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X річниця нової Незалежності України 

д о в с і х ч и т а ч і в . . . 

і прихильників всеукраїнського часопису 
Образотворче мистецтво", всіх українців, 

в Україні і не в Україні сущих 

10 рок ів нової Незалежност і Укра їни , незалежност і нашої 

д е р ж а в и . Для історії, та й для мистецтва , 10 рок ів — мить, 

нашому людов і , народов і треба було їх в и ж и т и . Щоб утвердити 

св ій нац іональний поступ на шляху Свободи й Волі. З а ці 10 літ 

у кра їнський мистецький св іт з м і н и в с я . Та чи зробили ми його 

т а к и м , я к и м в ідеалі замислили , — істинно у к р а ї н с ь к и м ? 

І так, і н і . Ч и м а л о зроблено . С а м е укра їнський світ, хоч і не на 

повну силу, а таки постав у мистецтв і , і в малярств і , і в графіці , 

і в скульптур і , і в монументал істиц і . Влилася, заявила про себе 

ціла когорта нац іонально мислячих , наснажених у к р а ї н с ь к о ю 

ідеєю молодих і середнього покол іння мистц ів , як і успадкували 

методи т в о р е н н я нац іонального стилю в укра їнськ ій 

образотворчост і . Це І . -В .Задорожний, Ф . Г у м е н ю к , А .Антонюк , 

В.Патик, І .Остафійчук, В.Ґонтарів, В.Алтанець, О .Заливаха , 

Н.Виргун, М .Обезюк , В .Перевальський, В.Шишов, В .Федько , 

Б .Сорока , В .Маринюк , Д .Стецько , Р.Романишин, Ольга та 

Д м и т р о Парути , Б.Губаль, В.Луцак, Б.Буряк, М .Демцю, 

П.Сипняк , В .З інченко , М . К у м а н о в с ь к и й , О . Івахненко , 

І .Микитюк, М.Тел іженко, В.Ярич, М.Степанов, О.Мельник , 

В.Микита, Е .Контратович , Людмила , Микола і Богдан М а з у р и , 

Р.Петрук, Н .Пономаренко , О .Киселиця , М .Стороженко , 

О .Потапенко , С .Гнойовий, Ярослава і Ярослав М о т и к и , 

І .Панейко. . . 

Вони першими в п е р ш о м у десятир ічч і нової Незалежност і 

Укра їни продовжили золоту нитку укра їнськост і в мистецтв і . З а 

ними ще будуть нові й нові одержим і . І забуяє наша культура в 

п о в н о м у с в о є м у розвої . А ті навколомистецьк і артна ї зники , як і 

солов 'ями сп івають на всіх б ієнале осанну космопол ітизму , 

нарешті проявлять своє приховане д іляцьке нутро, і не 

знайдеться ї м м ісця в нашій культурі . 

Десятиліття нової Незалежност і Укра їни показало , що сучасне 

укра їнське мистецтво — це не лише те, котре намагаються 

представляти кольоровою л я п а н и н о ю та псих і чними 

недоладностями (їх у кра їнський менталітет не зараховує до 

своїх надбань) ,— а це в першу чергу те, що несе К р а с у і Біль 

цього К р а ю , цієї Земл і . 

Іде б ій . Двоб ій . У мистецтв і — також . 

Земле моя, всеплодющая мати, 
Сили, що в твоїй живе глибині, 

Краплю, щоб в бою сильніше стояти, 
Дай і мені. 

ОЇ 
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X Р І Ч Н И Ц Я Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І У К Р А Ї Н И ( 1 9 9 1 — 2 0 0 1 ) 

Р Е А Л І Ї 
УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ* 

Чи не найбільшою проблемою в Ук
раїні сьогодні є збереження власне 
українського культурного середови
ща. Це нерозривно пов'язано з питан
ням вибору шляху розвитку та долі ук
раїнської культури в нашій державі 
взагалі. 
Не буде перебільшенням зазначити, 
що від того, як вирішиться це питання, 
залежить, чи стане Україна дійсно ук
раїнською державою, чи перетворить
ся на аморфне державоутворення, 
своєрідний новий домініон чи Вавилон 
із зовнішніми ознаками державності. 
Сьогодні, на мій погляд, в Україні про
стежується відсутність цілеспрямова
ної культурної політики, а її замінни
ком виступають короткострокові куль
турні програми, святкування та "по
жежні" фінансові ін'єкції, які не мо
жуть виправити того критичного ста
ну, в якому опинилися наша культура. 
За десять років існування держави 
вона так і не змогла стимулювати 
створення широко розгалуженого ми

стецького ринку, і навіть той вузький 
мистецький ринок, який є, через 
відсутність об'єктивних важелів ЙОГО 

регулювання (проведення аукціонів, 
конкурсних виставок, відсутність 
внутрішнього туристичного бізнесу, 
недієвість закону про меценатство і 
благодійництво, відсутність розгалу
женої системи галерей і т.п.) поступо
во перетворюється на звалище низь
копробної продукції, на віртуально 
ілюзорний світ рожевих окулярів, де 
спокійно співіснують ілюзія авангарду, 
ілюзія реалізму, ілюзія народного мис
тецтва, в більшості замінена сурога
том самодіяльних виробів. 
Такий "ринок", у свою чергу, провокує 
мистців або до виїзду за кордон, або 

* Культура (лат. сиІШга — освіта, розвиток): 1) 
Сукупність практичних, матеріальних і духов
них надбань, які свідчать про історично досяг
нутий рівень розвитку суспільства і людини та 
втілюються у результатах продуктивної діяль
ності. У вужчому розумінні К. — сфера духов
ного життя, що охоплює, насамперед, систе
му виховання, освіти, творчості (особливо 
мистецької), а також установи й організації, 
що забезпечують їхнє функціонування (шко
ли, вузи, клуби, музеї, театри, творчі спілки, 
товариства тощо); 2) Ступінь довершеності в 
оволодінні якоюсь галуззю знань або діяль
ності (культура виробництва); 3) Сукупність 
моральних вимог, які стають для людини скла
довою частиною її звичок і навичок, котрі ви
являються у її щоденній поведінці (культура 
поведінки). {Словник з етики). 

Андрій Надієць 

до акробатичного штукарства, пропо
нуючи їм, як нову мистецьку політику, 
старий принцип "чєво ізволітє?", по
ступово перетворюючи, таким чином, 
мистців на вимушених зовнішніх або 
внутрішніх емігрантів, створюючи 
умови для появи, як і в радянський 
час, двошаровості мистецтва і культу
ри. Ні для кого не секрет, що сьогодні 
знижується престижність мистецьких 
професій, а саме мистецтво, поклика
не служити розвиткові культури та 
формуванню нації, стає заручником 
амбіцій одноосібних замовників, про
дукуючи і пропагуючи їхні смаки, 
замість того, щоб відстоювати власні 
погляди. 
"Завдяки" такій "політиці" у мистецько
му середовищі поступово утверджує
ться зневіра в потребі серйозного 
ставлення до проблем творчості, а в 
суспільстві стає сумнівною потреба в 
існуванні високої української культури 
взагалі. І ми знову поступово потрап
ляємо в лабети так званого "застою", 
який панував на теренах СРСР у 70-
80-х рр. минулого століття. Але наслі
дки нинішнього "застою" можуть вия
витися набагато глибшими і згубніши
ми, оскільки цей процес відбувається 
не в радянській імперії, а в "омріяній 
поколіннями наших прадідів" суверен
ній Україні, а тому при відсутності яск
раво вираженої протестної культури. 
Нині діячі культури ще переживають 
своєрідний шок від того, що мрія про 
свободу волевиявлення та послідовне 
єднання держави і культури так і зали
шилася лише мрією, — влада вияви-
^ ^ ^ ^ лась глобально неготовою і 

Н Н незацікавленою, щоб ця мрія 
вільної єдності здійснилася. 
Довго такий стан речей 
зберігатися не може: в укра
їнському мистецькому сере
довищі настане момент усві-

| домлення цього феномену, 
к л Й Д з'явиться нова, сильна проте-

стна культура, що може мати 
І непередбачувані наслідки для 

існування і самої держав
ності... 

До такого стану в культурі 
призводять, по-перше, від
сутність чітко сформованої 
української національної 
ідеї та практичний відхід від 
використання української 
національної лінії у продуку
ванні культурно-мистецьких 
програм, по-друге, успадко
вана від радянської системи 
політика залишкового прин-



ципу та ставлення до культури, як до 
індустрії розваг. 
Складається парадоксальна ситуація, 
— з одного боку, ми настирливо хочемо 
відректися свого радянського та ім
перського минулого, а звідси й ідея шля
ху в Європу, а з іншого — продовжуємо 
ту ж радянську політику "сначала накар-
мить народ!", яка в принципі є лише від
лунням гасла розбещеного плебсу Ста
родавнього Риму: "Хліба й видовищ!". 
На мою думку, ця лінія є помилковою і 
згубною для національної держави, 
вона повинна бути докорінно змінена. 
Культура є дзеркалом нації: розбий це 
дзеркало — і знищиш націю, закрий 
його — нація перетво
риться на людність, на 
аморфне, ні на що не 
здатне збіговисько. І 
це повинні усвідомлю
вати державні мужі , 
якщо вони справді є 
державниками... 
Самостійна Україна є 
б а г а т о н а ц і о н а л ь н о ю 
державою, і на сього
дні в країні створено 
всі можливості для 
розвитку етнічних мо
нокультур, але треба 
розуміти, що остовом, 
основою української 
держави є українці, 
саме тому, до речі, ця 

держава носить таку назву, і тому ге
неральною лінією в культурній 
політиці логічно була б підтримка 
корінної, української культури. Ли
ше йдучи цим шляхом, ми зможемо 
протистояти культурі імперії, основою 
якої у нас є малорос і йство, яке ще й 
досі живе в більшості з нас. Утверджу
ючи справді українську національну 
культуру, що опирається на джерела 
народної традиції, ми б органічно сти
мулювали розвиток і інших національ
них культур. 
Ми нині — дуже молода держава, хо
ча генетично наш народ і має глибоку, 
потисячолітню історію, і не можна 

• щ 

ігнорувати той факт, що сьогодні саме 
українське культурне середовище по
требує підтримки у власній державі. 
Тому розбудовувати культурний 
простір України треба на засадах 
пріоритетності корінної національ
ної культури, і це логічно, так само, 
як у Польщі — польської, у Німеччині 
— німецької, у Франції — французь
кої, у Ізраїлі — єврейської... 
Розбудовуючи український культур
ний простір саме таким чином, ми 
прискорили б і вирішення питання так 
званого російськомовного середови
ща, яке практично має лише опосе
редковане відношення до питомої 
російської культури і є породженням 
імперії. Усім зрозуміло, що змінити 
свідомість цієї великої кількості людей 
водночас неможливо, але є діти, і ми 
повинні докласти максимум зусиль, 
щоб вони, вільно зробивши свій ви
бір, заговорили саме українською, 
щоб вони повернулися в природне 
лоно власного народу, адже ні для 
кого не секрет, що більшість російсь
комовного населення — це вихідці з 
українського села у другому чи треть
ому поколінні, а що головне було 
завжди для селянина — престиж, "що
би все як у людей". Тож нам потрібно 
зробити так, щоб українська мова 
стала престижною, мовою елітар
ною, і в першу чергу мовою дер-
жавників, те ж стосується мистецтва 
та культури взагалі. 
Нам не вистачає елементарної агіта
ції та пропаганди досягнень українсь
кої культури, щоб кожен громадянин 
відчув гордість за приналежність до 
неї, — інакше ми не зможемо проти
стояти агресивній маскультурі мало-
російства, яка "Плекається система
тичним впорскуванням комплексу 
меншовартості ("ніколи не мали дер
жави", "темне селянство", "глупий хо-

хол" і т.п.), насмішкува
того відношення до 
національних вартостей 
та святощів. Це — систе
матичне висміювання, 
анекдотизування й глу
зування зі звичаїв, оби-
чаїв, обрядів, національ
ної етики, літератури, з 
ознак національного 
стилю... А коли пісню чи 
танець висміяти не 
вдається, тоді їх вульга
ризується й примітиві
зується..." — ці слова на
писані Євгеном Маланю-
ком шістдесят років то
му, але й сьогодні вони 



актуальні, — бо хіба не це ми бачимо 
з екранів телевізорів та на шпальтах 
газет! 
Якщо ми хочемо вижити і чогось бути 
варті у світі — утвердитися як нація, 
— ми повинні започаткувати нову 
культурницьку ідеологію, яка пере
містила б контрапункти розвитку зі 
столиці на регіони. Адже саме реґіони 
традиційно плекали українську культу
ру, а столиця лише акумулювала, уза
гальнювала, систематизувала, викар
бовувала ті процеси і явища, що відбу
валися на місцях. Тому, на мій погляд, 
культурологія повинна стати одним 
і наріжних каменів освіти в Україн і . 
Якнайбільше уваги повинно бути 
віддано місцевим історико-культур-
ним та мистецьким пам'яткам в тому 
чи іншому реґіоні, що, до речі, сприяло 
б і розширенню туристичного бізнесу, 
на якому, приміром, братня Литва 
вже підняла свою економіку. 
Піддаючи аналізу розвиток культури та 
мистецтва того чи іншого краю в кон
тексті розвитку культури України вза
галі та стимулюючи такі процеси різно
го роду конкурсними програмами та 
інформаційними виданнями, ми може
мо повернути суспільство облич
чям до власної домівки . Гідність, 
гордість за свою країну почи 
нається з усвідомлення величі й си
ли власної землі, а звідси з'являється 
і розуміння особистої відповідальності 
за неї, за власну родину, рід. Звідси й 
розуміння істинної свободи, коли "я 
відповідаю за все", а не лише "мені 
дозволено все". 

Пропагуючи українські культурні цін
ності, ми надали б живого поштовху до 
розвитку інших національних культур. 
Нам треба усвідомити, що будь-яка 
національна культура вирізняється 
своєрідністю й неповторністю світоба
чення, чим вона й є цікавою. Водно
час національна культура я 

є носієм живої народної 
традиції: у народній тра
диції не існує мертвої 
природи, штучної ідео
логії, штучного життя; 
кожний предмет, кожна 
річ мають тут своєрідну 
душевну сутність. Дерево, 
небо, каміння, річка в 
контексті народної тра- і 
диції існують, як живе 
продовження внутрішньо
го світу людини, а не як 
гіпотетичне навколишнє 
середовище. Тому в на
шій культурній політиці ми 
повинні відректися від 

пластико-поліетиле-
нової ерзац-культу-
ри, нав'язуваної нам 
старою імперією в 
новій упаковці як 
найвищий прояв ми
стецької думки, — 
треба вдихнути в 
культуру і мистецтво 
живого повітря істи
нної природи речей, 
підтримуючи справді 
національні україн
ські проекти. Не зов
нішнє, а внутрішнє, 
не лише пристрасть, 
а бажання досягти 
істини повинно ста
ти р у ш і є м нашої 
культури, не витон
чений естетизм, а 
здорова етика, не 
ф о р м а , що ім ітує 
почуття, а почуття, 
виражені ф о р м о ю ! 
Нині на теренах Ук
раїни точиться за
пекла боротьба двох 
протилежних у своїй 
сутності культур — 
культури старої імпе
рії та культури молодої Української 
держави, культури уніфікації та куль
тури усвідомлення відповідальності 
особистості за народ, націю, землю, 
на якій ми живемо. Від того, хто пере
може у цій боротьбі, залежатиме не 
лише доля власне українства, а й по
дальший розвиток мистецьких про
цесів у всій Європі... 
Це, на мій погляд, не є перебільшен
ням, оскільки саме на теренах Укра
їни розвиваються культурні осередки 
великої частини народів, котрі населя
ють Європу і котрі витримали тиск 
асиміляції старої імперії, зберегли 

свої традиції, мову, а в той же час 
настільки вросли в український ґрунт, 
що стали невід'ємною частиною куль
тури та народу України. 
Об'єднати їх під прапором української 
національної ідеї в боротьбі проти ідео
логічної й моральної агресії старої ра
дянської імперії, відродивши живе де
рево народної культури, також є місією 
нинішньої Української держави, а зро
бити це вона зможе лише даючи зеле
не світло розвитку власне українського 
етносу, цілеспрямовано підтримуючи 
все, що живе українським духом. 

1. Георг ій Нарбут . Державний герб 
України. 1918. 

2. О с и п К у р и л а с . Гетьман України 
Петро Конашевич-Сагайдачний. 
Полотно, олія. 

3. Сер г і й В а с и л ь к і в с ь к и й . Козаки в 
степу. Полотно, олія. 1897. Херсон
ський художній музей . 

4. Анатоль П е т р и ц ь к и й . Ескіз кос
тюму Остапа до опери М. Лисенка 
"Тарас Бульба". 

5. Олександр М у р а ш к о . Похорон ко
шового. Фрагмент . Полотно, олія. 
1900. 

6. М и к о л а І васкж . В'їзд Богдана 
Хмельницького у Київ . Полотно, 
олія. 1911. 

7. О с и п К у р и л а с . Богдан Хмель
ницький приймає послів зі Львова. 
Полотно, олія. 

