 
перший, сидент — від сидіти. Отже — той, що 
сидить першим. Подібного — безодня. Що
правда, не з першого погляду добачається 
тут шкідливість. А вона в тому, що президент 
— то, власне, монарх з певними обмеження
ми, найперше у часі. А шкідливість самого пе
ребігу становлення, в якому порушена від
повідність небесного та земного світопоряд-
ку, з переходом до так званої влади народу 
(демократі), що тілько приховує владу гро
шей, здається, вже не викликає сумніву, як і 
те, що за цих умов президенти нічого не ви
рішують. 
Саме заміна слова безконечник на меандер 
уможливила не тілько забуття його світотвор-
чого священного змісту, який в писанці хіба 
добачиш за тими "кривульками", "баранячи
ми ріжками", "вітрячками" тощо?.. І не тілько 
забуття, але й майже повне випадіння його з 

обряду, вишивки, дійсності. Прислужилася до 
цього і так звана брокарівська вишивка. Ко
лись Іван Макарович Гончар показував ви
шивку з Київщини, яка ніяк не відрізнялася 
від вишивки, умовно кажучи, галичанської. А 
далі йшла оповідь, пізніше надрукована в ча
сописі "Україна", як ту вишивку на Київщині 
та Полтавщині було знищено. Промисловець, 
чи промисловець і купець в одній особі, Бро
кері з любові до українського селянина почав 
продавати йому дешеве мило, апе в не
одмінних обгортках, на яких було нанесено 
зразки для вишивки хрестиком. Замість ви
сокохудожніх знеречевлених зображень, 
вже не кажучи про священне та інше (про це 
далі) значення їх, там були малюнки, дуже 
легкі до виконання: гілочки, квіточки троянди 
тощо, — все те, що означується отим ла
тинізмом: натуралізм. 
Внаслідок такої "гуманітарної допомоги" 
кількатисячолітній народний звичай вишивки 
був майже знищений. Лише подекуди 
зберігся хвилястий безконечник як стебло, 
на якому вишивалися листочки чи квіти, 
особливо на чохлах рукавів. 
Окрім всього, тепер стало відомо про вели
чезну захисну сипу білої сорочки "від ворогів 
видимих і невидимих" (це слова молитви), 
особливо, коли вона на входах до тіла — ру
кавах, подолі та пазусі — оздоблена безко
нечником. Отже, маємо ще й таку шкоду від 
втрати глибинного звичаю нашої вишивки. 
Повернутися до неї означає не тілько повер
нутися до вищого рівня художності, до віднов
лення переживання безконечності, світо-
творчої потужності, причетної до зродження 
та становлення Всесвіту, власне, до свого 
пракоріння в найважливіших його проявах, 
перелічених тут, а й захистити себе як різно
вид життя (на Божу подобу!) у Всесвіті. 
Якщо у нас є майбутнє на землі, якщо земне 
існування української душі, душі Божого на
роду, ще не закінчене, то з Божою поміччю 
найстаріший трипільський священний знак, 
найстаріший малюнок української вишивки 
засвітиться знову, засвідчуючи правдиву 
Безконечність Безконечника. 
І насамкінець треба спинитися ось на чому. 
Як сталося, що те, що почалося, засвідчуючи 
своє сакральне священне релігійне значен
ня, опустилося до дійсності, яку мають за де
коративну і щонайбільш — декоративно-при
крашальну, що поставлено нижче так званого 
академічного живопису? Що треба, щоби хо
ча б в образотворчому мистецтві до мис
тецтва, означеного відповідно у цій роботі, не 
прикладалося означення другорядності, 
ужитковості тощо. Звичайно, що та ужит-
ковість, яка притаманна йому з давніх-давен, 
почалася не з часу існування Великого Сти
лю життя українського народу, а, вірогідно, з 
часу Золотого Віку, коли мистецтво як окре
ма дійсність не існувало. 
Що треба, щоби з Божою поміччю повернути 
Богові Боже, а життю — ужиткове? Ану при
гляньмося пильніше, чи такий вже неужитко-
вий т.з. академічний живопис, особливо в 
час його найбільшої і потворної комерціа
лізації у світі, засилля фінансової участі в 
штучно зроблених репутаціях, приниженнях 
тих художників, які таки щось означають, то
що? Може, так само як в історії, у мистецтві 
та мистецтвознавстві варто сказати: "Лишень 
треба визволитися від змови істориків. Тоді 
виросте велика історія". (У нашому випадку 
— великий живопис). А слова ці належать 

Юрію Липі. 
Не проминути ще одне, що безпосередньо з 
нашої теми випливає, — паразитування на 
"вченій" термінології. В 5 числі альманаху 
"Артанія", досить цікавому, аж чотири статті в 
заголовку мають слова, похідні від "космо
гонія", "космологія". В заголовку — і все! 
Скільки не читай ті статті, нічого космо
гонічного в них не побачиш. Хіба що згадуван
ня, що декого з їх авторів величають космоло-
гом. Нагадаємо, що космологія — то вчення 
про будову й розвиток Всесвіту. Космогонія ж 
є розділом астрономії, що вивчає походження 
і розвиток небесних тіл", їх систем. Якось опи
нився я під зоряним небом з таким ось "кос-
мологом", так виявилося, що воно, бідне, в 
небі орієнтується, як цуценя в мішку. 
А тим часом у книзі "Принадність таємниці" 
авторів Фурдуя та Швайдака, поважних фа
хівців природничих наук, є цікаві спостере
ження, які мають прямий стосунок до Три
пілля і космогонії. Поки я коротко їх викладу, 
спинюся на неприйнятності пояснення назви 
міста Київ. Покликування до "Яхве" чи 
дієслова "хавах" — невмотивоване. До того ж 
варто пам'ятати, що "Яхве" євреї запозичили 
в аріїв. Яхве від слова "яв" (в єврейській мові 
літера "х" не читається) — те, що є в протива
гу нав — мертве. 
В українській мові є нявки — душі померлих, 
унавити, назва річки Унава тощо. 
Але те, що саме у нас в Україні в Господа ви
никла мислеформа Всесвіту, не позбавлене 
змісту. Після чого Бог створив Небо й Землю. 
Далі у авторів назва землі Україна від "Уран-
Кіа-Уран-Гіа-Уран-Гея" дуже сумнівні. Але за-
цитуємо далі: "Отже, на основі кабалістично
го аналізу можна твердити, що в День пер
ший Бог створив Україну... Наступного дня з 
води під небом з'явилася перша Суша (по-
грецькому Рея). Використовуючи гіпотезу 
англійського вченого XIX віку Л.Гріна, згідно 
з якою першокристалом Землі був тетраедр, 
математичним шляхом ми одержали центр 
вершини першої суші — це точка поверхні 
Землі, на якій розташований Переяслав-
Хмельницький. Відповідно до гіпотези 
київського історика А.Знойка (головною га
луззю його занять була ядерна фізика. — 
Ред.) в цьому районі розміщений центр Русь
кого Острова, чи Трипілля, на одній з вершин 
якого є Київ, культура Трипілля... Все це дає 
нам можливість вважати, що Трикут 
(Трипілля) є першою сушею, звідки почалася 
історія людства". 
Ось так! Дуже плідна концепція, коли в одне 
поєднується виникнення Всесвіту (згадаймо 
те місце, де йшлося, що на Родздво Сонце 
входить до Перуна — Стрільця, де розміще
ний центр Всесвіту), виникнення Землі, жит
тя на ній першого, справді Божого, народу на 
Землі, його мови — прамови світу — "матері 
мов світу" (П.Лукашевич). 
Шануймося! Більшість перерахованого 
міститься в образі нашого Род-з-два, в 
кожній лінії Трипільської глини — і як її не хо
вай, а вона світить! І світитиме, поки Божого 
світу. А він — навіки-віків! 
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СПАДКОЄМНІСТЬ 
Ігор Пошивайло, 