Д а н и л о Нарбут . Гетьман Богдан 
Хмельницький. Із серії "Гетьмани 
України". Полотно, темпера. 1990. 
Черкаський художній музей. 



М И С Т Е Ц Ь К А С П А Д Щ И Н А Святослав Гординський 

Б А Т А Л І З А Ц І Я 
П е т р а А н д р у с і в а 

Більшість наших мистців, у минулому 
й сьогодні, свідомі своїх завдань, і то
му вони намагалися не обмежувати 
себе засвоєнням тільки однієї якоїсь 
ділянки мистецтва, а бути всесто-
ронніми, опанувати теоретично і прак
тично різні роди мистецького вислову 
і давати у кожному з них можливо за
вершені твори. До таких усесторонніх 
мистців належить Петро Андрусів. 
Петро Андрусів народився 2 липня 
1906 р. в Каменоброді Городецького 
повіту біля Львова. 1915 р., під час 
війни, він загубився від батьків; ним 
заопікувався полк кубанських козаків, 

і згодом він потрапив до Москви, а 
звідти до Рязані. Там, 1918 р., зустріли 
його польські офіцери і забрали з со
бою до Варшави, де він жив у 
хлоп'ячій бурсі, якою опікувався Аме
риканський комітет допомоги жерт
вам війни під проводом Герберта Гу-
вера, пізніше президента Америки. 
Малий Петро вчився спершу в 
ремісницьких школах, але швидко 
звернув на себе увагу своїми рисун
ками, і його віддано на навчання до 
одної з варшавських гімназій, яку він 
закінчив матурою. 1927 р. він нале
жав до групи 26 студентів, яких 

з-поміж двох сотень кандидатів прий
нято до Варшавської Академії Мис
тецтв. В часах економічної кризи 1929 
р. він був змушений перервати свої 
студії, докінчити їх допоміг йому меце
нат українського мистецтва митропо
лит Андрій Шептицький. 
Андрусів студіював у класах профе
сорів Феліціяна Броварського і Тадеу-
ша Прушковського, крім цього, слухав 
викладів або проходив практичні 
студії в таких відомих польських мист
ців, як Станіслав Ноаковський і Міхал 
Валіцький (історія мистецтва), Влади-
слав Скочиляс (графіка), Едвард 
Червінський і Ян Ґотард (вечірній ри
сунок), Войцех Ястшембовський 
(ужиткова графіка), Кароль Тіхи (ке
раміка), Тадеуш Бреєр (скульптура), 
Бонавентура Ленарт (книжкова гра
фіка). Після закінчення академічних 
студій Андрусів пройшов ще педагогіч
ні курси, потрібні для викладання в 
державних школах, і став працювати 
викладачем у Вищій Архітектурній 
Школі у Варшаві. Ще під час студій він 
отримав різні нагороди, а 1937 р. сту
дійну поїздку до Парижа. Французька 
колонія у Варшаві влаштувала з при
везених Андрусевим рисунків та аква
релей окрему виставку, на якій майже 
всі твори були розкуплені. 
В ті часи через Варшавську Академію 
перейшла низка українських мистців, 
між ними були такі сьогодні добре ві
домі імена, як Петро Мегик, Петро Хо-
лодний-молодший, Яків Гніздовський, 



Яро Гавран, Володимир Баляс, Ніл Ха-
севич, Витовт Монастирський, В'яче-
слав Васьківський і ін. В 1927 р. укра
їнські студенти Академії зорганізували 
свій мистецький гурток "Спокій", і Анд
русів брав участь у виставках того 
гуртка. Ще в студентські роки зв'язав 
він контакт з львівськими видавниц
твами дитячих книжок та шкільних під
ручників і став одним з наших чільних 
ілюстраторів. 
Одружившись 1939 р. з концертовою 
співачкою Наталією Семіон, родом з 
Коломиї, воєнні роки пережив він у 
Варшаві, де в перших-таки днях війни 
під час бомбардування міста німцями 
втратив увесь свій мистецький доро
бок, з чималою бібліотекою й особис
тими речами. Вивезений 1944 р. до 
Німеччини, після закінчення війни 
опинився в Майнц-Кастелі над Рай-
ном, звідки на початку 1947 р. виїхав 
з дружиною до Америки і замешкав у 
Філадельфії. Перші повоєнні роки в 
Америці були для емігрантів вельми 
важкі, українське життя ще не було 
розбудоване як слід, і Андрусевих не 
оминула праця на фабриках. Усе ж, 
вивчивши англійську мову і здавши 
конкурсовий іспит, 1955 р. Андрусів 
став працювати штабовим ілюстрато
ром у бюро архітектів при управі міста 
Філадельфії. 1972 р., після 17 років 
праці, він перейшов на емеритуру і пе
ренісся з Філадельфії до містечка 
Рівергед на острові Лонґ Айленд, де 
збудував невелике ательє і віддався 
цілковито мистецькій праці. 
У своєму американському періоді Ан
друсів був завжди активний і на полі 
організації українських мистців. У 
травні 1952 р. він належав до основ-
ників "Об'єднання Мистців Українців в 
Америці" (ОМУА) і брав участь у всіх 
збірних виставках об'єднання, був теж 
співтворцем окремого відділу ОМУА в 
Філадельфії і його "Української Мис

тецької Студії" та журналу " Нотатки з 
мистецтва ". 
Незважаючи на свої професійні за
няття в Філадельфії, що забирали у 
нього по 40 годин тижнево, Андрусів 
умів віддавати весь свій вільний час 
мистецькій творчості. Він створив 
проекти для низки настінних розписів, 
іконостасних ікон, мозаїк та вітражів 
для трьох філадельфійських церков, 
дав велику кількість складних ілюст
рацій, переважно на історичні теми, 
для дитячих видань, а крім цього, 
встиг почати серію великоформатних 
картин на теми з української мітології 
й історії. Ці останні привертають до се
бе особливу увагу, в нас-бо не було 
нормальних умов для розвитку тієї 
ділянки мистецтва. Історичних картин, 
ще й до того великого формату, не 
можна творити експромтом, вони ви
магають солідних студій історичного 
матеріалу, одягу потрібної доби, 
людських типів і, врешті, довгої рисун
кової праці над композицією твору. 
Все це вимагає передусім часу і кон

центрації, і тут Андрусеву у пригоді 
став попередній академічний вишкіл 
та досвід у зображуванні людської 
фігури чи тварин в ілюстраціях. Такі 
його картини, як "Княжа пристань у 
Києві", "Французьке посольство у кня
зя Ярослава Мудрого" або "Зустріч ге
тьмана Мазепи з кошовим Гордієн
ком" (щоб назвати тільки деякі з них) 
— це цінний і незаступний внесок у 
наше історичне малярство, в нас-бо 
досі ніхто ще тих тем у такому мону
ментальному форматі не заторкував. 
Ті картини близькі своїми формами до 
проблем нашого монументального 
малярства, в них відчутна прогляд-
ність композиції, панорамне її розгор
тання і часто радше статичне, або кра
ще сказати — статуарне, зображення 
фігур, хоч передача руху не є для на
шого мистця проблемою, як це бачи
мо на основі таких картин, як "Коно
топ" або "Атака козаків". Скрізь збе
режена реальність предметів, але не 
відмальованих "просто з натури", а 
ідеальних, стилізованих, і тим самим 



підпорядкованих вимогам ритму. 
Сюжетно, в малярстві Андрусева 
вирізняються дві українські історичні 
епохи — княжа і козацька, при чому 
він майже обминає добу сучасну. В 
історичному малярстві немає ніяких 
законів, які зобов'язували б мистця 
розподіляти свою тематику рівно на 
всі епохи. Видно, що Андрусева більш 
захоплює наше минуле, не тільки тим, 
що, перспективно, його легше схопи
ти, але й тому, що воно своїм характе
ром лицарства і героїзму стало вже 
напівлеґендою, чимсь, на чому наша 
сучасність повинна взоруватися. Та

кож з погляду чисто малярського ми
нуле більш привабливе барвистістю 
своїх костюмів і наявністю коней, на 
місце яких сьогодні прийшла уніфор-
мована вояцька маса і машини. Зреш
тою, коли мова про Андрусева, в ньо
го існує свідоме бажання відтворюва
ти саме епохи в нашому мистецтві за
недбані, не достатньо виявлені і, час
то, під чужою і ворожою забороною. 
Вибрана Андрусевим тематика вели
кою мірою зумовила також стиль і 
взагалі засоби творчого вислову 
мистця: багатофігурність — а водно
час змагання до композиційного ладу, 

завдяки якому дана тема стає не 
тільки вдало зааранжованою теат
ральною сценою, а скомпонованою 
картиною, де тема-ілюстрація пере
творюється в мистецький твір. І якщо 
в деяких своїх творах, головно 
раніших, мистець не завжди досягав 
цього ідеалу, його постійне змагання 
розв'язувати складні композиційні 
проблеми викликає щирий подив. 
Малярство Андрусева не легко 
порівняти з малярством іншого нашо
го мистця, що займається подібними 
темами. В діаспорі подібних до нього 
мистців майже немає, в Україні в цій 
ділянці все ще панує натуралізм з 
аґіткою і театральним позуванням ге
роїв, не згадуючи про те, що багато 
тем з княжої чи козацької доби там не 
бажані. Андрусів тут заповнює велику 
прогалину, розвиваючи один з важли
вих жанрів нашого мистецтва, твори
ти який може тільки мистець не лише 
талановитий, але й озброєний широ
ким діапазоном усяких знань. 

1. Петро А н д р у с і в . З'їзд князів. Полотно, олія. 1977. 

2. К н я ж а пристань у Києві , XII ст. Полотно, олія. 1975. 

3. Козацьк і старшини. Полотно, олія. 1977. 

4. Бій під Конотопом. Полотно, олія. 1977. 

5. Зустріч гетьмана Мазепи в Костем Гордієнком. По
лотно, олія. 1968. 

6. Атака козак ів . Полотно, олія. 1976. 
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Р І Ч Н И Ц Я Н Е З А Л Е Ж Н О С Т І У К Р А Ї Н И ( 1 9 9 1 — 2 0 0 1 ) 

Н о в и й у к р а ї н с ь к и й ( р е н е с а н с 
Розмова головного редактора журналу "Образотворче мистецтво11 Миколи Маричевського 

з відомим сучасним українським графіком Богданом Сорокою 

10 (десять!) років омріяної Української 
Незалежності. Що стоїть (чи криєть
ся?) за цим? І чи спокійно-безкров
ною вона нам, святая, далася, як дех
то вже прагне "науково" й "державно" 
потрактовувати наш національний фе
номен свободи? Доходячи до мікро-
політичного факту імперських випарів 
у Біловезькій Пущі. 
Мабуть, не в суто мистецькому видан
ні глибинно відкривати й панорамува
ти усі оті минулі, сотенними роками, 
історичні ратні й ідеологічні змагання 
за вольності українські, аби в своїй 
хаті були "своя правда, і сила, і воля", 
за яку "душу й тіло ми положим". Про 
них мовиться сьогодні скрізь і скрізь. І 
не тільки в Україні, як сказав поет: 
"Гримотять на світі люті битви за твої 
потоптані права". 
...Наша нинішня мова про долю інте
лігентської галицької знаної там роди
ни Михайла, Катерини та Богдана Со
рок. Пану Михайлові, провіднику ОУН, 
ідейному патріарху політв'язнів у 
совєцьких концтаборах, у цьому році 
мало б бути 90. Його синові, видатно
му сучасному українському художни-
ку-графіку, виповнилося 60. 
Коротко про цю патріотичну гілку Ук
раїни. 
Михайло Сорока народився на Тер
нопільщині, де закінчив гімназію, став 
членом "Пласту", а згодом — ОУН. Від 
1927 року навчався в українській 

гімназії у Ржевниці (тоді Чехословач-
чина), пізніш — на архітектурному фа
культеті Празької політехніки. 1937 ро
ку польські власті за підозрою причет
ності М.Сороки до ОУН затримали й 
засудили його на 5 років. Ув'язнення 
відбував у Березі Картузькій, Гродно, 
Станіславові. Тут зазнайомився із Ка
териною Зарицькою, яка відбувала 
покарання за участь у знищенні 
польського ката-міністра Перацького. 
Вийшовши після падіння польської 
влади на волю, вони 1939 року побра

лися. Та їхнє щастя тривало недовго: 
1940 р. за причетність до ОУН їх за
арештували нові владарі на території 
України — більшовики. Катерина За-
рицька у вересні 1941 р. у тюрмі наро
дила сина Богдана, якого, 8-місячно-
го, забрали її батьки. Михайла Сороку 
знов засудили на 8 років. 1947 року у 
Воркуті він створює підпільну ор
ганізацію "ОУН — Північ". Закінчення 
тюремного ув'язнення — 1948 рік. 
Михайло Сорока приїздить до Львова, 
але через два місяці, за завданням 
ОУН, повертається до Воркути, влаш
товується вільнонайманим топогра
фом і продовжує організовувати 
підпільну боротьбу в концтаборах. 
1949 року знову приїздить у Львів, 
відновлює зв'язок із головнокоманду
вачем УПА, полковником Романом 
Шухевичем. Того ж року заарештова
ний НКВД і без суду та слідства 
відправлений на заслання в Красно
ярський край. 1952 року в Сиктивкарі 
М.Сороку засуджено за створення ор
ганізації "ОУН — Північ" до смертної 
кари, котру пізніше замінено 25 рока
ми ув'язнення. 

Скрізь, де був, Михайло Сорока ор
ганізовував навколо себе політ
в'язнів, провадив літературні, істо
ричні та релігійні свята — через це йо
го майже щодва-три місяці переводи
ли до іншого табору. 1954 року Сорока 
взяв активну участь у Кенгірському 
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повстанні політвязнів 
(Казахстан), організу
вав хор, написав "Гімн 
Кенгірського повстан
ня", допоміг медикам 
рятувати в'язнів у час 
придушення повстання. 
На початку 60-х років 
п.Михайло відбував 
ув'язнення в мордовсь
ких таборах, де 16 черв
ня 1971 року помер вна
слідок другого інфаркту 
в присутності Михайла 
Гориня. 
...Такою, нібито "без
кровною", була наша, 
українська, війна за Не
залежність. Це доля 
тільки однієї родини, яка 
поклала на вівтар нової 
України своє життя. 
Вісім немовлятських 
місяців при рідних бать
ках тільки й набув новий 
громадянин України. То 
вже дідусь доклав усіх 
зусиль, щоби Богданко 
виховувався в суто ук
раїнському дусі, склався 
як особистість. 
— Про Богдана Соро
ку, яко мистця, прочу
ли ми вже в 60-х: його 
графіка вразила тих, 
хто її побачив, своїм 
суворо-українським стилем і вишу
каністю, професіоналізмом, — во
на заговорила від душі яскравою 
національною мовою. 
— Усе почалося в мене з того, що Іван 
Олексійович Світличний подав мені 
рукопис творів Ігоря Калинця. Книга 
мала бути виданою на Заході, і я міг 
зробити до неї ілюстрації. Це був 1969 
рік. Раніш віршів такого високоінтелек-
туального плану я не сприймав. Але, 
вчитуючись у поезію п.Ігоря, відчув 
щось нове, цікаве. Маса образів. Саме 
тоді вперше зрозумів (у поетичній 
формі), що таке справжня творчість. З 
великим захопленням зачав виношу
вати свої образи. Це було цікаво. Ви
готував лінорити, і дехто каже, що то 
мої найкращі твори. Так це чи ні, але 
мені це було захопливо, і я відчув, що 
мистецтво є відкриттям. Без великого 
бажання і копіткої праці нічого не вий
де. Й книга вийшла на Заході. 
— Гадаю, що оте знайомство з вели
ким Світличним, з Ігорем Калин-
цем, з багатьма іншими українськи
ми діячами культури 60-х років, роз
повіді дідуся про українські змаган

ня визначили й подальшу Вашу до
лю як мистця й громадянина? 
— Від того раннього часу, як навчився 
грамоти, почав я писати листи до ма
ми й тата; це була єдина можливість 
мені з ними спілкуватися. Виховував 
мене в основному дідусь, мамин тато, 

що був завідуючим ка
федрою вищої матема
тики, професором. З 
усіх сторін, ще з дитин
ства — чуюсь у вухах, 
що я націоналіст і вся 
сім'я моя бандерів
сько-націоналістська. 
Пригадую випадок 
1947 р., коли мою ма
му, в черговий раз, 
знову заарештували (її 
хтось видав). Біля вок
залу її зупинив 
міліціонер, зажадав до
кументи. Стало ясно: 
арештовують... Вона 
вихопила револьвер, 
повалила його! А сама 
проковтнула ціанистий 
калій. Доза виявилась 
замалою: вона опри
томніла в тюрмі із 
безліччю ран від ос
колків; рани кровото
чили, вони,очевидно, й 
винесли частину отру
ти. Відбула вона в 
совєцьких концтаборах 
"по полной катушкє" — 
25 років. За звільнен
ням був указ: із забо
роною жити в західних 
областях України. Я ду
же любив маму, регу
лярно писав їй. А коли 