історик мистецтва 

ТРИПІЛЬСЬКОГО СВІТОВИДІННЯ 
На широких теренах сучасної України 

в басейнах Прута, Дністра, Півден
ного Бугу і Дніпра в V тисячолітті до 

нового літочислення (н.л.) постала загадко
ва високорозвинена цивілізація, яка 
проіснувала понад п'ятнадцять віків і 
увійшла в сучасну історію під назвою 
Трипільської археологічної культури. 
Відкрита видатним археологом Вікентієм 
Хвойкою в 1899 році на Київщині, в науко
вих колах вона вважається східною гілкою 
генетично спорідненої культури Кукутені 
(відкритою того ж року в Румунії), пов'яза
ною з неолітичними і енеолітичними ран-
ньоземлеробськими культурами Серед
земномор'я і Передньої Азії. Від неї нам за
лишилися у спадок віднайдені за останнє 
століття близько двох тисяч поселень, се
ред яких найбільші в світі звуть протоміста-
ми. Примітно, що серед зафіксованих на 
сьогодні двох десятків таких легендарних 
протоміст Європи 18 знаходяться в Ук
раїні, на території сучасної Черкащини 
(зосібна, на Тальнівщині, Звенигородщині 
та Уманщині). Найбільші за площею з них 
— Тальянки (450 га), Чичеркозівка (300 
га), Майданецьке (270 га), Доброводи (250 
га), Веселий Кут (150)). 
Усе це засвідчує геополітичну непересіч-
ність української землі в стародавні часи, 
коли саме тут тривалий час побутувала 
грандіозна за світоглядністю, політичним і 
соціально-економічним устроєм циві
лізація, зрівнятися з якою не могла жодна 
з існуючих на той час культур. Духовна і 
матеріальна спадщина цієї загадкової 
спільноти та її роль в історичному розвитку 
євроазійських народів довгий час зумисно 
замовчувалася чи відверто ігнорувалася. 
Адже епіцентр цієї культури припадав на 
територію України, а це не вписувалося в 
рамки усталених імперських догм та пану
ючих націократичних монополій. Натомість 
впроваджувалися псевдонаукові теорії про 
непричетність українців до цієї архео
логічної культури, вибудовувалися гіпотези 
стосовно її східносередземноморських та 
балканських витоків, всіляко фальсифіку
валися антропологічні теорії генетичної 
спорідненості трипільців з іншими, більш 
амбіційними народами. Звісна річ, пробле
ми генези, автохтонності, розселення, 
взаємозв'язків та побутування архаїчних 
спільнот донині залишаються до кінця не 
з'ясованими, однак спадкоємність традицій 
Трипільської культури українцями нашої 
доби стає все очевиднішою для ширшого 
кола незаангажованих різноплановими 
"ізмами" вчених. 

І справді, трипільський феномен яскраво 
розкраяв дивоколо світової історії, зали
шивши на тисячоліття незнищенний у часі і 
просторі слід, який має потрактовуватися 

передусім у загальноєвропейському кон
тексті. Найбільш збереженими знаковими 
комплексами цієї неолітичної культури на 
сьогодні є залишки житла і кераміки. Кращі 
дослідники минулого століття (від ака
демічних до аматорів) прагнули осягнути 
таїни Трипільської культури, серед яких 
варто згадати передусім її першовідкрива
ча Вікентія Хвойку, Є.Штерна, Хв.Вовка, 
Д.Щербаківського, М.Веселовського, 
Т.Пассек, К.Болсуновського, Є.Кричевсь
кого, С.Бібікова, В.Збеновича, В.Городцо-
ва, С.Гамченка, Я.Пастернака, О.Спіцина, 
Б.Рибакова, В.Даниленка, М.Шмаглія, 
М.Чмихова, А.Кульчицьку, Д.Гуменну, а та-

нього світу набувають сакральної значи
мості, вочевидь, не лише завдяки своїй 
внутрішній природі, а й внаслідок уособ
лення певного символу, "вміщення надпри
родної сили" та здобуття особливих власти
востей. Вважається, що ці містичні сили та 
властивості можуть зосереджуватися в са
мому матеріалі, з якого виготовлено річ, 
або в її формі й передаватися шляхом ієро-
фанії чи ритуалу (18, с.ЗЗ). Здебільшого в 
різних часово-просторових і соціокультур-
них площинах предмети гончарного вироб
ництва символізували сакральні космо
логічні знання етносу. Відомий дослідник 
давніх культур Микола Чмихов у своїх 

кож Г.Чайлда, Дж.Томсона, Г.Шмідта. Вчені 
донині сперечаються стосовно конструк
тивних особливостей трипільських багато
поверхових домівок, світоглядних письмен 
на мальованих посудинах, ритуальних мо
делях, культових скульптурках, однак неза
перечним є їх феноменальність у контексті 
розвитку світової культури. 
На особливу увагу заслуговує космо
гонічна знаковість трипільського образо
творчого мислення. Адже ще видатний 
дослідник первісної культури Валентин Да
ниленко наголошував, що "без розкриття 
древніх реліг ійно-космогонічних систем 
неможливо проникнути в етнічну кон
кретність стародавньої історії" (5, с.7). 
Відтак розгляд трипільських артефактів са
ме в такому річищі є актуальним і важли
вим для пізнання процесів етногенезу ук
раїнців, формування й функціонування 
міфопоетичної свідомості наших поперед
ників, виявлення історичних шляхів пізнан
ня людиною як свого внутрішнього світу, 
так і навколишнього Всесвіту. 
Як відомо, глиняні вироби — найбільш збе
режені самобутні артефакти минувшини — 
за посередництвом ритуалів, що супровод
жували процес творення, набували сак
рального змісту, уподібнюючись світовим 
символам та образу самого майстра. За 
архаїчним світоглядом предмети зовніш-