виповнилося 17, щороку їздив до неї 
на побачення. Єдиного, кого в моїй 
родині не чіпали, це мого дідуся — 
відомого в Австрії, Польщі, в Європі 
вченого-математика. 
Оте все життя моєї родини, мої контак
ти з молоддю, в якої, так чи інак, хтось 
відбував кару чи й постраждав смертю 
за участь в ОУН, оті ярлички "бендерів-
ців", "націоналістів", — викликали спро
тив, змушували задумуватись, хто ми 
є, яка у нас історія, культура, і — за
дум ки, як відродити наш дух... 
Приїзди до Львова Івана Дзюби, 
зустрічі й знайомство з І.Світличним, 
Є.Сверстюком, Стефою Шабатурою, 
П.Заливахою, лекції в університеті, 
Клуб творчої молоді, — усе те створи
ло атмосферу культурологічного 
шістдесятництва тої незабутньої пори 
визрівання українства ХХ-ХХІ ст. Ми, 
нові молоді, думали, як іще змінити си
туацію в українському суспільстві — 
пропагандою свого. А саме: моє зна
йомство з публіцистом Сергієм Пла-
чиндою наштовхнуло на думку офор
мити графічно книгу "Українська мі
фологія". Як виглядають наші боги, 

10 



їхнє походження, що 
було взято нами з того 
часу в царині культури. 
І таких 12 богів я ви
творив у графіці, на
друкував їх в одній з 
газет. Автора статті 
про них було позбав
лено роботи; це ще раз 
говорило, що "відлига" 
мала відбуватися лише 
в певній площині. Там 
же, де акценти робили
ся на національне, — 
там одразу все обру
бувалося. 
Але ж ми добре тепер 
уже знаємо, що не 
можна усе відроджен
ня 60-х розглядати 
тільки з національної 
площини. Основне, що 
єднало тоді дисидентів, 
це — будувати демо
кратичну країну, від
стоювати в ній т.зв. 
інтернаціоналізм. Са
ме на цьому наголошу
вав у своїй статті й 
І.Дзюба. Ті ж, що стоя
ли (і стоять) на націо
нальних позиціях, не 
могли прилюдно відме
жуватися від того "про
цесу демократизації", 
— та глибшою, кінце
вою метою для них — ідея побудови 
Незалежної України. То, природно, бу
ла естафета, передана від одного по
коління патріотів до іншого. І завдання 
мистця-патріота — не просто займа
тися "ляпаниною" на полотнах, а ут
верджувати мистецтвом український 
світ. І тут однієї "національної форми" 
замало — Василь Кричевський на
звав увесь цей процес: у пошуках 
українського стилю. 
Моє, скажу, виховання навчило мене 
розрізняти, яке є "мистецтво україн
ське", а яке "в Україні роблене". Люди, 
які мене тоді оточували, спричинились 
лише до творчості, відкрили мені, що я 
можу розкритись, а ось шукати свій 
стиль я знав де. Це, насамперед, кла
сична традиція львівської графіки: 
Кульчицька, Бутович, Ковжун. Я особи
сто добре знав Кульчицьку, мав багато 
бесід із нею, — це формувало мене. 
Мені до болю подобалися контрасти 
чорного й білого, що й було притаманне 
нашій графіці. А ще — опертя на на
родні традиції наші: дереворит, кера
міка, ткання, вишивка, писанкарство. 
— Мабуть недремне око НКВД рев

но простежувало Ваш творчий 
шлях. Нелегко було і з першою пер
сональною виставкою — треба 
постійно контролювати кожен свій 
крок, свою поведінку. Та інфор
мація про Ваші твори швидко роз
летілася в ті роки по Україні. 

— Одне з головних, чо
го мене вчили батьки, 
це — конспірація: що 
казати на слідствах, що 
можна тримати вдома, 
а чого ні. У мене почали 
влаштовувати обшуки, 
але нічого компромету
ючого не знаходили. 
Перед цим я виніс з до
му всі свої книги, сам-
видав, листи, навіть ен
циклопедію, яка вийшла 
в Польщі в трьох томах, 
речі, які залишилися 
мені від дідуся. 
Я проявив себе у 
графіці і мав підтримку 
від старшого покоління 
мистців. Відбулась пер
ша персональна. Участь 
у групових виставках... 

— Класик української 
образотворчості 
Олекса Новаківський 
свого часу зауважив: 
"...Як хотів би я ство
рити Академію мис
тецтв, щоби наш нарід 
міг повеличатися чи
мось перед світом, 
щоби виховати кадри 
мистецтв, які на зраз
ках нашої культури 
створили б щось 
зовсім оригінальне". 

Ви як нині викладач Львівської ака
демії мистецтв, сам мистець багато 
передумали щодо нашої мистецької 
освіти. Таким людям, як Ви, не мо
же не боліти, що діється у цій ца
рині. 
— У нас є сильні, незнищенні традиції, 
завдяки зусиллям українських інтелі-
гентів-патріотів, які їх зберегли. А от 
школи своєї, мистецької, яка навчала 
б, враховуючи традиції, немає. Люди 
наші мистецьку освіту здобували по 
світах: то в Кракові, то в Празі, то в 
Парижі. Нині маємо три Академії мис
тецтв — Київську, Львівську і Харків
ську. Та чи вони українські — за духом 
і суттю? Деінде чую нарікання: немає 
кому викладати. Що за дурниця? Це 
стара номенклатура вбгала собі в го
лови, що вона незамінна. Потрапити 
ж поза їхніми плечима комусь із обда
рованих українських художників на 
викладацьку посаду — зась. Мусиш, 
бачте, мати звання, нагороди, бути 
заслуженим і т.п. О, ці звання, ці лан
цюги трикляті! Та система — живуча, 
живе й нині. Коли ви хочете щось ук
раїнського в освіті зробити, — без 
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звань ні кроку! Ми — досі — в орбіті 
Савєцкава Саюза. Усі сусідні нам 
культурні держави (Польща, Угорщи
на, Чехія, Словаччина, Прибалтика) 
покінчили, відійшли від того яремства 
— залишились Росія, Білорусь і Ук
раїна. Я думав, що молодше керів
ництво, яке прийшло у нас, у Львові, 
до Спілки чи Академії, відмовиться од 
тих "звань", "титулів", — нічого подіб
ного не відбулося — вони їх собі пер
шими поначіплювали, хоч ще вчора 
були іншої думки. Крутиться старе ко
лесо. Якщо ти не "заслужений", не ма
тимеш ні професорського статусу, ні 
доцента — ти будеш ніщо. І кому по
трібен твій талант, твої педагогічні 
здібності, твоє бажання мати свою на
вчально-педагогічну майстерню! Й усі 
добре знають, що собою являє отой 
"заслужений", звідки воно пішло! Де, 
як не в Росії, його придумали: "Заслу
жений артіст Імпєрскава тєатра 
Петербурга"... Та ж, досі, імперська 
крутія. 

Уві Львові, а пізніш і в усій Україні, ще 
на початку нашого Десятиріччя Неза
лежності українська патріотична 
інтелігенція започаткувала Комітет з 
культури та національного відроджен
ня. Його головою став Михайло Косів. 
Я йому сказав: "Покінчіть із дутими 
званнями та нагородами, це імперсь
ка ідеологічна традиція. Ані Ва
сильківський, ані Новаківський, ні 
Сластьон, ні Нарбут, ні Бойчук, ні Іва-
сюк та Шевченко, ні Рєпін не були 
ніякими заслуженими... Вислухав ме
не п.Михайло, ніби погодився з усім, 
та перше, що зробив у цім гро
мадськім гатунку, — "вибив" собі 
звання. За що? За які заслуги? Те ж 
саме зробив Лесь Танюк, який пере
брав головування в цім Комітеті. 
Наші, скажу, рухівці, які пообіймали 
різні посади і за яких я свідомо голо
сував, позаяк це мої друзі, ще з тих 
60-х років, виявилися такі ж самі щодо 
"звань". Взяли в руки національний 
український прапор, а суспільство
знавче мислення у них, звички, по
вадки лишились, ну, прямо совєцьки-
ми. Тому й ситуація і влада в Україні 
досі, по суті, совєцька. Мені це нага
дує останні роки Гетьманщини, коли 
дехто з козацьких полковників та сот
ників намагався змінити ситуацію, 
хотів підняти голову, щось зробити 
правове і незалежне, а царіца Ка-
таріна Фтарая їм імперські ордени на 
шиї: мовляв, пам'ятайте і вдень, і 
вночі, кому служите. Нинішні націо
нал-демократи, обіймаючи посади і не 
проводячи, по суті, національної, са-

мовизначальної, самоідентифікацій-
ної політики, скоріш вбивають у сус
пільства саму віру в українську Укра
їну. А ті безкомпромісні одиниці, котрі 
свято вірили (і вірять) у незнищенність 
нашої державотворчої, націократич-
ної ідеї, і досі ще по-справжньому не 
задіяні у виробленні своєї, окреміш-
ньої, української ідеологеми, їх і їхніх 
молодих послідовників не заанґажо-
вано й у владні структури. 
— Так, іде молодь, молоде коліно 
України, яке довго вже не терпітиме 
й не миритиметься з такою ситу
ацією. Це ми ось побачили цього 
року біля пам'ятника Т.Шевченку в 
Києві 9 березня. Україну українську 
мусимо здобувати у всіх галузях. І 
тут, звісно, власний приклад кожно
го має особливе значення. Ми ж бо 
закладаємо підвалини для форму
вання української касти, в тім числі 
й у культурі, зокрема в мистецтві. 
— Пане Миколо, саме так. Власний 
приклад є домінуючим у вихованні мо
лоді. Сьогодні замало лиш гасел, а 
потрібні для наслідування твоя по
зиція, твої громадянські переконання. 

Для мене таким учителем у мистецтві 
була Ярослава Музика. Вона чи не 
єдина із повоєнного покоління про
несла прапор порядності і до кінця 
свого життя залишалась непересіч
ною особистістю. Московському ідео
логічному тиску вона протиставляла 
свою національну позицію навіть пе
ред самим КГБ. її таки заарештували, 
ув'язнили, потім повернули, — а вона 
у своїх переконаннях залишилася 
незмінною. І таких постатей у нас се
ред художницької інтелігенції не пере
рахувати. За ними нині йде нова хви
ля нового Українського Ренесансу. 

1. Богдан Сорока. Мало-помалу. Лінорит. 
1996. 

2. Слугуючи іншим, сам гублюся. Лінорит. 
1996. 

3. Іди певною дорогою. Лінорит. 1997. 
4. Бережуть, а не беруть. Лінорит. 1997. 
5. Шлях до чеснот є важким. Лінорит. 

1996. 
6. Залежить від самого себе. Лінорит. 1998. 
7. Праця для всіх єдина. Лінорит. 1997. 
8. Господь дарував нам цю вправу. 

Лінорит. 1997. 
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То якими ж ми були в далекому мину
лому? Які вони, запорожці? Якими бу
ли козаки? Цими питаннями задаємо
ся навіть ми, люди старшого по
коління, для яких історія рідного наро
ду поставала ще в 1960-і роки з творів 
М.Грушевського, Д.Яворницького, 
М.Костомарова, заборонених в Ук
раїні, але для студентів історичного 
факультету МДУ видаваних в цент
ральних бібліотеках "білокам'яної"... 
Та ще більше відповіді на ці запитання 
прагнуть молоді, для яких хоч і існує 
вже велика література, але образо
творчість на цю тему здається дуже 
недосконалою, вкрай бідною, просто 
нікчемною. Гірка правда! Тому віта
ємо кожну історичну картину в 
новітньому вкраїнському малярстві. 
А що вже маємо приклади мистців, які 
присвятили себе національному вза
галі чи історичному жанру зокрема,— 
то їх ладні на руках носити. 
Таке ставлення — осібно до Феодосія 
Гуменюка. Козацька тематика, тема-



тика національна — зміст його твор
чості. Образи гетьманів яко керівни
ків козацької республіки України в йо
го творчості з'явилися тоді, коли ним 
вибудовувалась стратегія національ
ного в мистецтві і дух спротиву був 
спрямований не лише проти кондо-
вого соцреалізму, проти інтернаціо
налізації, але й тотальної русифікації. 
Хто в історії виступив проти ворога по
тужно, мудро, оружно? — Іван Мазе
па! Саме його образ і втілений в "Си
вому гетьмані" 1976 року (полотно, 
олія, 120x140). Усвідомлення саме йо
го сили, волі та рішучості допомагало 
Гуменюкові жити і творити далеко від 
милої Батьківщини, в Ленінграді — 
місті, збудованому на козацьких 
кістках. 
Цей образ пройде через усе мистець
ке життя майстра. Згадати б "Мотрю 
Кочубеївну і Мазепу" (1987, полотно, 
олія, 126x100), "Гетьмана Івана Мазе
пу" (1991, полотно, олія, 90x95), "Ма
зепу і Карла XII" (1994-1995, полотно, 
олія, 180x270). 
Тому ж Петрові І — та 
ще де? — в самому 
Санкт-Петербурзі! — 
гідно протистояв Павло 
Полуботок. І його об
раз, як друге "я" авто-
ра-мистця, — що сам 
мусив — там же, на 
Неві — протистояти, — 
з'явившись 1984-го, як 
о р н а м е н т а л і з о в а н и й 
портрет на повен зріст, 
у колажного характеру 
композиції, цього, 
2001-го, постане в мо
нументальній класици
стично-бароковій бага
тофігурній історичній 
картині. 

Інші гетьмани Феодосія 
Гуменюка — також 
слава України: Байда 
Вишневецький, заснов
ник Запорозької Січі, 
Конашевич-Сагайдач-
ний, непереможний 
полководець, Іван Ви-
говський, що у битві під 
Конотопом здобув бли
скучу перемогу, розг
ромивши московське військо, знищив
ши понад 70 тисяч зайд... 
За останні три роки мистець створив 
три великі картини (на цьогорічній трі
єнале був представлений чи не єди
ний твір на українську тему — його "В 
моїй хатині козацтво гуляє"). А все по
чалося зі "Святого Юрія" 1999 року, де 

автор, відмовившись від свого поступу 
1990-1997 років — реалістичної ака
демічної школи, повернувся до себе 
самого — народ но-іконно-барокового. 
До речі, "Змієборець'' (чи святий 
Юрій) — також один з улюблених об
разів Ф.Гуменюка: 1978 року (полот
но, олія, 54x60), 1987 (полотно, олія, 
100x95), 1990 (папір, акварель, 
28x28). 
В згаданій роботі 1999-го три крупно-
масштабні центральні людські постаті 
з конем, наче клеймами ікона, — ото
чені з боків сюжетними сценами, зго
ри — образом Богоматері Покрови. 
Класичність центральної пірамідаль
ної композиції має іконне вирішення 
простору — зворотню перспективу. 
Справді, перед нами чи то ікона, чи 
фреска: картині властиве й монумен
тальне начало, художник об'єми трак
тує не реалістично, а площинно, деко
ративно, узагальнює форму. У колір
ному вирішенні у нього немає пере
хідних напівтонів; півтони виникають 
за рахунок розмежування світла і тіні, 

золотаве (також — пурпурове) — пи
томі кольори нашої землі, характерні 
для української ікони, — позначили 
"Святого Юрія" 1999 року та дві веле
тенські історичні композиції: "Коно
топ. Зустріч гетьмана Виговського" 
(2000, полотно, олія, 200x300) та "Об
рання гетьманом Павла Полуботка" 
(200І, полотно, олія, 200x300). Рухли
ва, енергійна, барокова форма, яск
раві контрастні кольори, народна пло
щинність побудови простору та об'єму, 
атрибутика і символіка часу побуту
вання зображених персонажів, деко
ративне звучання цілого за строгої 
ритмізованої класицистичної компо
зиційної побудови, поважність, статеч
ність образів, дух багатої, могутньої, 
красивої України — ось що притаман
не історичним полотнам Гуменюка ос
таннього часу. "Вона, справді, була ба
гата й могутня, наша гетьманська Ук
раїна, — говорить Феодосій. — Інак
ше, малосильну, її б захопили. Нація 
склалася! І готова була захищати себе, 
землю свою і свою культуру". 

Від редакції 
У рік 60-річчя Феодосія 
Гуменюка редакція жур
налу щиро віншує слав
ного ювіляра, зичить йо
му добра і щастя, а та
кож сповіщає всіх при
хильників його мис
тецтва, що в Національ
ному художньому музеї 
у жовтні готують його 
персональну виставку, 
де буде представлено 
понад 50 акварелей на 
теми звичаїв та обрядів 
українського народу, 
ілюстрації до календаря 
"Славетне козацтво", а 
також понад 50 маляр
ських творів усіх періо
дів творчості з великими 
історичними полотнами 
останніх років включно. 

контрастів світла і ТІНІ, між якими — 
чи холодна, чи тепла домінанта. 
Світле в картині подане на темному, а 
темне — на світлому. Вся композиція 
об'єднана одним колористичним 
рішенням; як і в народному мистецтві 
-використовуються кольорові наси
чені плями. Біле, червоне, блакитне, 

1. Ф е о д о с і й Г у м е н ю к . Гетьман України Павло Полубо
ток. Полотно, олія. 1984. 

2. Сивий гетьман. Полотно, олія. 1976. 

3. Посвячення. Полотно, олія. 1988. 