дослідженнях вказував, що "посуд на побу
товому рівні сприймався як ємність для 
приготування їжі чи зберігання припасів, у 
ритуалі на соціальному підрівні — як сим
вол влади, а в ритуалі на космічному 
підрівні — як символ Всесвіту (15, с.29). 
Відтак, міфопоетичне світосприйняття ба
гатьох народів ототожнювало посуд із 
космічними об'єктами Всесвіту (Сонцем, 
Землею, Місяцем, зорями) та його фено
менами (богами і божествами, стихійними 
силами тощо). Примітно, що поняття 
"Матір-Посудина" першопочатково було 
фундаментальною складовою.всіх світових 
релігій (21, с.150). Ототожнення посудини з 
Матір'ю-богинею виявлено в давніх віру
ваннях більшості народів світу. Віддавна 
глиняна посудина уособлювала космічну 
творчу силу — зокрема аспекти родючості, 
примноження, відтворення, й ототожнюва
лась із материнським лоном. Поширеними 
у давньоєвропейському культурному про
сторі (включно Трипілля) були неолітичні 
керамічні вази у формі нижньої частини 
жіночого тіла з явно вираженими статеви
ми органами. Такий культовий посуд, оче
видно, призначався для родильної практи
ки, оскільки фігури зображені у положен
нях, що нагадують пологові пози. 
У деяких культурах із високорозвиненим 
космогонічним символізмом (як-от у 
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трипільців, північноамериканських індіан
ців, китайців, тихоокеанських острів'ян й 
африканських народів) напівсферична по
судина своїм декоруванням символізувала 
Всесвіт, що вміщує в собі небесні тіла. Така 
посудина сприймалася як "чарівна", 
оскільки, за народними віруваннями, вона, 
говорячи сучасною мовою, мала власти
вості енергетичного впливу на процеси ре
гулювання динаміки та статики простору, 
біопроцесів людини та життєдіяльності всієї 
спільноти. 
На думку вчених, одним із найприк-
метніших виявів міфологічного сприйняття 
посудин є їх антропоморфізація (1, с.39-
40), яка відбувалася не спонтанно, а в ре
зультаті певної міфо-ритуальної функці
ональності гончарства, залежно від його 
місця в світоглядній системі, де посудина, 
уподібнюючись тілу людини, слугувала 
вмістищем міфологічних божеств, надпри
родних сутностей, самого Всесвіту. І на
впаки, символіко-функціональне ототож
нення посуду і людини відбувалося на 
підставі давніх уявлень про людське тіло як 
вмістище різноманітних сил природи. Ант
ропоморфний посуд (особливо з жіночими 
рисами) призначався, поміж іншого, для 
зберігання продуктів харчування та на
поїв. Він також слугував для ритуальних 
узливань, що пов'язувалося з культом 
богів. Такий посуд виготовлявся, переваж
но, жінками і був безпосередньо пов'яза
ний із жіночою символікою (1 , с.45-46). 
Староєвропейська метафора богині як по-
судини-годувальниці є такою ж давньою, як 
і саме гончарство. Ідея Богині, як антропо
морфного вмістища з носиком, виникла в 
Європі відразу ж після винайдення гончар
ства. При користуванні такими посудина
ми, рідина виливалася з "рота" Богині й та
ким чином реалізовувалася її сакралізова-
на функція Священного Джерела. Ранньо-
трипільський посуд має яскраво виражені 
антропоморфні форми, що нагадують об
риси жіночої фігури. Керамічні вази із сим
волами жіночої статі, зокрема наліпними 
грудьми, зустрічаються в різні періоди не
олітичної, мідної та бронзової доби. Верхня 
частина таких посудин, як правило, вва
жається головою, а самі вони виступали, 
вірогідно, прообразом життєдайної вологи, 
небесного молока, на що вказують наліпні 
груди, намальовані "шеврони", зигзаги, па
ралельні лінії чи "потоки". Зустрічаються і 

цікаві антропоморфні зображення в ото
ченні спіралевидних орнаментів, як на по
судині з розкопів В.Хвойки у Ржищеві. 
Важливим аспектом семіотичної функціо
нальності предметів гончарного вироб
ництва є їх зооморфізація як вірогідний 
відголосок тотемізму. Уподібнення посудин 
тваринам і птахам вважається проявом 
міфопоетичного світосприйняття. Іще в па
леоліті зустрічаються ліпні зображення 
тварин для жертвоприношення. У неоліті 
поширеними є теріоморфні посудини, посу
дини з наліпними головами тварин і птахів, 
посудини у формі тварин або частин їх тіл, 
зооморфні мотиви орнаментування посу
ду. В добу неоліту зооморфний посуд побу
тував у Середній Азії, Європі, на території 
Дворіччя, Анатолії, Ірану, Закавказзя ( 1 , 
с.48-49). Часто він зустрічається і в похо
ваннях. У деяких культурах узливання із 
зооморфного посуду символізувало акт 
жертвоприношення тварин. В іншому ас
пекті, коли такі посудини ототожнювалися 
з божествами, то ритуальне пиття з них по
ставало формою причастя. На своїх глиня
них виробах трипільці зображували і фан
тастичні зображення биків, собак з кігтя
ми, коней, виліплювали з глини фігурки 
свиней, овець тощо. Зустрічаються і 
скульптурні голови биків, які здебільшого 
розміщували на вінцях посудин. Цікавою 
знахідкою у цьому контексті є посуд з Пет-
рен, Бернашівки, Майданецького, на яких 
зафіксовано стилізовані зображення соба
ки та бика. На кераміці з Крутобородинців 
вже маємо магічні композиції тварин: 
оленів, козла, кози, собаки. 
Особливого значення в життєдіяльності 
давніх народів набувала й скульптурна 
пластика. Так, мистецькі образи жінки епо
хи верхнього палеоліту знайдено в бага
тьох країнах Євразії: від Франції до Сибіру. 
Типовим прикладом ритуально-магічної 
функціональності глиняної скульптури є 
давньоєвропейські теракотові фігурки. 
Вражаюча галерея таких образів, схема
тичних і реалістичних, цілих і фрагментар
них, належить трипільському гончарству. У 
Стародавній Європі ідейний образ жінки 
був значно ширшим, аніж чоловіка. 
Коріння образу жінки-матері — "богині-до-
мобудівниці", містобудівниці, богині родю
чості, богині звірів, захисниці землеробст
ва, яка владарює дощем, забезпечує 
плідність і землі, і людини, на думку ака

деміка Марра, слід шукати в Середземно
мор'ї (12, с.73). Багатьом жіночим фігурам 
з глини притаманні явно виражена стеа-
топігія (чітко виражені статеві ознаки). Ці 
образи мають здебільшого виразно гіперт-
рофовану форму тазового дітородного по
яса або грудей, що засвідчує їхнє культове 
призначення у вірогідних обрядах по
клоніння Великій Матері Світу, вказує на 
домінуючу символіку родючості й відрод
ження у землеробсько-скотарському житті 
архаїчної доби. Сакральна функціональ
ність таких фігурок підтверджується ще й 
тим фактом, що в їхньому глиняному замісі 
знаходять домішки зерна, борошна, а в че
реві деяких із них — глиняні кульки-яйця, 
можливі прообрази двох планів буття — 
мікрокосму (зародок, ембріон дитини) і ма
крокосму (космічне яйце). Скульптурки зо
бражені переважно в культових позах: на
хиленими вперед у поклоні, із піднятими 
вгору або розведеними в сторони руками, 
у пологових позах тощо. Декотрі з них 
граціозно сидять у крісельцях-тронах, що 
мають вигляд стилізованої бичачої голови і 
рогів, вірогідно, уособлюючи цим Велику 
Матір-Жінку, Діву-Берегиню, яка йде поруч 
із Божественним Небесним Биком, сим
волізуючи гармонію двох космічних начал 
(7, с.51). На ритуальну функціональність 
трипільських фігурок, як слушно зауважу
вала одна із ретельних дослідниць Трипілля 
середини XX ст. Тетяна Пассек, вказували, 
зокрема, і такі деталі, як "пояс, намисто, 
розпущене волосся, відкритий корсаж, ого
леність, зображення статевих органів" — 
символи добробуту, плодючості (12, с.73). 
На теренах сучасних України, Сибіру, Італії 
й острова Мальта поширеними у верхньо
му палеоліті та неоліті були теракотові 
скульптурки жінки зі складеними на нижній 
частині черева руками — архаїчний образ, 
що, вірогідно, виявляє родильний аспект 
Богині-Матері в значенні оберега й Покро
ви. Для них характерні різні рівні схемати
зації та кілька типових ритуальних поло
жень. Зокрема, певний різновид трипіль
ських статуеток із глини мав явну магічну 
функціональність і використовувався в об
рядах народження. У череві однієї з таких 
фігурок знайдено чотири глиняні кульки, в 
іншій — відбитки якогось збіжжя. Вірогідно, 
подібне символізувало Матір запліднення і 
Богиню пологів. Археологи знаходять та
кож глиняні фігурки богинь, що сидять на 
троні, — вважається, що їх розміщували в 
нішах культових приміщень та під підлогою 
житла. У зв'язку з цим важливо зазначити, 
що в Стародавній Європі були поширеними 
святилища — своєрідні "гробниці пологів" 
та їх керамічні моделі, в яких знаходили 
мініатюрні глиняні кушетки, теракотові 
фігурки в породільних позах, імітації 
кількамісячних утробних плодів. Безпереч
но, що такі ритуальні комплекси використо
вувалися у містеріях дітонародження. 
Найпопулярніший образ міфогенетичної 
євразійської зони, яка, за дослідженнями 
визначного дослідника архаїчних культур 
Джозефа Кемпбелла, припадає на тери
торію сучасної України, — образ Матері-
Богині мав магічні функції, про що свідчать 
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обрядові пози глиняних скульптур: підне
сені вгору чи складені на грудях руки, схи
лена голова тощо. Вважається, що терако
тові фігурки Матері-Богині застосовували
ся як обереги не лише в родинній та похо
вальній обрядовості, а й у хліборобській 
магії. У неолітичних пластах їх знаходять 
поряд із кремінними серпами, зернотерка-
ми, мотиками з рогу та іншим рільничим 
знаряддям (2, с.86). Одним із призначень 
трипільських статуеток, виготовлених із 
глини, в яку замішували зерно, могло бути 
обрядове офірування, оскільки їх часто 
знаходять у пічному попелі. 
Обряди захоронення є одним із важливих 
джерел реконструкції процесів розвитку 
традиційних культур, побуту та світогляд
них уявлень палеосуспільств. У період 
пізнього Трипілля для захоронення тіл по
мерлих у плоских і курганних могильниках 
використовували керамічні монохромні ур
ни. Трипільці клали в могилу, окрім усього 
іншого, магічні фігурки жінки з глини (кур
гани поблизу Серезліївки на Кіровоград-
щині, в Усатові на Одещині та ін.). У похо
ваннях дев'ятилітніх дівчат на цвинтарі се
ла Вихватинці (Молдова) було знайдено по 
три теракотових фігурки трипільського сти
лю (У-\У тис. до н.л.) — так звані "оголені 
богині", без рук, з маскоподібними облич
чями і явно вираженими ознаками жіночої 
статі. У могилах дорослих того ж поселен
ня знаходилося по одній такій фігурці. Там 
же відкопано мальований посуд із 
вірогідними символами становлення — 
взірцями зерно- й утробоподібної форми, 
змієподібними спіралями, парами "гусе
ниць" тощо (20, с.199). В одному з вихва-
тинських дитячих поховань було знайдено 
глиняне калатальце у вигляді жінки з п'ять
ма камінцями всередині, що, ймовірно, 
слугувало магічним талісманом для виг
нання "нечистої сили" (3, с.127). Ті камінці 
могли виконувати поряд з практичною, 
безперечно, й сакральну функцію, сим
волізуючи плодючість і неперервність жит
тя. Як відомо, глиняні скульптурки божеств 
і ритуальні моделі житла становили основ
ний інвентар домашніх культів давніх на
родів світу (Вавилонія, Ассирія, Трипілля). 
Цим глиняним предметам приносили жерт
ви задля охорони і добробуту спільноти, їх 
передавали з роду в рід як священні 
реліквії, що зберігали на собі еманації 
предків, акумулюючи психічну енерг ію 

всього родового дерева. 
Поміж тим, у трипільських по
селеннях знаходять чимало 
гончарних виробів, функціо
нальне призначення яких зде
більшого залишається гіпоте
тичним. Так, найтиповішими у 

І такій категорії артефактів є 
• глиняні модельки хат із деталь

ним зображенням інтер'єру 
(поселення коло Сушківки, По
лудні, Володимирівки на Уман
щині). У селі Сушківці під час 
розкопок знайдено глиняну 
модель хати з піччю, посудом 
та реалістично зображеною 