4. Гонта та Залізняк. Полотно, олія. 1976. 
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Релігійність, сакральність наших пра-
первенів у мистецтві Трипілля, Атлан-
тиди полягає саме в тому, що вони бу
ли тематично дуже близькими до сим
волів початку виникнення Всесвіту, 
життя на землі, перебігу взаємопере
творень вода-вогонь, що виповідалось 
у знаці Сварги, "найстарішого орна
менту українців, найстарішого знаку 
Трипільської культури" (Ю.Липа, "При
значення України"). Докладніше цього 
питання я торкався у роботі "Хто ска
зав, що Безконечник конечний?" в 
журналі "Основа" та альманасі "Ар-
танія". 
До речі, відсутність у трипільській ке
раміці блакитних та синіх кольорів теж 
дуже впадає в око. 
Метафізична символіка барв досить 
струнко викладена в роботі вже згаду
ваного Освальда Шпенглера "Падіння 
Європи". У ній він спирається на вчен
ня Гете про етнооптичні фарби атмо
сфери. Виклад поглядів Шпенглера, як 
і Гете, — поза метою цієї роботи. Тор
каюся його поглядів на цей предмет 
лише там, де цього не проминути. 
Принагідно зазначу, що без ґрунтов
ного знайомства з роботою цього 
геніального філософа культури не
можливе жодне досягнення в живопи
су, так само як і осмислення останньо
го, хоча при тому треба пам'ятати й 
про помилки автора, переважно від 
недооцінки арійського внеску до са-

ТІродовження. Початок див. у № 2 , 2001 

мого виникнення культур та неповно
ти погляду його на культуру, що викли
кано відсутністю за ним своєї власної 
авторської художньої дійсності, без 
чого повне осмислення культури сьо
годні є неможливим. Але й за цих 
умов його узагальнення вражають 
точністю й глибиною. 
Чого тільки вартий його погляд на 
Відродження, переважно як на відрод
ження натуралізму в західноєвро
пейській культурі! Щоправда, Шпенґ
лер вважав, що вже в Бароко вона 
звільнилася від того натуралізму. 
Перебігу впливу Відродження я тор
кався в роботі "Структура чи душа", 
надрукованій у "Сучасності" за ли-
пень-серпень 1980 року,ч. 7,8, у Мюн
хені. На мій погляд, то перша робота в 
галузі релігійної есеїстики в нашій лі
тературі нового часу. Ось витяг з тої 
роботи: "Антична культура, вичерпавши 
всі свої внутрішні можливості розвитку, 
що зумовлювалися можливостями антич
ної релігії, відмерла як органічний прояв 
певного світовідчуття. Відмирання антич
ної культури відбувалося вслід за відми
ранням античної релігії, що гальмувала 
дальший розвиток духовних пошуків. Фор
ми античної релігії стали певним перейде
ним етапом у переживанні Бога. Услід за 
відмиранням релігії та культури загинула й 
сама антична цивілізація. Ще в час існу
вання античної цивілізації зародилася но
ва релігія, що стала вищою формою пере
живання Бога. В основі нової релігії лежа
ло нове світовідчуття, що докорінно 
відрізнялося від античного. Свій вираз ан
тичне світовідчуття знаходило в чуттєвих 

культах античних богів, світовідчуття нової 
релігії в своїй основі мало потяг до 
безкінечного, до надчуттєвого переживан
ня душею Бога. 
Відповідно до цього твори античного мис
тецтва в пластиці та поезії мали конкретно-
чуттєвий натуралістичний характер. Нове 
мистецтво, що почало виникати на основі 
нової релігії, мало духовний характер, про 
що свідчать твори готики. Проте вже на 
початку шляху нової культури і нового мис
тецтва суперечність між матеріальністю 
засобів мистецтва і духовною суттю пере
живання Бога, що лежить в основі світо
відчуття, давалася взнаки. Виразити ду
ховне через матеріальне — то найважче 
завдання, що стало і перед новою культу
рою, хоча, звичайно, те доводилося робити 
і за часів античності, і сьогодні. І в цей кри
тичний час у життя молодої європейської 
культури зовсім механічно і грубо, без 
будь-якої внутрішньої органічності, в 
повній суперечності з духом нового 
світовідчуття, прокладає собі дорогу те, що 
потім буде назване Відродженням, що сьо
годні треба назвати відродженням нату
ралізму. Відродження відразу заапелювало 
до дійсності нижчого порядку, чисто людсь
ких, як почали їх називати — гуманістич
них, чуттєво-раціональних моментів, що 
були притлумлені релігією, того, що зава
жало ще античній культурі піднестися на 
вищий щабель відчуття світу. Вражені тво
рами античної пластики, хоч вона дійшла 
до них зовсім в іншому вигляді (художників 
дуже прошу на тому застановитися!), ніж 
була в греків, художники Відродження по
трапили в полон до старих засобів вира
ження своєї душі. Почалося запозичення 
молодою, вищою можливостями культурою 
старих засобів від мертвої культури з ме-
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тою виповщі свого нового світовідчуття, 
яке почало проявлятися в готиці. 
Європейська культура зійшла зі свого 
магістрального шляху. Вічними пам'ятками 
її оригінального початку залишилися рання 
готика, частина церковної музики. Відчу
вається дивний клімат мистецтва, зокрема 
в деяких метафорах Босха, в трагедії Міке-
ланджело, якої так ніхто й не зрозумів, але 
всі стали її жертвами. Мікеланджело був 
невдоволений всіма своїми роботами, а 
деякі так і не зміг закінчити, страждаючи 
від суперечності між тим, що відчував, і ти
ми засобами, в полоні яких перебував". 
До речі, ніхто не зміг пояснити, чому 
Мікеланджело лишав якісь свої роботи 
незакінченими. Зовсім не для того, 
щоби у скульптурі вони служили зраз
ком наслідування для 
модерних скульпторів, 
як то відбувалося 
ближче нашого часу. В 
незакінченій роботі не 
так проявлявся той 
нищівний вплив антич
ного натуралізму, що 
майже завжди відбува
лося у випадку закінче
ності. Вже як так зва
ної вищої гуманітарної 
освіти у нас нема, як і, 
переважно, у світі, то 
розраховувати на ро
зуміння художниками 
згубного впливу Відро
дження, а потім і 
Просвітництва на куль
туру Європи — нема 
жодної змоги. 
З відчаю почнеш гово
рити з ними про це — 
все закінчується вели
кими очима і майже 
чуханням не потилиці, 
а власної скроні, і то 
вказівним пальцем. 
Відсилати до Шпенгле
ра — майже без-
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надійно через аж задуже вже поваж
ний спосіб викладу, а ось подати по
гляд на Відродження т.з. поета і філо
софа, одного з найбільших ворогів 
людства Ф.Ніцше можна спробувати: 
"Ви, зрештою, розумієте чи хоч прагнете 
зрозуміти, що таке Ренесанс? Це пере
оцінка християнських цінностей, геніальна 
спроба, залучивши всі інстинкти і засоби, 
встановити протилежні, шляхетні вар
тості... Відтоді вже ніякої війни не відбува
лося, тільки Ренесенс поставив питання 
так рішучо і, до речі, це й моє питання... Ба 
навіть більше: вже ніколи не було такого 
принципового, прямого і навального насту
пу, та ще й на самісінький ворожий осере
док! Напали у вирішальному місці, на са
мий осідок християнства, щоби там поса

дити на троні 
шляхетні вар
тості, зробити їх 
інстинктами, най
глибшими потре
бами й жадання
ми тих, хто сидів 
там досі... І в бар
вистім сяєві не
земного чару 
мені ввижається 
можливість: зда
лося, ніби вона 
заясніла ніжною і 
витонченою кра
сою, постала як 
ш е д е в р , 
настільки божест
венний, немов 
надихав його сам 

диявол..." 
Відвертіше сказати про суть Відрод
ження його провідцю вже ніхто не по
трапить. Продовжимо цитату: 
"... / тисячі років людство марно чекатиме, 
щоб така можливість повторилася; мені 
привидилось таке пишне і водночас напро
чуд парадоксальне видовище, що всі 
олімпійські боги зайшлися б безсмертним 
реготом: Цезар Борджа — римський па
па... Ви зрозуміли мене?.. Так, це була б 
перемога, якої нині жадаю я сам: христи
янство було б повалене! А що ж воно ста
лося? До Риму добувся Лютер, німецький 
чернець. І в Римі, прагнучи помсти й керу
ючись усіма інстинктами жалюгідних попів, 
цей чернець повстав проти Ренесансу... 
Замість із глибокою вдячністю збагнути те 
неймовірне, що відбувалося,— поразку 
християнства в його осідку,— він, погля
нувши на видовище, лише підживив свою 
ненависть. Релігійна людина думає тільки 
про себе. Лютер побачив, що занапастили 
папство, тоді як насправді,— це й сліпий би 
побачив,— відбувалося геть протилежне: 
старе занапащення, рессаіит огідіпаїе, 
християнство вже не сиділо на папському 
троні! Там умостилося життя! Життєві ра
дощі й перемоги! Величезне потвердження 
всього високого, гарного, сміливого!.. І Лю
тер відновив церкву: він пішов у наступ. 
Німців я вважаю своїми ворогами: на 
їхньому сумлінні лежить найбрудніший, 
незціленний і неспростовний різновид хри
стиянства: протестантизм... Якщо людство 
не дасть ради християнству, то завинять у 
цьому німці..." 

Тут не важко помітити, що ходить про 
зло Відродження у стосунку до релігії. 
У стосунку до мистецтва, культури те 
зло не було меншим, бо та європейсь
ка культура, яка почала утворюватися 
з часу ранньої готики, так і не була ут
ворена. Безвідповідальні базікання 
теперішніх прихованих прибічників 
Ніцше; такі, як Валерій Шевчук, не 
шкодують зусиль для вихваляння на
шого Бароко, договорилися вже й до 
"козацького Бароко". Проте не відчу
вають, що у нас, хвалити Бога, не бу-



ло Ренесенсу, отже й Бароко, як того, 
що виросло внутрішньо з нього, не 
могло бути. Ще раз — хвалити Бога! 
Хоч помітити нищівний вплив західно
європейських барокових зразків, 
скажімо, книжкової графіки може 
кожний. А чи кожен чує, як то зашко
дило українському орнаменту, 
розірвавши його зв'язок зі старим 
руським орнаментом Київської Русі? 
Тут саме час поставити одне питання 
перед нашими художниками. Що по
винно статися, що відбутися у вашій 
свідомості, точніше — душі, щоби ви 
звернули свою увагу на орнаментику 
Київської Русі, коли ще теперішнього 
поділу на, так би мовити, високе ака
демічне і нижче народне мистецтво 
не було. Як можна говорити про 

овлення чи творення українського 
ю в нашому образотворчому мис-

гві, коли з його життя випала така 
)ава неповторна сторінка? 
ернемося до Ніцше! Перебільшив 
?цькомовний "філософ" значення 
зра та німців. І без Лютера христи

янство вижило б. Як бачимо, Ніцше 
в вважав своїми ворогами. А ким 
ін сам був? Питання це риторич

не, бо "по ділах їх пізнаєте їх". Зга-
ю й нашого "великого каменяра", 
мати,чи й великого, а безбожни

ка таки великого, який казав: "Не 
люблю українців". Звичайно, ака

демічні дурні кажуть, що та нелюбов з 
великої любові. Як не згадати, що по 
батькові рід Франка, за його ж слова
ми, вимандрував із тих же самих 
німецьких країв, де й мешкав 
Ф.Ніцше. 
Частково використаємо спостережен
ня Шпенглера стосовно західноєвро
пейського живопису, попередньо за
значивши, що цілий обшир нашої куль
тури залишився непідвладним руй
нівному руху Відродження, його нату
ралізму, давши хоч якось теперішньо
му академічному мистецтву скориста
тися художньою абстракцією, тобто 
позбавленням предмета його не
суттєвих деталей. Не важко помітити, 
наскільки така абстракція протилежна 
тому, що випливає з сучасного абст
ракціонізму. Більшість наших худож
ників, на жаль, цієї різниці зараз не 
відчувають. А той непідвладний Відро
дженню обшир — то наше народне 
мистецтво: іконопис, хатній настінний 
розпис, народна пісня, вишивка тощо. 
Хоч коли придивитися уважно, то таки 
у вишивці, особливо ж поза обширами 
колишньої Австро-Угорської імперії, 
вплив натуралізму дуже помітний, але 
викликаний він іншим. Ідеться про так 
звану брокарівську вишивку. Італійсь
кий, чи проживаючий в Італії, підприє
мець Брокарі, з любові до українсько
го селянина, почав розповсюджувати 

в Україні дешеве мило, де на паперо
вих обгортках у клітинку були зобра
жені ружі, мальви тощо. Саме з тих 
обгорток помандрували нату
ралістичні зображення в нашу, доско
нало знеречевлену вишивку,-хвалити 
Бога, за винятком Західної України. 
Там на це треба було добиватися но
вої концесії. Щоправда, український 
художній звичай частково таки впо
рався і з тим натуралізмом. Хоч втра
ти величезні. Особливо це було 
помітним, коли Іван Гончар у своєму 
славному хатньому музеї показував 
мені зразки київської доброкарівської 
вишивки, яка стильово була майже то
тожна західноукраїнській. Траплялися 
такі "благодійники" й раніше, і пізніше. 
Так, Євген Маланюк у своїй глибокій 
роботі "Творчість і національність" 
("Образотворче мистецтво" №1-2 
2000 року) говорить про роль метуш
ливих меценатів у становленні космо
політизму мистецтва в Парижі на по
чатку минулого століття. 
Траплялося, що такі цивілізаційні виб
рики троянських коней давали собі ра
ду не тільки в галузі культури. Так, во
лодар Вавилону Навуходоносор одру
жився з єгипетською царівною. Ца
рівна прибула до двору свого чоловіка 
з свитою "образованих єгиптян", як то 
означає історик Гумільов. Саме оті 
"образовані" намовили царицю, щоби 
вона переконала Навуходоносора 
спорудити ще один великий канал для 
зрошення. Канал спорудили, течія в 
річці Тигр сповільнилася, вода, прохо
дячи через засолені грунти, засолила 
величезні обшири землі навколо Ва
вилону, і невдовзі Вавилон спорожнів. 
Отже, те, що не могло бути знищеним 
війною, було знищене гідромеліо
рацією. Так само, як і сотні малих і се
редніх річок в Україні. Звичайно, 
найбільшими втратами було в остан
ньому випадку не те, що річки пере
творилися на рівчаки, не те, що заги
нула риба й сінокоси, марно втрачені 
мільярди народних грошей. Найбіль
шою втратою нашого народу були 
втрати, викликані відсутністю енерге
тичного захисту, що його забезпечу
вали сотні наших малих річок. 
Повернемося-таки до живопису в 
сприйнятті О.Шпенглера: 
"/ тільки в ХУІ ст. починається рішуча 
фаза західного живопису. Диктат з бо
ку архітектури на півночі, з боку 
скульптури на півдні припиняється. 
Живопис стає поліфонічним, спрямо
вується до безконечності. Кольори 
замінюються тонами. Мистецтво пен
зля скоряється стилю фуги. Техніка 
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олійних фарб робиться основою мис
тецтва, яке намагається творити 
простір, в якому губляться предмети. 
Від Леонардо починається імпресі
онізм. В картинах завдяки цьому по
чинається переоцінка всіх елементів". 
Продовжимо. Технічний мазок в жи
вопису спричиняє зникнення лінії. 
Предмет, поданий мазками, не має 
межі з простором, що дає можливість 
Шпенглеру говорити про певний спо
сіб перебивання безкінечного просто
ру. Проте в цьому є речі, не дуже 
помічені автором, хоч він і відчував, 
що лінія має стосунок до мелодії: деякі 
твори Вагнера він означає як "безлад
ну масу інструментальних тонів". Хіба, 
майже, не повна відповідність з імпре
сіонізмом, початок якого він прозірли
во побачив у Леонардо? Якщо в живо
пису лінія знов з'являється, але після 
розпаду предмета на частки, то вже 
нема жодної можливості з тих часток 
скласти картину світу, хіба що за ви
нятком її повної руйнації. До якої 
імпресіоністи таки доклали руку, бо в 
них шукаємо і знаходимо око, а не ду
шу. А де душі нема,там не тільки мис
тецтва нема, але й взагалі нема нічо
го. Це відчував ще Платон, можливо 
за допомогою досвіду єгипетських 
жерців. Кажучи про місце художнього 
становлення, Платон продовжує, що 
коли хтось спитає, "де це все відбува
лося", і у відповідь назве "якесь інше 
місце, крім душі, слова його будуть 
усім чим завгодно, тілько не істиною". 
Розмова про поняття українського 
стилю в образотворчому мистецтві 
була б мало уречевленою, коли б ми 
не назвали тих художників, які стоять 
на порозі його. Першим художником, 
який стоїть не в сінях цього стилю, а є 
його творцем у новому академічному 
живопису, є геніальна Ганна Собачко. 
До цього стилю належать всі її твори, 
за винятком робіт останніх років жит
тя. Далі Марія Приймаченко, Катери
на Білокур. 

На порозі українського стилю твердо 
стояли і стоять А.Коцка, Ф.Манайло, 
О.Шатківський, Ф.Гуменюк, І.-В.Задо-
рожний, В.Патик, А.Антонюк, В.Алта-
нець, В.Гонтарів, М.Мазур, П.Сипняк. 
Набагато далі порогу перебуває твор
чість видатної художниці Марфи Тим-
ченко. Дуже показовими є творча до
ля і досягнення таких майстрів, як 
О.Заливаха та Б.Плаксій. Борис 
Плаксій, захоплений роботою, відки
дав усе те, що, на його думку, завдає 
шкоди живопису. Найперше — участь 
художника у злочинах проти народу, 
що виражалося в участі у брехні. Але, 

відкидаючи все шкідливе й зайве, 
відкинув він і прояви в живопису архе-
типного українського стосунку до світу 
і втратив дуже й дуже вже багато. Я 
пам'ятаю, як він влучно знущався з 
малярів, як і , поряд з портретами 
Леніна та менших божків, малювали 
"оселедці", козаків тощо. Критика його 
була влучною і прицільною. Але є такі 
речі, яких торкатися, кажучи про пе
реживання народної душі, — зась! 
Сюди належить і народний одяг, час
тина якого, скажімо, чоловічі шапки, 
мала майже сакральне значення. Всі 
корони пішли від арійської смушевої 
шапки, як то мені не раз доводилося 
зазначати. 
О.Заливаха завжди був далекий від 
плаксіївської секуляризації. І наслідок 
очевидний. Хоч Б.Плаксій рівний 
О.Заливасі в творчих можливостях, 
доробок О.Заливахи набагато ва
гоміший, саме за рахунок того, що ду
ша його горнеться до первенів ук
раїнської духовності, українського 
звичаю. 
Сьогодні всім тим, хто переживає 
відсутність у нашому образотворенні 
на панівному становищі українського 
стилю чи хто відчуває тоскне спряму
вання своєї душі, що більш конструк
тивно, до Великого Стилю нашої куль
тури, треба пам'ятати настанову 
0 . Шпенглера: "В стилі означається, 
пронизуючи і знижуючи будь-яку 
свідому художню зумисність, яка є 
взагалі більш пізнє і міське явище, — 
несвідомий душевний елемент, те, що 
я означив словами: ідея існування 
(тут згадаймо і національну ідею.— 
В.І.). Стиль є доля. Він дається, але 
його не можна придбати, набути. 
Свідомий, придуманий стиль є фаль
шивим, як це доводить приклад всіх 
пізніх епох, особливо нашої. Великі ху
дожники та великі твори — це явища 
природи". 
Але все те зовсім не означає, що ук
раїнський художник мусить скласти 
руки і чекати Божої руки над собою. 
Хоча стосовно всіх інших художників 
Західної Європи чи Америки — то це 
так. Зійшовши зі свого магістрального 
шляху, означеного в ранній готиці, 
західноєвропейський живопис і вза
галі культура у своєму збоченому про
яві закінчили своє існування. 
1, за тим же Шпенглером, нема нічого 
більш неприродного, як займатися 
"нескінченною" грою з померлими 
формами, з допомогою їх намагаю
чись зберегти ілюзію живого мис
тецтва", коли ніякими запозиченнями 
не сховати "відсутності долі як 

внутрішньої необхідності". 
Нам нема потреби ховати "відсутність 
долі", хіба що тікати від неї за космо
політичні лаштунки.Господь вибрав 
Україну як місце, звідки розійшлися по 
світу не тільки сільськогосподарське 
виробництво відновлюваного характе
ру, а й становлення культури у всіх йо
го найважливіших проявах, культури, 
точне первісне значення якої означа
ло, як вже згадувалося, "ходити коло 
роллі". Якщо такі прояви, як народно
пісенний звичай, іконопис, вишивка, 
настінний живопис, загинули на на
ших очах, то нам Господь, і тільки нам 
(бо в нас вони зродились) може дати й 
силу для їхнього відновлення. А дасть 
він тому, хто просить. І не тільки мо
литвою, але й чином. 
І тут зовсім не важливо, чи закін
чується земне становлення людства 
взагалі, чи воно стає на новий шлях 
свого розвитку. В першому випадку: 
коли вже й жити нема часу, то хоч по
мерти треба людьми. Отже, та земля, 
яка дала людству не лише безкровний 
спосіб для життя — землеробство і 
культуру, що була переживанням ду
шею безкінечності, Бога, під кінець 
свого земного існування мусить 
засвітитися ще раз перед своєю но
вою зоряною астральною долею, 
одержавши її, як втілення всіх можли
востей своєї душі, в неймовірних 
стражданнях у своєму земному існу
ванні. А якщо земне існування людст
ва продовжиться вже без диявола, на 
очищеній апокаліптичними подіями 
Землі, то про відродження Великого 
Стилю нашої культури і одного з його 
складників — українського стилю у на
шому образотворчому мистецтві, 
можна буде не турбуватися. 

1. Віктор Ґонтарів. Козацька пісня. Полотно, олія. 
2 0 0 1 . 

2. Веніамін Кушнір. Вечір. (Наречена). Полотно, олія. 
1962. 

3. Ярослава Музика. Анна Ярославна.Скло, олія. 1967. 

4. Валентин Алтанець. Місячна н іч. Картон, олія. 1977. 
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ЛЕОНІД 
ПЕРФЕЦЬКИЙ 

— БАТАЛІСТ 

Петро Холодний-молодший 

Леонід Перфецький найбільш відомий 
нашому громадянству як маляр-бата-
ліст. Батальне малярство зображує 
бойові дії, які відбуваються у безпосе
редньому контакті з ворогом із стріля
ниною на близькій віддалі або в бо
ротьбі на шаблях чи баґнетах. Таке 
малярство в сучасну пору вже втрати
ло свій сенс. Війна тепер відбувається 
майже виключно поміж літаками, тан
ками та морськими підводними чи 
надводними спору- . . 
дами. 
Не так було в се
редні віки та в XVII-
XVIII ст. В той час : 

майже кожний ма
ляр був одночасно і 
баталістом. В Украї
ні в XVII ст. однією з 
вимог для кандида
та на майстра ма
лярського цеху було 
уміння намалювати 
образ великого бою 
з усіма його атрибу
тами. В ті часи ані 
тем, ані матеріалу 
для спостережень 
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ніколи не бракувало. Війни були зви
чайним явищем, і відбувалися вони за 
допомогою кінноти й піхоти та ще 
примітивної тодішньої артилерії. Але з 
часом і зі зміною обставин батальне 
малярство стало занепадати і в Укра
їні. Малярі почали малювати окремі 
типи козаків чи портрети історичних 
постатей військовиків. На переломі 
ХІХ-ХХ ст. найвидатнішим українсь
ким баталістом був Микола Самокиш. 

Він зображував вершників, а теми 
свої брав часто з козаччини. Окремі 
баталістичні сцени малювали також 
інші мистці, як, наприклад, Кирило Ус-
тиянович, а пізніше Іван Падалка. Але 
дехто перейшов на княжу або козаць
ко-побутову тематику, а в наші часи 
на історичну, як недавно померлий 
Петро Андрусів. 
Проте сталися події, які відродили до
бу баталістики в нашому мистецтві. 
Це була доба наших Визвольних зма
гань з часів від 1917 року аж до кінця 
Другої світової війни. Трагічна, але за
хоплива доба з усіма її світлими й 
темними моментами. Вона надихнула 
багатьох мистців, таких, як Осип Ку
рилас, Петро Холодний-старший, Юрій 
Магалевський, Іван Іванець та інші, які 
долучились до змалювання її. Але 
особливо перейнявся нею її безпосе
редній учасник, молодий талановитий 
юнак, пізніший славний маляр Леонід 
Перфецький. 
Родина Перфецького походить з Гали
чини, але ще задовго до Першої світо
вої війни вона переїхала на Велику 
Україну. Леонід народився, за його 
власним свідченням, 23 лютого 1901 
року в Ладижинцях на Київщині. Під 
час війни його батьки проживали в 
Казані. Леонід скінчив середню освіту 

в місті Орлі і вступив 
| до університету в 

Москві. Але його від-
разу, як і інших сту
дентів, змобілізува-
ли, і він скінчив шко-

№ лу прапорщиків у Пе-
тергофі біля Петро
града. Бувши в за-
пасовій частині, він, 
після більшовицького 
перевороту, вступив 

і до війська самостій-
і Я Н к ної Татарської рес-

Ць- публіки. Одночасно 
навчався в універси
теті в Казані. Коли 



більшовицька армія почала 
натискати на Татарську ре
спубліку, Перфецький пе
реїхав до Києва і від того 
часу служив в Українській 
армії. Аж до 1921 року був 
учасником бойових дій. Ко
мандував кінною сотнею і, 
як сам пише, спростовую
чи слова генерала Крата, 
не мав тоді часу на "зано-
тування" будь-яких сутичок 
чи бойових епізодів і не 
мав у своїй торбі навіть но-
татника для цього. Своїми 
надзвичайно докладними 
зображеннями подій він 
завдячує дуже гострій зо
ровій пам'яті і доброму 
знанню анатомії коня, його 
постійного товариша, та 
вивченню на практиці ве
дення тодішніх походів та 
боїв. 

Разом з Армією УНР Ле
онід Перфецький перехо
дить в еміграцію і вступає 
до Краківської академії мистецтв до 
класу проф. Дембіцького. В Кракові 
знав добре польського маляра Войце-
ха Коссака, відомого баталіста, і часто 
заходив до його ательє. Але батально
го мистецтва, як такого, його ніхто і 
ніде не вчив. 
В 1925 році Перфецький виїжджає до 
Парижа, забираючи з собою, як па
м'ятку свого вояцького минулого, ту
рецьку шаблю з чорною відзнакою 
Залізної дивізії. 
В Парижі Перфецький студіював у 
майстерні маляра Андре Льота, у кот
рого також студіювали інші українські 
малярі, як, наприклад, Ярослава Му
зика. Заробляючи на життя своїм ма
лярським фахом та виставляючи свої 
твори на різних європейських вистав
ках, він прожив у Франції аж до Другої 
світової війни. До Німеччини виїхав 
примусово як робітник, а звідти до 
Львова, де працював як співробітник-
ілюстратор "Українського видавниц
тва" та викладач рисунків в Українсь
кій мистецькій школі. 
Коли створилась дивізія "Галичина", 
Леонід Перфецький опинився в її ря
дах як воєнний маляр і створив цілу 
низку мистецьких творів з життя і при
год дивізійників. 
Після війни мистець виїхав до Канади 
і, хоч мав рідню у Торонто й Філа
дельфії, вирішив жити мистцем-саміт-
ником у церковних забудуваннях при 
французькій катедрі в Монреалі. Ос
танній період свого життя присвятив 

коли в Україні затираються всі сліди 
існування нашої державності і ге
роїчної боротьби за неї, творчість Ле
оніда Перфецького набирає особливої 
ваги та значення. Це не тільки цінний 
вклад у скарбницю нашого мистецтва, 
це також пластичне закріплення і 
відтворення в пам'яті майбутніх по
колінь найтрагічніших і одночасно 
найсвітліших моментів нашої славної 
історії. Перфецький з надзвичайною 
докладністю, але без всякої бутафорії 
чи прикрашування малював події або 
як очевидець, або, якщо ним не був, 
то, знаючи обставини, намагався 
відтворити їх якнайбільш правдиво. 
Для майбутніх баталістів його твори 
можуть бути незаступним джерелом. 
Він докладно зображує всі атрибути 
військового побуту: уніформи, відзна
ки, зброю, — все оживає під його 
пензлем чи олівцем. Він дає портрети 
діючих осіб, як, наприклад, генерала 
(тоді полковника) Сальського на коні, 
як він владним рухом руки наказує 
скинути російський прапор з Київської 

м и с т е ц т в у 
релігійному. 
Творчість Ле
оніда Перфець
кого треба роз
глядати в трьох 
площинах: як 
м и с т ц я - б а -
таліста, як шу
кача нового ми
стецького вис
лову під час йо
го студій у Па
рижі і як мистця 
релігійного мис
тецтва. Для ук
раїнців він ціка
вий і має особ
ливу вартість як 
баталіст. Тепер, 



У Р О Б І Т Н І М И С Т Ц Я 

міської Думи в серпні 1919 року. Або 
зображення старшин 6-ї Дивізії з гене
ралами Безручком та Змієнком на 
чолі кінного відділу. 
За характером своєї баталістинної 
творчості Леонід Перфецький — ілюс
тратор. Він відтворює події нашої мо
дерної історії цілком реалістично, без 
ухилів до всяких "ізмів". І ці ілюстрації 
живуть справжнім, повним трагізму, а 
часом і величі, життям. 
Але він зумів схопити не тільки 
зовнішні прикмети подій і людей, а та
кож настрій, дух тієї епохи. Найтра-
гічніші його твори — це "Крути", здо
буття Арсеналу, події двох Зимових 
походів, це залізнична станція, повна 
тифозників, що вмирають чи вже по
мерли. 
Так само боротьба 1918 року з поля
ками надихнула мистця до цілого ряду 
творів, з яких найбільше вражає 
своєю динамікою "Оборона залізнич
ного двірця у Львові". В пізніших часах 
— боротьба УПА і, врешті, нотатки з 
походів дивізії "Галичина" — все це 
неоціненна спадщина Леоніда Пер-
фецького-баталіста. 
Як ілюстратор, Перфецький залишить
ся в історії українського мистецтва та

кож як автор ілюстрацій до "Енеїди" 
Котляревського, ще раз "перелицьо
ваної" під сучасну пору. У Перфецько-
го герої "Енеїди" — це вояки україн
ських армій, одягнені в уніформи ук
раїнських військових формацій. Він 
докладно зображує одяг, відзнаки і 
зброю. 
Техніка, в якій працював Перфець
кий,— це переважно акварель або ко
льорові олівці. Часом обидві ці техніки 
сполучені разом. І обидві він опанував 
досконало. Праць, виконаних олійною 
фарбою, значно менше, хоч і вони сто
ять на високому мистецькому рівні. У 
всіх його творах, незалежно від тех
ніки, в якій вони виконані, завжди 
домінує рисунок. І, хоч мав нотатник з 
собою лише тоді, коли був воєнним 
дивізійним малярем, він. занотовував 
усе своєю надзвичайно докладною зо
ровою пам'яттю. 
Уся творчість Леоніда Перфецького 
має велику вартість — як мистецьку, 
так і історичну. Спадщина його повин
на бути збережена для майбутніх по
колінь як незаступний документ, як 
красномовне свідчення безстрашного 
учасника тих подій. 

1. Леонід Перфецький. Духовий ор
кестр на конях вступає в Київ , 1918. 
Папір, акварель. 

2. Словенія — кулемет під час бою. Зі 
зб ірки "Українська дивіз ія". 

3. Піднесення українського прапора на 
Чорноморському флоті, 29 квітня 
1918. 

4. Атака козак ів Чорної дивізії на 
бронепоїзд, 1918. Папір, акварель. 

5. У відбитому Києві чорношличники 
скидають з будинку Думи російский 
прапор, 31 липня 1918. Папір, 
акварель. 

Епізод з боїв за Львів, листопад 
1918. Папір, акварель. 

Німці піддаються повстанцям під 
Білогородкою, листопад 1918. Папір, 
акварель. 