ґаздинею, котра розтирає збіжжя на ручній 
зернотерці. Із глини трипільці виготовляли 
також і мініатюрні моделі святилищ, які де
монстрували різні ритуали. На одній з них, 
знайденій поблизу селища Полудня, 
внутрішні стіни декоровано численними 
ромбами, а на зовнішніх — намальовано 
кількох жінок, котрі молотять зерно й готу
ють тісто. Примітно, що тут зображення 
вже не реалістичні, а умовні, культові і є, 
на думку Т.Пассек, "зображенням ідола" 
(12, с.73). Такий хліб, випечений у храмові, 
вірогідно, вважався священним і призна
чався для обрядів поклоніння Богині Землі. 
Глиняні модельки ритуального хліба різно
манітної форми ("цеглинки", змії, птаха, 
тварини чи квітки) відомі в багатьох куль
турних групах Стародавньої Європи. Ціка
во, що форма печі для ритуального 
випікання священного хліба часто 
уподібнювалася до вагітного черева жінки, 
символізуючи запліднений плід Богині, що, 
очевидно, випливало з уявлень про піч як 
уособлення Матері-Зер-
нини (20, с.147-149). Во
гонь в народній уяві ук
раїнців вважався святим. 
Його традиційний храм — 
піч. Невипадково найціка
вішою частиною трипіль
ського житла вважаються 
печі, яких у багатокамер
них будівлях могло бути 
до 6 одиниць. Трипільські 
моделі хат деякими до
слідниками вважаються 
засобами передачі життє-
важливих етнічних знань. 
Адже такі модельки міс
тять детальну, різнопла
нову інформацію про архітектурно-риту
альні аспекти житла (інтер'єрні особли
вості, позначки місця споживання їжі , 
відпочинку, зберігання збіжжя, встанов
лення жертовника і вівтаря тощо). Водно
час вони могли використовуватися для ас
трономічних спостережень — у "відкритих" 
модельках (без даху) на стіні є отвір, об
рамлений солярними знаками (символом 
Сонця) та внутрішніми насічками (кален
дарними позначками), через який, за гіпо
тезою Миколи Чмихова, пропускаючи 
проміння Сонця, оптично визначали аст
рологічні дані. Цікава модель двокамерно
го святилища-житла є у приватній колекції 
Сергія Платонова: дах оздоблений пере

верненим півмісяцем у вигляді рогів, на 
стіні супроти входу — круглий отвір, на 
інших двох стінках вигравіювано у колі 
знак, відомий більше як знак "інь-янь" — 
символ двох вселенських принципів: чо
ловічого і жіночого, активного і пасивного, 
позитивного і негативного. Таким чином, 
образова пластика, відіграючи важливу 
роль у магічній і релігійній обрядовості на
ших пращурів, сприяла появі різноманітних 
моделей для вотивних функцій, детальне 
визначення яких є для нас гіпотетичним. 
До категорії священної кераміки трипільців 
відносяться і так звані біноклевидні посу
дини — "біноклі", що різними дослідниками 
вважаються підставками для світильників і 
обрядових статуеток, ритуальними посуди
нами для проведення обрядів узливання, 
напування землі, а то й пристроями для 
енергетичної гармонізації простору. У 
трипільському поселенні поблизу селища 
Кліщів на Вінниччині в одній розкопаній 
оселі знайдено цілий ритуальний комплекс 
бінокулярних посудин, розташованих пра
вильним колом у перемежуванні з ке
рамічними мальованими горщиками. По
близу були рештки двох десятків розбитих 
глиняних контейнерів і невеличкої фігурки 
вівці. Бінокулярні бездонні посудини 
трипільської археологічної культури, за
звичай, декорувалися паралельно-
лінійним орнаментом. У світовій практиці 
відомі випадки застосування ритуальних 
посудин із численними отворами неолітич
ної, мідної та бронзової епох для прове
дення обрядів викликання дощу. У поселен
нях Караново (VI — V тис. до н.л.) було 
знайдено керамічні воронкоподібні сита, 
прикріплені до великих посудин. Очевидно, 

магічна рідина збиралася у воронку, а 
звідти потрапляла у воду, перетворюючи її 
у священну. Таку "божественну вологу", 
вірогідно, розхлюпували довкола посудин в 
обрядах очищення чи благословіння (20, 
с.48). З практикуванням обрядів родючості 
може бути пов'язаний і керамічний ком
плекс із 21 фігурки, знайдений у ранньот-
рипільському святилищі у Північній Ру
мунії, де скульптурки містилися у великій 
вазі разом із 15 кріселками-тронами для 
значно більших фігур. Розмаїття про
порцій, розмірів та орнаментальних сим
волів скульптур наводить на думку про на
явність у наших далеких попередників 
ієрархічної диференціації складових такого 

93 



комплексу. У ранньому поселенні над Бу
гом — Сабатинівці II (Одещина) знайдено 
жіночі фігурки у кріселках зі спинками у ви
гляді рогів (символ могутності). Увесь ком
плекс із 16 фігурок розміщувався на 
спеціальному підвищенні, біля печі було ще 
6 таких скульптурок. Посеред тієї ж кімна
ти знайдено череп бика з рогами, що вка
зує на культ поклоніння бику-корові. У 
пізньотрипільських землянках поміж іншо
го ритуального начиння знаходять і глиняні 
куришки на шести ніжках із зображеннями 
солярних знаків, що трактуються як 
своєрідний переносний вівтар — типовий 
атрибут жіночих жрецьких дій. 
Попри всю свою потенційну перспек
тивність, один із важливих аспектів вивчен
ня трипільської кераміки — її декорування 
й орнаментика — залишається донині поза 
чільною увагою сучасних дослідників. 
Згідно з археологічними даними, орнамен
тальні мотиви символічного характеру, що 
збереглися видозміненими донині, форму
валися ще в первісному мистецтві. На 
зламі верхнього палеоліту в мистецтві 
відбувається перехід від реалістичної фор
ми до схематичної, яка швидше означає, 
аніж зображує. Розвивається семантика 
зображуваного: "за будь-якою лінією чи ге
ометричним взірцем може стояти складне 
поняття або навіть цілий сюжет, тоді як ре
алістично виконаний верхньопалеолітич-
ний образ не припускає нічого крім того, що 
він зображує" (6, с.114). 
Ґрунтовний аналіз з метою декодування 
реліг ійно-космогонічних уявлень давніх 
землеробів, зокрема на матеріалах орна
ментів гончарного посуду, здійснив видат
ний український археолог Валентин Дани
ленко. В своїй монографії "Космогонія 
первісного суспільства" він довів, що орна
ментальні композиції, які "одночасно слу
гували для прикрашання різноманітного 
глиняного посуду, тобто слугували орна
ментом, являли собою конкретні смислові 
сюжети..." (4, с.9). Микола Чмихов вважав, 
що "космічний символізм орнаменту наго
лошує на наявності космічної моделі, що 
виникла за подібністю до стабільної 
суспільної організації' — посуд з одно
рідним орнаментом відповідав "взаєминам 
рівності первісного суспільства, а виділен
ня домінуючого елемента орнаменту, який 
символізував сонце-небо-всесвіт, засвід
чувало глибоке соціальне розшарування 
спільноти й розподіл посуду на "профан-
ний" (для повсякденних побутових потреб) 
і "сакральний" (для церемоніальних, обря
дових використань)". Він також класифікує 
посуд більшості археологічних пам'яток не
оліту — бронзової доби на чисельну групу 
— із симетричністю й одноманітністю ор
наментальної композиції і раритетну — із 
"домінуючим елементом" — сонячно-
космічною символікою нижньої або цент
ральної частини посудини (16, с.65-66). 
Окремою площиною, ще не дослідженою з 
точки зору орнаментальної знаковості, за
лишається трипільська кераміка. З усього 
асортиментного розмаїття такого посуду 
семіотично насиченішим є мальований. 
Його виготовлення, безсумнівно, вважало