Володимир Цанилеико 

З національним 
прицілом 

нові художні плакати 
Федора Глущука 

Федір Глущук — український плака
тист потужної ідеологізованої лінії. І — 
барви. І — символізованого образу. А 
ще — влучного, афористичного, силь
ного слова, наче сокирою по дубові, 
наче мелодією по душі. 
Плакат Глущука завдав роздумів бага
тьом нашим сучасникам. Художниць
кий і читацький загал досі пам'ятає (з 
"верхів" до "низів") те прикро-щемне 
почуття, котре художник збудив у 
сумлінні тисяч своїм аркушем-закли-
ком "Оберігайте скарби культури!" 
(1971) — не одна кипуча сльоза запе-



клася в душах укра-
їнц ів -шістдесятник ів : 
бачили, як опадає 
"смальтина за смальти-
ною" (навіки!) зі святих 
очей аліпієво-михайлі-
вських фресок. 
Ремінісцентно відлучи
лася, як кому живому, 
геніальна Симоненко-
ва Василя заповідь: 
"Можна все на світі ви
бирати, сину, — вибра
ти не можна тільки Ук
раїну" і в Глущуковому 
плакаті "Найкращий 
край — Батьківщина" 
(1975). Ми — діти Ук
раїни, і тому припа
даємо, як Глущуків ма
ленький хлопчинка до 
українськи окреслено
го рідною ойкуменою 
озеречка, до усіх живо
дайних джерел пра-
древньої культурогеми 
Рідного Краю ("Ми ту-
ди-туди бажаєм, де 
наш милий, рідний 
Край" — з лібретто "За
порожця за Дунаєм"; 
"Якого ж ми раю у тебе 
благаєм?!" — з Т.Шев
ченка). 
Карбом ідеально уві
чненого образу Украї
ни, попри весь збіль-
шовизований побічний антураж карту
ша, постало її лице з плакатів Глущука: 
'Вставала Вкраїна..." і "Рівність...", а 
надто з ликів великих синів і дочок — 
І.П.Котляревського, Т.Г.Шевченка, 
І.Я.Франка, Л.П.Косач-Українки. Об-

Зш Вільну Україну 

в 
ороть 

перетворюється 
народ у націю 

ЩШген Нонова/іець 

раз генія українців Тараса Шевченка з 
однойменного плаката Глущука 1960 
року "викарбувався" тут чи не най-
істинніше серед усієї вітчизняної об
разотворчої Шевченкіани. Сонце і ніч 
його лика (свобода і неволя, не-
бесність душі і кріпацьке рабство, про-
роцька мисль і туга долі) виоформи-
лись у чорно-біллі аркуша чи не вдаліш 
за чийсь мармур та граніт. 
... Цей народний стогін, національна 
туга логічно привели плакатиста у "пе-
ребудовний" і наш незалежнісний час 
до вибудування своєї, глущуківської 
галереї Звитяжців і Героїв України. Рік 
за роком Ф.Глущук поповнював свій 
ціложиттєвий творчий набуток непе
ресічними й різноплановими, за ху
дожницьким способом і технікою, об
разами Івана Мазепи, Симона Петлю
ри, Євгена Коновальця, Степана Бен
дери й інших, й інших, — тепер вони 
склали цілу стіну його просторої 94-ї 
майстерні, у Київі, де Перспективна, 8. 
— Підготував, — хвалиться, — свої 
мистецькі дарунки до всеукраїнського 
свята — 24 серпня, 10-річчя нашої 

Незалежності. Хочу бу
ти, й у мої роки, в 
строю. Ось, погляньте, 
яка моя нова українка-
Україна на новому пла
каті: вона розвиваєть
ся, росте!.. Тепер я ви
творив і давно задума
ний плакат, присвяче
ний Василеві Симонен-
ку... А це — широкий (і 
за задумом також ши
рокий) плакат: "Будьмо 
господарями у своїй 
хаті!". Збираюсь подать 
на нову виставку, в 
Спілку. — Знайоме з 
давніх літ мружисте об
личчя художника ося
ває прихований у по
сивілих вусах глущу-
ківський усміх: близькі 
друзі, та й колеги по 
Спілці, знають Федора 
Тимофійовича не тільки 
як старійшину нашого 
художницького цеху, а й 
як багаторічного педа-
гога-практика україн
ського сучасного пла
ката (з його полігра
фічних пенатів — сотні 
випускників), а ще як 
наділеного тонкою іро
нією чи іноді й гострим 
сарказмом співрозмов
ника. Особливо в колі 

"мисливців за темами та сюжетами". 
Щось у нього є ніби від Остапа Вишні, 
чи що? 

— Я, — каже, — все малюю... з наці
ональним прицілом... 

Сіі і Петлюр А 
ШШШШшШШШШШШш 
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Національне в 
українському 

малярстві 
стилю модерн 

Олег Сівков, 
історик мистецтва 

Питання про національні риси в ху
дожній творчості дуже важливе, коли 
мова йде про український варіант сти
лю модерн, особливо коли взяти до 
уваги, що в образотворчому мистец
тві західноєвропейських країн модерн 
так активно не сприйняв місцевих 
національних художніх традицій. Це 
зумовлено тим, що в даному регіоні 
народне мистецтво не було масштаб
ним, відокремленим від "високого" 
мистецтва явищем. Причини цього в 
зростанні міст Європи, в інтенсивно
му розвитку промисловості. 
Національне в художній творчості 
можна досліджувати на різних рівнях: 
звернення до традицій давнього віт
чизняного мистецтва, інтерес до фор
мальних рис народної творчості, до 
фольклорних мотивів, використання 
етнографічних елементів, таких як, на
приклад, народний костюм тощо. Таке 
різнобічне тяжіння до національного 
складає одну із особливостей україн
ського живопису стилю модерн. 
Європейському живопису ХІХ-ХХ ст. 
була притаманна тенденція до по
шуків монументальних форм, до пере
творення станкової картини на панно, 
що бачимо, наприклад, в роботах 
французьких художників, учасників 
групи "Набі", — М.Дені (1870-1943), 
П.Боннара (1867-1947), П.Рансона 
(1864-1909). В їхніх творах 1890-х рр. 
відчувається тяжіння до монумен-
талізації, декоративізації зображення, 
до сплощеності картинного простору. 
Така тенденція знайшла своє вира
ження і в українському живопису по
чатку XX ст. — як у творчості пред
ставників модерну, так і мистців, дале
ких від цього стилю, — художників ко
ла М.Бойчука (1882-1939). Із нею і 
пов'язане звернення деяких україн
ських живописців до традицій давньо
руської фрески та іконопису. 
Ствердження національного в україн

ському мистецтві посилювалось заго
стреністю для України питання 
національної самосвідомості. Багато 
років Україна підупадала в складі 
Російської імперії. Пригнічений стан 
нації виражався, зокрема, в обмежен
нях культурного характеру. Активі
зація процесу національного усвідо
млення в Україні на початку XX ст. 
сприяла тенденції введення молодими 
українськими малярами, які сповіду
вали принципи модерну, мотивів з на
родного мистецтва до своїх творів. 
На прихильність українських мистців 
нового покоління до національних мо
тивів впливала і традиція українського 
малярства другої половини XIX ст. В 
1870-1890-і рр. в Україні в жанровому 
малярстві працювали М.Кузнецов 
(1850-1929), К.Костанді (1852-1921), 
М.Пимоненко (1862-1912) та інші, 
вони й визначали ситуацію в українсь
кому образотворчому мистецтві того 
періоду. Характерною рисою малярст
ва України останніх десятиріч XIX ст. 
було звернення до селянського побу
ту, на відміну від, скажімо, французь
кого малярства того часу. Україна бу
ла частиною величезної аграрної дер
жави, і це відбивалося на спрямова
ності мистецтва. Наприклад, для 
французьких імпресіоністів життя се
лян як об'єкт художнього інтересу 
(тим більше в соціальному плані) не 
мало першорядного значення, у них 
живопис мав інші завдання. П.Гоген 
(1848-1903), який в другій половині 
1880-х рр. працював у Понт-Авені, зо
бражував у своїх картинах бретонсь
ких селянок; але світ бретонців зали
шався для нього чужим, навіть екзо
тичним. Тоді як, скажімо, польські ху
дожники Й.Хелмонський (1849-1914), 
О.Геримський (1850-1901), Т.Аксенто-
вич (1859-1938) у 1870-1890-х рр. чи
мало писали із селянського життя, і 
воно було для них близьким, вони спо

глядали його "зсередини". Така ж точ
ка зору була властива й українським 
жанристам означеного періоду. Спо
рідненість польських та українських 
представників жанрового малярства 
кінця XIX ст. виражається і в схожому 
вирішенні ними проблеми світло-
повітряного середовища в картині: це 
був жанр у пленері. 
Звернення молодих українських жи
вописців, у творчості яких простежу
вались риси модерну, до національно
го відбувалося на різних рівнях. В ха
рактері орнаменту і колірної гами 
робіт, приміром, В.Максимовича 
(1894-1914), виконаних на початку 
1910-х рр., можна простежити вплив 
полтавських вибійок; цілком можливо, 
це пов'язано з тим, що сам художник 
був родом з Полтавщини. Так, колірна 
гама картини "Поцілунок" базується 
на червоному, чорному і вохристих 
тонах. Червоний і чорний — харак
терні кольори полтавських вибійок — у] 
Максимовича кольори орнаменталь
ної "маси", яка служить тлом для ос
новного зображення — плечей і голів 
юнака та дівчини. Максимович обме
жувався запозиченням з народного 
мистецтва колористичних і орнамен
тальних елементів, до фольклорних ет
нографічних мотивів він не звертався. 
В 1915 р. М.Сосенко (1875-1920) пра
цює над розписами концертного і ак
тового залів недавно відбудованого 
львівського Музичного інституту 
ім.М.Лисенка. Стилізований рослин
ний орнамент у цих розписах свідчить 
про явні впливи народного вжитково
го мистецтва Полтавщини (у 1913 
році, під час роботи над проектами 
розписів, художник подорожував по 
тих місцях). До орнаменту він вводить 
зображення людей в українських на
родних костюмах, з різними музични
ми інструментами: дівчинки з 
сопілкою, старого з бандурою, гуцулів 
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з трембітами, що пов'язано зі специ
фікою діяльності Музичного інституту. 
Гнучкі, хвилясті контури орнаменту — 
безумовні риси стилістики модерну. 
В той же час О.Новаківський (1872-
1935) починає роботу над чотирма 
алегоричними панно для Музичного 
Інституту — "Музика", "Виховання", 
"Мистецтво" і "Наука", — спільну тему 
яких можна визначити як необхідність 
піклування, в культурному та інтелек
туальному плані, про майбутнє нації. 
Усі чотири панно мають овальну фор
му, що нагадує форму яйця; це 
підкреслює ідейний зміст творів: яйце 
— символ всесвіту, символ життя, що 
народжується. Вибір художником та
кого формату свідчить в даному ви
падку про його орієнтацію на традиції 
українського народного мистецтва 
(згадаємо, наприклад, писанки...). 
Центральне місце в цих полотнах зай
має образ матері з дітьми. Цей образ 
в інтерпретації Новаківського викли
кав асоціації з рафаелівськими ма
доннами (відома захопленість живо
писця італійським мистецтвом епохи 
Ренесансу), з іконописним зображен
ням Богородиці: так, в панно "Мис
тецтво" (1915) орнаментальний еле
мент круглої форми за головою ма
тері утворює подібність німбу. В панно 
•Наука" 1916 р. сидяча мати обіймає, 
•оточує" собою двох 
Дітей; в руках у дівчин-
*и, яка сидить у неї на 
коліні, — глобус, в ру
ках у хлопчика — роз
крита книга. Усі троє в 
українському націо
нальному вбранні; ок
ремі характерні його 
деталі: вишивка черво
ним у верхній частині 
©орочки жінки, червоні 
ж стрічки, ЩО ОХОПЛЮ
ЮТЬ голову дівчинки і 

спадають їй на плечі. Контури плечей 
матері, вузькі білі смуги її вишневого 
кольору спідниці, лінія ніг хлопчика 
підкреслюють формат твору, визнача
ють ритм композиції. Ці гнучкі лінії, як 
і площинність зображення, як і сама 
форма панно, — характерні ознаки 
живописних творів стилю модерн. 
До 1915 р. відноситься декоративне 
панно А.Петрицького (1895-1964) "Са
тана в образі дівчини танцює перед 
царем Китоврасом", виконане ним 
для реклами театрального дійства, 
яке відбулося на ярмарку на околиці 
Києва. Сюжет твору до деякої міри 
можна пояснити впливом на колірний 
лад панно персидської мініатюри. Ос
новний мотив у цій роботі — мотив ек
спресивного танцю, такий характер
ний для іконографії модерну. Цар на 
троні і придворні на задньому плані 
спостерігають за дівчиною. Зобра
ження набуває рис умовності. Простір 
побудовано так, як у давньоруських 
іконах, тобто об'єкти, навіть ті, що зна
ходяться поряд, представлені з різних 
точок зору, в різних площинах. Ска
тертина з частуванням лежить так, що 
ми бачимо її зверху, тоді як дівчина 
танцює, немовби перебуваючи на од
ному з нами рівні. Для зображення 
персонажів на цьому панно харак
терні застиглість, монументальність; 

дівчина, що виконує танець з покрива
лом, "відтіняє" собою непорушність 
фігур царя й близьких до нього людей. 
Одна деталь свідчить про орієнтацію 
молодого художника на традиції дав
ньоруського мистецтва: розташуван
ня придворних, які стоять в ряд за 
царським троном, нагадує розташу
вання постатей у сцені "Євхаристії", 
що давні майстри відтворювали на 
стінах храмів. 
Картину П.Холодного (1876-1930) 
"Казка про дівчину і паву" (1916) 
цілком можна прилучити до модерну, 
беручи до уваги як формальні, так й 
естетичні ознаки стилю. Так, зображе
не, незважаючи на дуже ретельну, до 
дрібниць, проробку деталей, позбав
лене того натуралізму, який ми бачи
мо, наприклад, в роботах В.Васнецо-
ва (1848-1926); за деякою умовністю 
воно, скоріше, близьке до зображення 
в "казкових" панно М.Врубеля (1856-
1910). Фігури, рослини в компо
зиційному просторі зовсім не дають 
тіней: такий прийом надає зображен
ню нереальності, зумовленої і самим 
казковим сюжетом. Сам павич — 
улюблений птах художників модерну. 
В творі П.Холодного павич, який вини
кає перед дівчиною, — джерело дива. 
Саме завдяки обстановці казковості, 
дива образ павича в даному випадку 
асоціюється в свідомості глядача з 
фольклорним образом жар-птиці. По
ряд з цим екзотичним птахом зобра
жено дівчину, яка сидить на землі, в 
українському національному одязі: 
біла сорочка з широкими рукавами з 
вишивкою, темна спідниця з черво
ним поясом, червона стрічка на го
лові. Таким чином, в цій роботі П.Хо
лодний використовує фольклорні та 
етнографічні мотиви. 
Сприйняті від давнього вітчизняного 
фрескового живопису та іконопису 
тенденції до монументалізації зобра
ження, узагальненого трактування 
форми, сплощеності простору повною 
мірою виражені в роботах Ф.Кри-
чевського (1879-1947), таких як 

"Хлопчика з пташкою" 
(1923-1924), триптих 
"Життя" (1925-1927). 
В картині "Хлопчик з 
пташкою" прийом "ри
мування" гнучких лі
ній, повторення обри
су однієї деталі в об
рисі іншої свідчить 
про явний вплив 
стилістики модерну. 
Вохристі тони і черво
ний складають основу 
колірної гами цього 
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твору. Локальний червоний колір, 
який у Кричевського в означених ро
ботах несе символічне навантаження, 
здається запозиченим з давньорусь
ких ікон. "Хлопчика з пташкою" напи
сано на воскових ґрунтах, і це, безу
мовно, підтвердження глибокої заці
кавленості майстра в традиціях давнь
ого вітчизняного монументального 
мистецтва. Втім, монументальність 
взагалі була характерною рисою твор
чості цього українського живописця: 
згадаємо "Наречену" (1910), "Пере
можців Врангеля" (1934-1935). Під час 
праці над триптихом "Життя" худож
ник у тяжінні до монументалізації, уза
гальненості форми, до сплощеності 
композиційного простору орієнтуєть
ся на давньоруську фреску. В моделю
ванні форми, в трактуванні рис облич 
персонажів триптиха є запозичення з 
давньоруського живопису: мазки біли
лом у складках одягу, система тонких 
"пробілів" у зачісках дитини й чоловіка 
в "Сім'ї"; риси обличчя чоловіка трак
товано дещо стилізовано, близько до 
манери Феофана Грека: монголоїдний 
проріз очей, тонкі, гострі брови. Схи
лені голови персонажів "Сім'ї", "Лю
бові" (лівої частини твору) — інтер
претація притаманного давньорусько
му малярству мотиву смиренно схи
леної голови. Більшість дійових осіб 
"Життя" одягнено в українські на
ціональні костюми, що значною мірою 
надає творові національного забарв
лення. В "Любові" радіючий, царстве-
ний червоний колір спідниці жінки на
буває символічного значення, в кон
тексті сюжету цієї частини триптиха 
він стає кольором любовної прист
расті. Таким чином, етнографічні мо
менти в "Житті" місцями несуть і сим
волічне навантаження. 
Звернення до національного начала 
— в різних його іпостасях: слідування 
традиціям давньоруського монумен
тального мистецтва, вітчизняної на
родної творчості, введення до своїх 
творів фольклорних мотивів, етно
графічних елементів — характерна оз
нака робіт українських представників 
модерну в нашому живопису. У вико
ристанні національних мотивів україн
ськими художниками модерну відчут
ний контекст громадянського звучан
ня, ствердження національної гідності. 

1. Модест С о с е н к о . Фрагмент розписів у львівському 
музичному інституті ім. М.Лисенка. 1915. 

2. Петро Холодний. К а з к а про дівчину і паву. Полотно, 
олія. 1916. 

3. Федір Кричевський. Життя . Триптих. Полотно, олія. 
1927. 
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ЗОРЯ МИКОЛИ РОКИЦЬКОГО 
Микола Друченко До 100-річчя від дня народження мистця 

Ще одна знаменна дата в історії нашої 
образотворчості — 100 років від дня 
народження видатного українського 
мистця Миколи Рокицького. Народився 
він 6 квітня 1901 р. в селі Заріччя 
зовсім поряд з древнім волинським міс
том Володимиром. Тут, на цій благосло
венній землі, і відбулися чи не єдині в 
Україні заходи з відзначення пам'ятної 
в українському мистецтві дати. А годи
лося б і в Києві, й уві Львові, і в Харкові 
влаштувати бодай вечори споминів про 
життя й творчість майстра-бойчукіста, 
аби нагадати сучасникам: був же та
кий боєць арти! Утверджував Рокиць-
кий усім своїм життям, усією своєю 
творчістю непогасний дух українства, 
продовжив золоту нитку пошуку україн
ського стилю в нашій образотворчості і 
вніс-таки, незважаючи на утиски й за
тиски тоталітаристського московсько-
більшовицького режиму, чималу частку 
в розбудову школи Бойчука. 
Рокицького стали по праву називати 
одним з основоположників української 
штуки XX ст. Саме місцевої, українсь
кої за духом і формою, за змістом і пла
стикою, за смислом і виображенням. 
Видатний художник-монументаліст, вір
ний учень і послідовник Бойчука, Ро-
кицький добре усвідомив місце й при
значення мистця у той жорстокий по-
топтовий час, дійшовши до переконань, 
що без злютованості, сплаву, квінте
сенції народного мистецтва з профе
сійним істинний український образо
творчий світ неможливий. Бойчукісти 
були традиціоналістами. І їх сміливими 
пошуками засобів вираження в мис
тецтві реалій нового часу історії прото-
рювався новий, наймодерніший, найа-
вангардніший шлях українського й 
світового монументалізму. 
...Ми за все століття так і не спромогли
ся, по-українськи осмис
ливши, видати альбому 
бойчукістів чи академіч
ної монографії (оце так 
наша "академічна" на
ука!?), а якщо й виходять 
альбоми або книжечки 
про ті основоположні "в 
пошуках істин краси" 20-
30-і роки, то місце "бой-
чукістам" знову десь у 
"кутку" яко чомусь друго
рядному. Не випадково, 
що й про свято, за яке 
мова, не знали ні в Міні
стерстві культури і мис-
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тецтв (колишній міністр його — артист 
Богдан Ступка), ні в Національному ху
дожньому музеї (а де, як не там би, бу
ло організувати ретроспективну вис
тавку славного Миколи Рокицького!), ні 
в Академії мистецтв (у них там пробле
ма важливіша: кому б його ще роздати 
оці канцелярські звання "членкорів" та 
"академіків"...). Але свято Рокицького, 
свято бойчукізму, немов хвилеріз у 
бурхливих валах брудної посткосмо-
політської повені, відбулося не деінде, а 
саме на його батьківщині, у Володи-
мирі-Волинському. Там, у селі Заріччі, 
на Будинку культури відкрито ме
моріальну дошку мистцю. 
Поруч — представниками районної і 
міської влади,мистецької інтелігенції, 
гостями закладено "Пам'ятну алею" з 
12 саджанців горобини. Хлібом-сіллю 
зустріли тут і головного редактора все
українського художнього журналу "Об
разотворче мистецтво" Миколу Мари-
чевського; у відповідь він, подякувавши 
землякам Рокицького за їхні зусилля в 
пам'ять видатного волинця, закликав 
інтелігенцію краю продовжувати утвер
джувати в собі українську Україну, не 
піддатись різним інвазійним вояжерам, 
підмінюючи наші святині, нашу ідео
логію, — і подяка нині, як ніколи, сіль
ському нашому люду, котрий був 
завжди і є досі носієм традицій нації, що 
ще і ще раз підтвердило це свято. Як і 
належить, започаткував урочистість 
заступник голови Володимир-Волинсь
кої райдержадміністрації Дмитро Зді-
ховський. 
Директор місцевої дитячої художньої 
школи Адам Михалик відзначив кращих 
учасників конкурсу юних художників, 
що його до дати Рокицького ініціювала 
райдержадміністрація; грамоти й цінні 
подарунки з квітами отримали учні ху

дожньої школи, студенти педучилища 
ім.А.Кримського (він звідти родом!) — 
Ігор Мівшук, Галина Медведюк, Діана 
Киричук, Роман Шевчук, Олександр 
Шаварін, Ольга Віжанська, Дмитро 
Свірін, Тетяна Дячишина, Тетяна Ісако-
ва, Тетяна Матвіюк. Важливою подією 
свята була і науково-практична конфе
ренція, присвячена життю та худож
ницькій діяльності Рокицького, в місце
вому педучилищі. В його залах експону
валися (що стало неабиякою неспо
діванкою для місцевих діячів культури й 
численних мешканців міста) відомі в 
історії українського мистецтва картини 
мистця "Яблуня" й "Автопортрет" (їх 
привіз аж зі Львова, не побоявшись пе
ревізних перипетій, завідуючий відді
лом сучасного мистецтва Національно
го музею у Львові Богдан Мисюга — цю 
акцію підготував директор музею Ва
силь Откович).Чи не вперше за деся
тиліття присутні на конференції мали 
можливість ширше ознайомитися з ху
дожницьким подвигом М.Рокицького — 
із ґрунтовної доповіді викладача педу
чилища Олексія Кунецького, виступів 
мистецтвознавців Богдана Мисюги зі 
Львова та киянина Миколи Маричевсь-
кого, заступника міського голови 
Андрія Шоцького, місцевих культуроло
гів Адама Михалика, Петра Заклекти, 
Федора Степанюка, студентки педучи
лища Тетяни Токаревої. Було зачитано 
ювілейне вітання від голови Національ
ної Спілки художників України Володи
мира Чепелика. 
Редакцією журналу "Образотворче ми
стецтво" та працівниками Володимир-
Волинської держадміністрації плану
ється видати збірник проголошених на 
цьому зібранні виступів і розіслати його 
по мистецьких вузах та обласних 
бібліотеках України. 

...Дух бойчукізму живе й 
житиме — ніхто не викрес
лить і не витіснить його з 
нашої образотворчої ходи. 
Бійцівській бойчукізм всту
пає в нову епоху відрод
ження національних підва
лин українського худож
нього мислення. І зоря Ро
кицького палає в нім. 

Володимир-Волинський — 
Київ. 



І М ' Я В М И С Т Е Ц Т В 

Рокицький 
і наш 
час 

Платон Саварчук 

Ім'я Миколи Рокицького в мистецько
му розвої Доби українського відрод
ження 20-30-х років стоїть поруч з та
кими видатними постатями, як Михай
ло і Тимофій Бойчуки, Седляр, Падал-
ка, Павленко... 
Це була доба велична й трагічна у ста
новленні українського духу в усіх сфе
рах суспільного життя, якщо мати на 
увазі, на якому тлі все те відбувалося. 
Занепад класичних стилів, дегумані-

зовані модерністські течи, відірвані від 
реалій життя, шалений компартійний 
тиск, розруха й голодомори. З відстані 
часу ми не можемо не подивовувати-
ся і не захоплюватися подвижниць
ким життям бойчукістів, їхнім мисте
цтвом, що назавжди увійшло в націо
нальну спадщину, записано золотими 
літерами в історію мистецтва України. 
Як ніхто інший, Микола Рокицький 
сприйняв настанови мистецької шко

ли Михайла Бойчука, плідно реалізую-
чи й розвиваючи її як монументаліст і 
маляр. Переглядаючи все, що він 
створив (те, що дійшло до нашого ча
су), ми можемо стверджувати: то був 
мистець з великим розмахом таланту, 
пристрасним і натхненним, працелюб
ним до самозабуття. А головне — він 
любив Україну. 
Не переймаючись наразі обсягом 
створеного Миколою Рокицьким, роз
глянемо авангардовість стилістичних і 
формальних засобів мистця на його 
творі "Під яблунею". (Як відомо, під та
кою назвою композиційна вправа 
обов'язково виконувалася студента
ми Академії мистецтв). В композиції 
Миколи Рокицького вже тоді були за
кладені структурні видозміни фор
мальних засобів української народної 
картини, візантизму іконопису, на 

1. Київ, 1924-1927. Трудова експериментальна школа 
№61 ім. І .Франка. В середині — директор школи, 
визначний психолог Г. Костюк, мистець М.Рокицький. 

2. М и к о л а Р о к и ц ь к и й . Біля яблуні. Полотно, олія. 1928. 

31 



яких була частково заснована школа 
Михайла Бойчука. В той час, як, 
скажімо, І.Падалка десь канонізував і 
консервував їх, Микола Рокицький в 
композиції "Під яблунею" означує 
об'ємно-просторове середовище, ар
хітектоніку, ритм, відтак архетипи. В 
схематичному аналізі, зробленому са
мим мистцем, — наочна спроба че
рез усталеність схем композиції в 
епоху Відродження (по діагоналі, в 
колі, трикутнику) визначити зако
номірність композиційної побудови, 
що виринає з народної української об
разотворчості (по суті, з традиції). І, 
що важливо, ідучи далі за своїх сучас
ників у світоглядних, образних та фор
мальних пошуках, Микола Рокицький 
ідентифікує свою творчість з єдиним 
річищем руху бойчукістів. Це свідчен
ня того, як індивідуальне "я" мистця в 
становленні українського стилю того 
часу не стояло окремішно, а збагачу
вало чи доповнювало стильові над
бання української образотворчості 
20-30-х років. 

Цей приклад вельми показовий для 
нашого часу, чимось подібного до пер
шої третини XX століття. Коли станов
лення, розвій справді українського об-
разотворення потребує вироблення 
єдиних стилістичних засад, які б обу
мовлювали культурно-мистецький по
ступ в Україні. 
Отже, творчість М.Рокицького в пев
нім розумінні й нині є дороговказом 
для тих, хто прагне продовжити "золо
ту нитку традиції" (О.Кобилянська) в 
сучасній українській образотворчості. 

Трансцендентний 
пейзаж Рокицького 

Богдан Мисюга, 
мистецький критик 

Ідейні витоки мистецтва бойчукістів, 
хоча й виникли з наслідування тра
диції іконопису, все ж стосувалися 
відродження пластичної спадщини ук
раїнського народу. Збагачена віками 
традиція будь-якої культури була для 
Бойчука і його учнів прикладом ви-
працюваної форми мистецького вира
зу. Михайло Бойчук усвідомлював, що 
мистецька культура давніх часів збе
регла автентичний синкретизм націо
нального світогляду. Цей синкретизм 
бойчукісти намагалися відшукати в 
народному орнаменті, наївних сюже
тах народної картини. Зрештою, ціль
ність світоглядної позиції і мистецької 
форми навіть у найменших деталях 
була завжди ознакою стильового мис
тецтва. 
Зображальна культура будь-якого на
роду завжди, в якійсь мірі, є віддзер
каленням головної онтологічної про
блеми — відношення людини до світу. 
Краєвид як специфічний вид натурно
го матеріалу є найбільш показовим у 
виявленні цього діалогу: людини і 
всесвіту. Тип трактування повітряного 
простору, міжпредметних зв 'язк ів, 
об'ємної форми, відображення коло
риту — образно-пластичні орієнтири, 
якими керувались бойчукісти у пошу
ках цільної системи мистецького зоб
раження природи українцями. Колек
тивний пластичний досвід вони нама
гались означити в народному мис
тецтві Полтавщини, Київщини, Волині, 
і мав він не завжди однаковий харак
тер. Це великою мірою впливало й на 
спосіб застосування "досвіду" в новіт
ніх монументальних творах учнів Бой
чука. Так, трактування пейзажних мо
тивів самим Бойчуком мали характер 
другорядного формального доповнен
ня фрагментів міжпредметного сере
довища, у Седляра та Падалки — рів
ноцінного іншим складовим мистець
кого змісту, у Рокицького — було гли
бокою ідейно-тематичною основою 
сюжету та формальним камертоном 
композиції і колориту. 
Пейзажні мотиви, як і інші складові 
сюжетних композицій Миколи Рокиць

кого, ніколи не були відображенням 
реального світу. Його образ природи 
— то радше трансцендентний світ, що 
вводить глядача до сфери символів. 
Перцептивну навколишню реальність, 
з точки зору функціональної значи
мості, відкрив для себе у свій час Се-
занн. Бойчукісти ж відроджували пер-
цептивне зображення природи в на
родному примітиві та давній іконі. 
Рокицький належав до художників, які 
ретельно вивчали природу (не копію
вали). Форми природи у його мону
ментальних та станкових сюжетних 
творах ще від початку 1920-х років 
мали характер декоративних еле
ментів. Персонажі на рівні декоратив
ної композиції зливалися зі стафажни-
ми деталями пейзажу у статичному 
ритмі. Активність кольору розподіля
лась не за сюжетною доцільністю, а за 
принципом декоративної гармонії. У 
своєму прагненні виявити пластичний 
досвід етносу М.Рокицький на час 
1920-х рр. сягав далі за М.Бойчука. 
Його не стримували композиційні ка
нони ікони, утилітаризм фрескового 
малярства. Площинне трактування 
предметів реальності, декоративність 
у передачі предметного кольору, 
лінійна тектонічність — формальні ри
си народного живопису, що складали 
квінтесенцію образно-пластичної мо
ви Рокицького. 

Прикметним прикладом в цьому кон
тексті є твір "Яблуня" (1923, НМЛ). 
Наскрізь символічний для українсько
го народного малярства сюжет "зби
рання врожаю" трактований за прин-



З Н А Й Т И С Е Б Е : У К Р А Ї Н С Ь К И Й С В І Т С К У Л Ь П Т У Р И 
ципом знаковості. Вертикальна ком
позиція збирачів врожаю — жінки та 
дітей лінійно підпорядкована ритмові 
вертикальної тектоніки яблуневої кро
ни: як у характері жестів рук, так і в 
напрямку складок одежі. Плетиво пру-
тяного тину трактоване в оберненій 
перспективі і творить лінію замкнутої 
форми. Принцип замкнутої форми ви
триманий в найменших стафажних де
талях: кроні дерева, пучках трави, па
горбах позему та ін. Синкретизм дав
нього народного малярства відчу
вається у строгій лінійній тектоніч-
ності, аскетизмові барвної гами. Так, 
величина мас позему рівновелика ве
личині мас одягу персонажів, ритм ли
стя та плодів на дереві автохтонний 
ритмові складок одежі та стилізованих 
пучків трави; напрямок рухів пластич
них мас однаковий і зосереджений на 
кроні дерева. Показова у "Яблуні" і 
знаковість народної ікони — завищу
вати лінію горизонту в сюжетах зем
ного характеру, виявляючи тим са
мим прив'язаність українців до землі. 
Образ природи у живописних творах 
Рокицького займає значиме місце. 
Його функція полягає у визначенні 
ролі людства у всесвіті, його позиції по 
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заложення висококультурного народу. 
Брак фахового аналізу мистецьких 
творів бойчукістів у сучасній мис
тецькій критиці, боязкість відшукати в 
них просту логіку традиції робить 
спадщину Миколи Рокицького предме
том загадкової та незрозумілої екзо
тики. Теоретичні конференції, концеп
туальні мистецькі імпрези натепер є 
не потребою самореалізації на
уковців, а єдиним шляхом не проспати 
свої шляхи у світовому мистецтві. 1. І.-В. Задорожний. Кий . Фрагмент проекту пам'ятни

ка до 1500-піття Києва. 

2. Віталій Шишов. Материнство. Камінь. 1993. 

3. Микола Степанов. Гетьман. Бронза. 1996. 

4. Володимир Луцак. Нескорений. Камінь. 1995. 

5. Володимир Наконечний. Дмитро Яворницький. 
Проект пам'ятника для м.Січеслава. 1998. 
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ПОСТУП 
МИСТЕЦЬКИЙ. 

2 0 0 1 Р І К . 
ЯК ІДЕМО? 