ся ритуальним дійством і супроводжувало
ся особливими обрядами. Трипільці, як 
відомо, розписували не лише свій посуд, а 
й домівки — при цьому можна припустити 
подібність їхніх орнаментів, з огляду на то
гочасне ототожнення понять посудини і 
житла. Трипільський орнамент, згідно з ба
гатьма вченими, має космогонічну сим
воліку і відображає світоглядні уявлення 
землеробських племен широких теренів 
Східної Європи. Так, за дослідженнями 
В.Щербаківського, Л.Чикаленка, Ю.Липи, 
сварга — знак Сварога та безконечник, що 
перетворився згодом у меандр, є най
давнішими елементами українського орна
менту. Донині, приміром, керамічні миски 
українців оздоблені різноманітними орна
ментами, найтиповішими елементами яких 
є спіралі, лінії, зигзаги, кривульки, завитки 
тощо. Центральне місце 
композиції зазвичай зай
мають зорі , сонця, 
пізніше трансформовані 
в квіти. На трипільській 
кераміці орнаменталь
ним методом втілено 
гармонійне поєднання 
мистецьких індивідуаль
них задумів майстра-
творця з глибинними 
світоглядними концеп
ціями індоєвропейської 
міфології. її домінуючими 
орнаментальними моти
вами (натуралістичними 
та стилізованими) є: бик 
або роги бика (часто з 
диском Сонця поміж них) 
— символ Сонця; жіночі 
фігурки — образ Великої 
Матері-Богині; символ 
Всесвіту з трьома плана
ми: земля (змія) — 
Матір-Богиня-жінка (ро
дючість) — небо (бик-
Сонце); зигзаги — (блис
кавиця, бог грози — вер
ховний бог ранніх ско
тарів північних теренів 
України Л/-ІЧ/ тис. до н.л.); 
змія — охоронниця озер 
і річок, підземних та сві
тових вод (19, с.117-118). 
Найпоширенішим оздобленням посуду та 
скульптурної пластики трипільців є заглиб
лений спіральний орнамент. На ранньому 
етапі розпис посуду був поліхромним (ма
люнок виконувався у три домінуючі фарби: 
білою, чорною й червоною), пізніше най
частіше зустрічається монохромний роз
пис. Зазвичай розписувалася семіотично 
значима частина посудини — верхня, ри
туальні чаші оздоблювалися з внутрішньо
го боку. Сам черепок такої кераміки був 
тонкостінний, його поверхня дбайливо ло-
щилася. Відтак трипільські двоконусні , 
дзвоноподібні, грушовидні, бінокулярні по
судини, глечики, чаші, "кратери", зернови
ки, напівсферичні миски; моделі житла, 
санчат; скульптурки людей і тварин, фанта
стичних істот по праву зараховуються до 
визначних пам'яток первісного мистецтва. 

Зупинимося докладніше на одному з най
поширеніших декоративних мотивів 
трипільських гончарів — зображенні жінки 
(Богині-Матері, Берегині , Матері Світу, 
жінки-води, птаха-землі) з піднесеними 
вгору руками, котра тримає на голові чи 
над нею священну чашу-чару. Символізм 
таких глиняних фігурок проявляється та
кож і в їхній орнаментації-татуюванні за
гадковими знаками-символами. Вони оз
доблені давніми космічними символами: 
рельєфними спіралями, змійками, соляр
ними знаками, стилізованим "деревом 
життя". Подібна орнаментація набувала 
швидше ритуального, оберегового, аніж де
коративного значення. Єдність трьох 
планів буття: горішнього (небо), проміжно
го (земля) і долинного (підземний світ) по
значалася, згідно з ранніми традиціями ук

раїнського символізму, за допомогою ар-
хетипу світового дерева — дерева життя, 
яке здебільшого мало свого охоронця — 
птаха (символ світової душі). Світове дере
во канонічно зображується таким, що по
стає із посудини-вазона або чаші, вказую
чи такою символічною комбінацією на 
власні витоки із певного лона-вмістища, 
аналогічно всесвіту, який в українській 
міфології походить із глечика. Окрім сим
волічного значення, орнаменти мали 
магічні властивості. Зокрема, про дерево 
життя Вадим Щербаківський писав, що цей 
образ мусив мати оберегову силу, щоб "ви
ганяти із хати всяку зловорожу, нечисту 
темну силу, ту, що шкодила людям, що при
носила хвороби й смерть. Таку саму апот-
ропеїчну силу мали й інші мальовані сим
воли: хрести — прості й ламані, себто сва-
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стичні, зірки, очі тощо" (17, с.164). 
Спільним для трипільських, малоазійських, 
східносередземноморських керамічних 
статуеток є символічний жест — складені 
на грудях руки, "пташиний защип"-маска 
обличчя, декорування тіла геометричними 
фігурами — знаками жіночого начала, пло
дючості, життя. Вважається, що трикутник 
із двома крапками на грудях виступає 
первісним символом Матері-Богині, два 
трикутники, звернені один до одного вер
шинами, уособлюють жінку взагалі. Можна 
припустити, що в образі Великої Матері 
втілено вищі енергії природи, космічні си
ли, зокрема, ромб із гачечками символізу
вав плодючість, жінку, землю, рослинний 
світ. Композиція таких ромбів, об'єднаних 
архетипом жіночого начала, могла бути 
знаком дерева життя. Кожна трипільська 

фігурка мала своє специфічне призначен
ня й відрізнялася одна від одної не лише 
формою, а й ритуальним орнаментуван
ням. Мати-Вогонь, вочевидь, зображува
лася жінкою, яка сидить біля печі в крісел
ку, Мати-Сонце — колом із хрестиком усе
редині, Мати-Вода — хвилястою лінією, 
Мати-Земля — трикутником або чотири
кутником із крапками всередині, Мати-Ко-
рова — жінкою з рогами тощо (3, с.184). 
Спіральний елемент розпису трипільських 
поховальних горщиків і статуеток Матері-
Богині міг символізувати, поміж інших зна
чень, печеру-лабіринт — образ внутрішніх 
органів людини як своєрідного путівця душі 
у потойбічний світ, її зворотний шлях до 
первісного материнського лона. Подібне 
припущення підтверджує спіралеподібна 
орнаментація на дітородних частинах фігу

рок жінки, віднайдених, зокрема, в Луці-
Врублевецькій та інших трипільських посе
леннях (2, с.90). Спіраль як можлива ви
дозміна меандру із заокругленими кутами 
прикрашала глиняні статуетки не лише 
трипільських, а й критських жінок-богинь, 
вірогідно, уособлюючи міфологічний 
лабіринт — тяжкий зворотній шлях до 
Вирію. 
Семіотика неолітичної орнаментації уже 
віддавна в сфері зацікавлення відомих 
учених світу. Зокрема, шведський архео
лог Ю.Андерсон, досліджуючи поховальну 
символіку неолітичної культури яншао, 
дійшов висновку, що "розпис поховальних 
урн сповнений символів, більшість яких оз
начає життєву силу, спрямовану на благо 
мертвих". Він дав широку інтерпретацію ос
новним орнаментальним знакам яншао. 

Андерсон першим у своїй мо
нографії "Ранньокитайська 
культура" ("Ап Еагіу Спіпезе 
СиІІиге", 1923) висунув гіпоте
зу про те, що високі традиції 
культури мальованої кераміки 
були принесені в Китай із за
ходу, вказав на дивовижну 
подібність розпису яншао і 
мачане з розписом кераміки 
з Анау, Суз і Трипілля. На таку 
подібність вказував у своїх 
керамологічних працях і відо
мий український мистецтвоз
навець Юрій Лащук (9, с.46-
48). 
За даними іншої дослідниці 
знакових систем давнини 
Х.Рід, "орнамент смерті", при
таманний неолітичним культу
рам Китаю, Скандинавії та 
Європи, використовувався в 
обереговій магії проти сил 
зла, пристріту і був тісно 
пов'язаний із культом смерті. 
Бельгійський синолог й істо
рик культури Карл Хентце 
вперше провів ґрунтовне 
дослідження семантики роз
писів неолітичної кераміки 
Китаю й визначив у них 
складні міфологічні сюжети, 
що базувалися на люнарному 
символізмі й становили сер

цевину багатьох давніх культів (6, с.13). 
Його інтерпретація основних мотивів роз
пису ґрунтувалася на постулаті про те, що 
землеробським культурам була притаман
на аграрно-маг ічна орнаментація із 
домінуючою символікою води, дощу, грому, 
Сонця, фаз Місяця, культу предків, родю
чості тощо. Шляхом широких історико-куль-
турних узагальнень Хентце дійшов виснов
ку про генетичну спорідненість образо
творчого мистецтва різних народів, куль
тур і континентів — від давніх цивілізацій 
Близького Сходу до теперішніх "вимираю
чих" культур Південної Америки й Африки. 
Із дифузіоністської концепції розвитку 
культури міграція ідей та символів поширю
валася з могутніх епіцентрів давнього 
культурного розвою у Східній Європі , 
Південно-Східній Азії, Південній Америці, 

на Близькому Сході. Професор Лащук у 
своїх дослідженнях простежує безпосе
редні спадкоємні аналогії в розписах на ке
раміці Трипілля, класичної Греції та Китаю 
періоду яншао (8, с.19). Узагальнюючи, 
можна сказати, що головним мотивом ян-
шаоського, а отже і спорідненого з ним 
трипільського розпису керамічних посудин 
є культ жіночого плодотворного начала 
(Мати-Земля) і чоловічого одухотворюючо-
го (Змія-дощ), а його провідною ідеєю — 
природно-космічна циклічність буття. 
Взагалі, неолітичному орнаменту прита
манні геометричні, рослинні, антропо- і зо
оморфні стилі, що є відголоском то
темістичної домінанти. Триєдність світу, 
світове дерево, міфічні птахи-творці світу 
— виступають основними образами 
більшості культурних традицій світу. Уза
гальнено трипільському ритуальному орна
ментові притаманні такі основні оберегові 
мотиви: ромб — символ жіночого начала, 
Землі; коло — чоловічий символ, Сонце; 
тотемістична символіка (13, с.331-332). Ти
повим для багатьох народів"світу є символ 
сварги. У пол і варіантності свого графічно
го вияву він зустрічається в розписі пред
метів гончарного виробництва (переважно 
посудин) Стародавньої Європи (Трипілля), 
Амазонського Еквадору, Північної Амери
ки, Африки й інших. Семіотика цього дав
нього знаку, вірогідно, пов'язувалася із со
лярною символікою, більш глибоке ро
зуміння якої уможливлюється завдяки на
уковим досягненням сучасності. Відкриття 
так званого "сонячного вітру" — радіально
го витікання плазми сонячної корони у 
простір і фіксування на плівці процесу 
вібраційного руху намагніченої плазми, на
ближають до розкриття значного пласту 
стародавніх солярних символів. Такі знаки, 
графічне зображення яких не було 
суб'єктивно-декоративним, грунтувалися 
на реальних енергетичних явищах, що схе
матично відображували структурні про
екції "сонячного вітру" й силового поля в 
різні часово-просторові площини (14, 
с.192-196). 

Досить грунтовно узагальнюючу типо-
логізацію давньоєвропейських і, зосібна, 
трипільських символів на предметах ке
рамічного виробництва здійснила амери
канська дослідниця Марія Гімбутас. 
Оскільки результати її багаторічної 
співпраці із східноєвропейськими й, зокре
ма, українськими вченими не введені у 
вітчизняний науковий обіг, а інтерпретація 
символів є дискусійною і по суті невідомою 
широкому загалу в нас, наведемо її ос
новні потрактування давньоєвропейської 
орнаментальної знаковості: знак "V" і "ше
врон" — обрядове благословення чи за
клинання; зигзаг — прообраз змії, символ 
води; знак "М" — символ життєдайних вод 
і творчих функцій Богині; меандр — сим
вол води, Космічних Вод; "потоки" ("стру
мені") — символ забезпечення життя, здо
ров'я і достатку зі Священного Джерела; 
"решітки" — елемент символіки, пов'яза
ний із водяною космогонією, джерелом 
життя і народженням трьох світів природи: 
рослинного, тваринного і людського. Сим-
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волізує міфологічну "рідину буття" — 
життєдайну вологу; потрійна лінія — сим
вол енергії становлення й початку, знак 
священних потоків життєдайної вологи, 
трьох планів буття, основних першоеле
ментів природи; "вульва" — жіночий сим
вол Матері-Богині. Уособлює Космічне Ло
но життєдайної вологи, первісні стадії жит
тя — запліднену утробу, браму до сокро
венних вод життя. Є універсальним сим
волом родючості; "пісочний годинник" — 
символ життєвої енергії регенерації; "ду
алізм" — символ прогресивного примно
ження, інтенсифікації потенцій універсуму. 
Виражає різнопланові аспекти світогляд
них реалій; "яйце" — символ безперервно
го колообігу життя й відродження вегета
тивних сил природи; "колона (стовп) життя" 
— символ втілення таємничої життєвої си
ли, образ розвитку і проявлення первісної 
речовини, вітальної енергії; "пташині лап
ки" — регенеративна потенція Богині-Пта-
хи; хрест у колі — універсальний символ 
чотирьох вимірів простору та пір року; 
спіраль — символ проявів первісної енергії 
або циклічності процесів життя і часу, знак 

стимуляторів процесів становлення; "за
витки" — символ, що виражає циклічну 
зміну життя і часу, ритмічний коловий і 
спіралеподібний рух, поступальний перехід 
із однієї фази в іншу; "гребінець" — символ 
енергетичних сил і регенерації, божествен
ної вульви; супротивні "зміїні голови" — 
символ енергії, стимулятор руху; арки — у 
вертикальних колонах: піднесення життя; 
топірець — символ енергії, пов'язаний із 
жіночою вульвою. Асоціюються із топірця-
ми, що виготовлялися з глини і признача
лися для культових потреб; подвійна лінія 
— символ вагітності, дуалізму; "букраніум" 
(голова і роги бика) — знак жіночої вульви, 
символ регенерації; "шахова дошка" — 
символ водяної життєдайної сфери; 
"напівмісяць" — символ енергії становлен
ня, означає початок нової фази місячного 
циклу; "гачок" — енергетичний символ, що 
виражає силу змії, співвідноситься з рога
ми та спіраллю; "ріг" — енергетичний сим
вол становлення; "лабіринт" — регенера
тивна утроба Богині; ромб із крапкою все
редині — знак вагітної Богині, символ родю
чості; два трикутники, з'єднані основами, — 

символ регенерації; "зернина" — символ 
народження й ембріонної стадії життя, 
відповідник знаку вульви; "сонце" — символ 
сезонного пробудження, оновлення, джере
ла життя. Асоціюється з Богинею Смерті та 
Регенерації (20, с. 6-300, 322-325). 
Розмаїття давньоєвропейських образів, на 
думку М.Гімбутас, можна пояснити тим, що 
їхній символізм є хтонічним і люнарним, 
грунтованим на сприйнятті земного життя 
як нескінченної спіралі еволюційних пере
творень, ритмічної зміни фаз народження 
та смерті, творення і руйнування. У 
подібному символізмі найфундаменталь-
нішою є концепція регенерації й оновлен
ня. Усі її образи базуються на основопо
ложному понятті Великої Матері-Богині, 
Матері Світу — Творящого Жіночого Нача
ла, Природи, що проявляється у своїх 
різноманітних функціях: життєдайній, 
смертоносній, регенеративній, оновлюючій 
і т.п. Поліфункціональність цього основного 
архетипу давньоєвропейського світогляду 
породжує і розмаїття свого образового та 
формового вираження. 
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Таким чином стає очевидним, що кожен 
знак і символ несе в собі потужний масив 
інформації, яка з того чи іншого боку вияв
ляє езотеричну картину світу, містить в 
собі довготривалу програму активного 
впливу на навколишнє середовище. Цими 
знаннями, які ми науково пізнаємо й ут
верджуємо лише нині, наші далекі пращури 
володіли багато тисячоліть тому. 
Отже, на розлогих протоукраїнських тере
нах Дунайсько-Дніпровського межиріччя 
за доби неоліту закорінилися загадкові 
ранньоземлеробські племена з високим 
рівнем цивілізації, політичного ладу, 
рільничої культури та могутнім світознав-
чим потенціалом — т.зв. аратанці-
трипільці. Цю спільноту проф. В.Щер
баківський назвав праукраїнською. Вони 
звели грандіозні міста, оточили їх велични
ми "змієвими" валами, незмінно сповідува
ли протягом довгих віків культ жінки-ма-
тері, заклали основи мистецького образо-
творення, які донині на генетичному рівні 
зберігає українська душа. Вже дещо відомо 
про особливості їх господарського життя, 
побуту, хоча й досі тривають суперечки 
між різними дослідниками стосовно певних 
аспектів матеріального життя трипільців, 
соціально-ідеологічного підґрунтя їх 
суспільства, світоглядних засад. Безпереч
но одне — здобутки Трипільської 
цивілізації, більше століття замовчувані за 
імперськими настановами, є настільки зна
чимими в історії людства, що їх донині на
магаються монополізувати, а то й привлас
нити не лише наші близькі, а й досить да
лекі сусіди. З цього приводу визначний 
письменник і публіцист Юрій Липа цілком 
слушно зазначав, що "досліди над 
трипільською культурою дали глибокі гра
ниці сучасним українцям, а кількатися-
чолітня безперервна традиція густонасе-
леної пра-України... знов дає сучасним ук
раїнцям "доказ непорушності володіння 
своєю землею упродовж тисячоліть" (10, 
с.40). У спадщину нам сьогоднішнім від 
трипільців дісталися не лише неперевер-
шені традиції містобудування, формування 

ландшафту, рільництва та землевпорядку
вання, а й провідні ідеї та риси етнічного 
характеру-менталітету, зокрема осо-
бистісної свободи, високих моральних чес
нот, мистецького смаку, "задивленості у 
небо", — культ жіночого первня, тобто те, 
що Євген Маланюк назвав "національним 
інстинктом", вирішальним чинником якого 
є "родина, рамки національного стилю, 
магія національного обряду атмосфера 
національної етики і національної естети
ки"^, с.230). 
Тож що ми нині знаємо про духовний світ 
наших славних пращурів, їх етнічні знання, 
світоглядні спрямування, космознавчі 
орієнтири? Чи може "заакадемізований" 
учений, знайшовши, приміром, кістяк дав
ньої людини, реконструювати поміж окре
мих антропологічних та етноісторичних 
скупих даних його цілісний внутрішній світ, 
найсокровенніші почування, космо
логічний світогляд? Цього, на жаль, не 
зберігають пожовклі від часу кістки, і навіть 
способи захоронення, його орієнтування 
чи поховальний реманент навряд чи да
дуть бодай наближені до вичерпних 
відповіді... Тому надія на позбавлення 
"білих плям" у цьому питанні лежить у пло
щині комплексних реконструкцій, міждис
циплінарного аналізу, позбавлення ідео
логічних стереотипів та відновлення "істо
ричної справедливості", які можуть набли
зити нас до таїни Трипілля. У такому кон
тексті вирішальним є формування у по
сильних потугах науки Нової доби, що 
віднайде дієві шляхи поєднання раціональ
ного й ірраціонального, духовного і ма
теріального, "підбере" новітніми науковими 
методами коди до інформаційних сейфів 
простору й проллє світло на так звані 
таємниці Історії. А поміж тим звертаймося 
до правдивих джерел і течій Пізнання, які 
неодмінно спрямують невтомних шукачів у 
русло правдивих відкриттів і священних од
кровень Буття... 
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