Н о т а т к и з ю в і л е й н о ї в и с т а в к и 

Володимир Цанилеико 
Микола Маричевський 

Знаменній даті — 10-й річниці нової 
Незалежності України було приуроче
но яскравий ряд культурно-мистець
ких заходів у масштабі держави. Зас
півом став III Всесвітній форум україн
ців, який відбувся 18-20 серпня у Київі 
в Національному палаці "Україна". Ще 
раз зазвучав голос 70-мільйонного 
світового українства. Віднині бачиться 
ним поступ нашої незалежності вже 
десятиліття за десятиліттями. 
22 серпня у Центральному Будинку 
художника в Києві святково відкри
лась виставка під назвою "Історія і су
часність в образотворчому мистецтві 
України" (чия історія?), на якій було 
експоновано дещицю з того, що зроб
лено мистцями за ці 10 років — 268 
творів: малярства (128), графіки (42), 
скульптури (44), декоративно-ужитко
вого мистецтва (54). Національна 
Спілка художників України доклала зу
силь, аби ця виставка стала не просто 
черговим заходом (їх ми маємо чима
ло за цей період), а наповнилась 
історією саме України — її сучасних 
борінь за подальшу свободу та неза
лежність. Був задум (ідея Ф.Гуменю
ка, М.Маричевського) організувати 
ретроспекцію теми історії України в 
образотворчому мистецтві, підклю
чивши до такої акції художні та 
краєзнавчі музеї усього нашого тере-
ну. В такому випадку у виставкових 
залах Спілки мали логічно постати 
пам'ятні твори з показом героїки та 
укладу життя українського народу. 
Такі як "В'їзд гетьмана України 
Б.Хмельницького в Київ" М.Івасюка, 
"Запорожці пишуть листа турецькому 
султану" І.Рєпіна (харківський варі

ант), "Бій Кривоноса з Вишневецьким" 
М.Самокиша, "Довбуш" Ф.Кричевсь-
кого, "Гайдамаки" О.Сластьона, "По
хорон кошового" О.Мурашка, "Прово
ди на Січ" та "Гість із Запорожжя" 
Ф.Красицького, " Судня рада" Т.Шев
ченка, "Козацький похід" К.Устияно-
вича, "Бій під Крутами" Л.Перфецько-
го.. . й десятки знаменних творів С.Ва
сильківського, М.Пимоненка, О.Но
ваківського, О.Кульчицької, І.Труша, 
М.Бойчука, Г.Нарбута, П.Андрусіва, 
Н.Хасевича, О.Куриласа плюс доро
бок тих сучасних мистців, які працю
вали й працюють в цьому націотвор-
чому й державотворчому річищі. 
Така художня панорама у залах Спіл
ки чи не вперше мала б показати не
перервність мистецького прагнення 
утвердити історію боротьби за неза
лежність свого Краю та ідеалів україн
ської нації в образотворчості. Так ду
мали, й до цього схилялися. Так мало 
бути: саме ці історичні оглядини і на
лежить влаштовувати напередодні 
епохальних свят. Чи, може, ми цим 
забирали поле діяльності з рук Націо
нального художнього музею українсь
кого образотворчого мистецтва або 
новоствореної Академії мистецтв? 
Щось не чувати було їхнього голосу у 
цих підготовчих заходах... 
Пропозиції — пропозиціями, роздуми 
— роздумами, а на папері, який розій
шовся у всі обласні організації НСХУ, 
вийшло, що запрошують мистців взяти 
участь у виставці під спрямовуючою 
назвою "Історія і сучасність в образо
творчому мистецтві України" і саме 
творами, зробленими лише за 10 ос
танніх років. Принципово підібрано 

виставковий комітет на чолі з Міні
стерством культури і мистецтв Ю.Бо-
гуцьким. Основні ж клопоти випали 
голові НСХУ В.Чепелику, який і був 
ведучим виставкому. Він, як і ті, хто з 
ним працював (Ф.Гуменюк, В.Ґонта
рів, В.Ковтун, В.Гурін, М.Маричевсь
кий , В.Перевальський, М.Кіщук, 
М.Шимчук, В.Чуприна, А.Дереза, 
В.Сидоренко, В.Ковшура), сподіва
лись, що ця концепція виставки покли
че кожного художника задуматись над 
значущістю тематики і майстерності, 
— й до Київа прибудуть ретельно ві
дібрані відповідного напрямку талано
виті твори. І в першу чергу жанрові, 
тематичні, історичні картини. Віри-
лось, що протягом цих 10 років україн
ська героїчна, часто драматична, 
дійсність не могла не привернути їх
нього духовного погляду. Це не просто 
планово замовлені картини. Це стан 
душі мистця, його переконання, його 
філософія. І, зрештою, його українсь
кий патріотизм. Жити на цій землі і не 
чути її голосу — що може бути жалю
гіднішим?.. 

Заплутаність формулювання самої 
концепції виставки (і дещо, мабуть, 
інше) спричинилася до того, що деякі 
художники зрозуміли, ніби під цією на
звою можна "подати" будь-який, не 
пов'язаний з тематикою виставки, 
твір. І пішли пейзажі-пейзажі, натюр
морти, краєвиди, гори-гори... А хто в 
горах?.. Де там той люд з його істо
рією? І сучасною історією також. 
Національні мистці завжди найвищим 
своїм покликанням вважали нероз
дільність своєй долі з долею рідного 
народу. Чи їм тоді було легше, ніж 
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нині?! Чи не було і тоді тих спокус Па-
рижами, Римами? Було все і в Труша, 
і в Новаківського, і в Бойчука, і в Іва-
сюка. А ще була — імперська плита. 
Та не запрацювали вони ні під нео-
французьке, ні під неонімецьке. А 
скільки наших сьогоднішніх співвітчиз
ників спокусилися тим заматеріалізо-
ваним космополітичним світом, який 
диктує свою політику — і за неї пла
тить! Декотрі отримали від України і 
звання, і почесті, і винагороди. І скіль
ки ще стоїть в черзі за цими ре
галіями... Аби стільки робіт подали на 
виставку — справжніх мистецьких 
робіт! Кому ж даються звання "н а -
р о д н и х " , коли вони у своїй твор
чості не живуть долею українського 
народу, українським світом? 
Голова Національної Спілки худож
ників України Володимир Чепелик, 
після кінцевого перегляду зібраного 
на виставку, зауважив: "А де ж "на
родні художники"? Де академіки? Де 
заслужені діячі мистецтв? А в чергу 
на ці звання стоїть ще понад 200 пре
тендентів. .." 

Феодосій Гуменюк: "Оці подані на
тюрморти й пейзажі — запізнілий 
вплив чужих шкіл. З одного боку — 

совєтська школа (у творах старшого 
покоління), з другого — тиск псев-
доєвропейської ментальності (у тво
рах молодшого покоління). А у тих 
працях, які приносили студенти і ас
піранти нашої Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітекту
ри (полєвиє цвєточкі, чайнічкі, бути-
лочкі), відчувається відсутність істори-
ко-патріотичного і національного ви
ховання молодих художників. 
Нашу історію не напишуть нам ні 
французькі художники, ні німецькі, ні 
австралійські. Сподіваюсь, що як не 
через 5, то через 10 років, а виставка 
"Історія України в образотворчому ми
стецтві" таки відбудеться, і її напишуть 
українські мистці національно свідо-
мГ. 
Віктор Ґонтарів: "Багато слів про 
школи — "закарпатська", "львівська", 
"київська", "харківська", "одеська" чи 
бодай "донецька". А нам, спілчанам, 
треба плекати єдину українську обра
зотворчу школу а не роз'єднуватись 
по "кущах". Як викладач, я це давно 
бачу. Тому і моє, і моїх студенті в -
харків'ян навернення до бойчукізму 
не є випадковим. Шкода, що ця слобо
жанська мистецька молодь не взяла 

участі у нашій патріотичній акції. Вис
тавка до 10-ї річниці Незалежності Ук
раїни відбулася. Хай би які там відгу
ки про неї не були... 
Бракувало, звичайно, добротних жан
рових картин. На сучасну тематику 
зокрема. Та писати Україну, мабуть, 
дано вибраним. Нею треба жити, 
боліти і радіти нею. Уже як член вис-
тавкому дивишся на ту чи іншу подану 
картину: і мовби тематика українська, 
і антураж, може, й типажі, а духу Ук
раїни — то й немає. Вже не кажемо 
про професіоналізм. Нам завжди доз
волялось витворювати на полотнах 
"племя поющее и танцующее" — ще, 
либонь, від Єкатерини. Вони, фельд
фебелі від мистецтва, так і не зро
зуміли справжньої суті рєпінських "За
порожців..." — прославної нашій спо
конвічній вольниці. От яких робіт че
кає Україна й сьогодні!.." 
Борис Буряк: "Коли я подавав "сво
го" "Короля Данила" на цю престижну 
виставку, думав: чи вдалося мені пе
редати моїм героєм вічне наше уст
ремління до державної незалежності? 
Адже славнозвісний Данило Галиць
кий — символ нашої державності. 
Символ нашої історії. Це той Данило, 



княжого роду, якого сам Папа освятив 
королівською короною і який посадив 
у Новгороді і Києві своїх воєвод. Під 
його рукою була велика європейська 
держава. Всі ці нібито деталі перепу
щено через душу і розум. Такий образ 
не змалюєш з фотографії. Він має 
прийти до тебе. Така доля мистця". 

* * * 

Виставка готувалась нелегко. Багато 
хто не зміг взяти участі в ній. І це 
вкрай здивувало. Зокрема, не зрозу
міла неучасть тих творців, які чуються 
в хорі патріотичних сил. Якісь мотиву
вання, остороги тут недоречні. Є свя
то 10-ї річниці нової Незалежності Ук
раїни. Наше свято. В наш час. Можна 
бути в тій чи іншій опозиції, тим паче 
сповідувати ті чи інші мистецькі стилі, 
але до чого тут ігнорування такої віхо-
вої дати? 
На виставці своє місце посіли ті твори, 
які виставком принципово відбирав — 
один за одним. Усі можливі виставкові 
площі Будинку художника були щільно 
заповнені роботами (з 22 серпня по 4 
вересня 2001 року). Саме тому голові 
НСХУ п. Володимиру Чепелику була 
підстава сказати на відкритті: "Вистав
ка — як дзеркало нашої душі. Такі ми 
є..." 
А є ми різні. Та з'єднані — одним ук
раїнським світом. 
..."Іван Мазепа" Анатолія Гончара. 
Скульптура, варта пам'ятника. Викін
чена, глибока за смислом. Гетьман 
уже зважився встати проти супостата 
— за волю України! Збирається брати 
в Україні владу в українські руки, бо
ронити честь і гідність своєї нації. 
...Ще одна тема нашої героїчної дра
матичної історії — "Січові стрільці" 
Дмитра Парути. Мужні воїни стали на 
дорогу війни в нерівній боротьбі з 
сталінсько-гітлерівськими силами. З 
вірою у прийдешню державну неза
лежність. 
..."Меншиков у Батурині" Миколи Дан-
ченка. Кінські копита по дитячих 
тілах!.. По боках — гренадери з муш
кетами; один обтирає від крові лезо; 
круп коня і завбільшки з круп нижня 
частина спини царського сатрапа. 
Імперська частина. На яблуні повішені 
українка й українець, і рясно яблук... 
Вони падають... 
...Проект пам'ятника видатному бор
цеві за нашу свободу поетові Василеві 
Стусу скульптора Богдана Довганя. 
Бронза, гіпс. Монументально, вивище
но. Такий би пам'ятник у Києві! 

...Ще одна монументальна скульптура 
— зображення найвидатнішого вчено
го світу XX століття, засновника Ук
раїнської Академії наук В.І.Вернадсь-
кого. Автор — кримський художник 
Володимир Петренко. Вдало передано 
постать Вернадського-мислителя, кос-
молога, який побачив ноосферу на 
планеті Земля. 
...Центральною роботою виставки 
став твір харківського маестро пензля 
Віктора Гонтаріва " Ой горе тій чайці". 
На полотні — ремінісценції Полтавсь
кого бою з Росією. Карл XII з поране
ною ногою на повозі, Кость Гордієнко 
з січовими козаками, символічний 
Мазепа вдивляється в майбутнє Ук
раїни — три круки у неї в небі... 
...З Харкова — ще двоє: густе, наси
чене, барвне малярство у міфологізо-
ваній картині "Три душі" Михайла По
пова та майже символізоване зобра
ження посірілих від віку й імперського 
визиску українських хат, повіток, кур
ників, похилених парканів у творі 
Юрія Савченка "Слобожанщина". 
...В холі Будинку виставку відкривав 
монументальний гобелен славних на
ших Івана та Марії Литовченків "Дума 
про Україну". Він став уже хрестома
тійним в українській образотворчості. 
..."1659 рік. Конотоп. Зустріч гетьма
на Виговського" Феодосія Гуменюка. 
У монументалізованих постатях уявно 
зафіксовано історичний момент зуст
річі гетьмана України із запорозьким 
військом. Крізь патину середньовіч
них постатей і часу немов вчувається 
сакраментальне Шевченкове запи
тання: "За що ж боролись ми з ляха
ми? За що ж ми різались з ордами? 
За що скородили списами московські 
ребра??.." Стиль Гуменюкового пись
ма в розлогій картині ніби спрямовує 
цей новий твір історичної тематики 
вимонументалізуватися на одну із 
чільних стін будови центральної площі 
Конотопа. 

..."За світ встали козаченьки" Василя 
Перевальського. Відомий графік сло
вами легендарної піснетворки Богда-
нової доби Марусі Чурай оцінив і 
графічною мовою високопрофесійно 
відтворив значення усіх визвольних 
змагань українського народу за свою 
свободу й незалежність. І другим 
своїм аркушем, також словами народ
ної пісні, сказав як реквієм — "Козака 
несуть...". Очевидно, це лакмусова 
крапля визначного доробку мистця. 
...За десятки років викінчив (нарешті!) 
свою історіографічну картину про 
двобій у Кирило-Мефодіївському 
братстві у Київі (із постаттями Т.Шев

ченка, П.Куліша, М.Гулака, М.Косто
марова, О.Посяди та інших братчиків) 
Василь Забашта. 
Виставлені у залах Спілки художні 
твори явили наш мистецький поступ 
за десятиліття. Тут немає змоги пере
раховувати всі варті уваги роботи, а 
це ж тільки дещиця з того всього, що 
створено нині українськомислячими 
мистцями. Законстатуємо одне: є та 
нитка неперервності великого україн
ського стилю! 
Акцентується увага на (окрім вище
згаданих) таких роботах, як: "Вечірня 
розмова з матір'ю" Л.Воєдила, "Бабу
сина сорочка" Ж.Шевченко, "Іван Сір
ко. Чорна долина" В.Клименка, "Пере
мир'я" Є.Логвиненка, "Портрет Мико
ли Плав'юка" В.Луцака, "Зруйнування 
Запорозької Січі" С.Чайки, "Портрет 
батька" В.Кравченка, "Портрет I.-
В.Задорожного" В.Федька, "Аліпій" 
М.Нечипорука, "Скрипаль і гуцулка" 
М.Демцю, "Король Данило Галицький" 
Б.Буряка, "Берегиня" П.Печорного, 
"Очікування" В.Онищенка, "Вечір на 
Ворсклі" С.Гнойового, "Козак-Мамай" 
П.Волика, "Сонячне Різдво" Ю.Гонча
ренка, "Ярмарок" Л.Гринюка, "Образ" 
А.Ментуха, "Там, де дід ходив і козу 
водив" М.Теліженка, "Вивів мене бо
сую на морозець" В.Юрчишина, "Тара
сова брама" Ю.Зорка, "Осінь у Мізині" 
В.Ковтуна, "Благословення" В.Куле-
би-Баринової, "Ранок у провінції" 
Є.Павлова, "Теплий день осені" О.По
лякова та інші твори. 
Не хотілося знімати цю виставку зі 
стін спілчанських залів, де вона пере
бувала такий короткий термін. Чима
ло акцентів розставлено на ній. Бага
тьох імен не дораховувалось. 

Куди йдемо? І як? 
Хто як може... 

Р.З. Святковий Київ палахкотів мис
тецькими з'явами. То тут, то там, як і 
по всій Україні, відбувалися імпрези, 
вернісажі, вечори. Чи назвеш їх всі? 
Слово — за істориками мистецтва. А 
частина творів виставки подорожува
тиме по містах і краях держави. Вида
но буде і каталог. Ми в наступному 
числі журналу (№4, 2001 р.) подамо 
ілюстративний ряд з цієї виставки. 

1. Віктор Коваленко. Запорожці у Царгороді. Полотно, 
олія. 1995. 

2. Микола Кундель. Колядки в Україні . Картон, олія. 
1992. 
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Світовідчуття Валентина 
Козловська 

(А • • • 

ари Н аумчук 
Мистецька творчість не обмежена у часі. 
Інколи вона вічна. Мистець живе і після 
свого відходу — у своїх творах. 
Марія Іванівна Наумчук — знаний майстер 
українського народного декоративного 
розпису. її орнаментальні малюнки і деко
ративні панно привернули до себе увагу 
спеціалістів ще до другої світової війни, ко
ли вона жила в селі Вчорайшому на Жито
мирщині. Там же було відкрито і першу ви
ставку робіт художниці; її мальовки при
ваблювали безпосередністю сприйняття 
навколишнього світу, красою і звучністю 
колористики. Ще тоді вони потрапляють до 
колекцій художніх музеїв, зокрема до Дер
жавного музею народного декоративного 
мистецтва у Києві. 
... Народилася Марія Наумчук 7 квітня 
1900 року в селі Лебединці Андрушівського 
району на Житомирщині. Навчалась у по
чатковій школі. У 20-х роках вийшла заміж 
за вчителя Карпа Оксентійовича Наумчу-
ка. Як згадує її донька, мати в колгоспі 
майже не працювала: вона вела невелич
ке учительське господарство, виховувала 
дочку і віддавалась малюванню. Успадку
вала цей талант від свого діда Івана Тито-
вича Радомського, який все, було, змальо
вував природу, звірів, а також портрети 
своїх земляків. 
Про довоєнний період творчості художниці 
відомо сьогодні мало. За спогадами дочки, 
мати у той період малювала і аквареллю, і 
олійними фарбами. Наприкінці 30-х років 
вступила до Київського художнього учили
ща, але війна перешкодила її навчанню. 
По війні у творчості Марії Наумчук намі
тився новий період: вона звернулась до 

жанру народних мальовок і почала малю
вати в техніці гуаші. Пам'ятно, що за моти
вами її малюнків Міністерство зв'язку ви
пустило кілька поштових листівок із зобра
женням квітів. Після смерті чоловіка (1970 
р.) художниця переїхала в Донецьку об
ласть у Старобешівський район. В цей пе
ріод її виставочна діяльність була досить 
активною. Влаштовано персональну вис
тавку в районному Палаці культури, а в 
1978 р. — в Донецькому обласному худож
ньому музеї. В цей час Марія Іванівна так 
написала про себе: 

Немолода громадянка, 
Звичайна жінка селянка, 
Свого часу не марнує, 
Бере папір, фарби 
Та свої квітки малює... 

Мальовки М.Наумчук з колекції Донецького 
художнього музею створені на Донеччині, 
їх близько ста. Фантазія художниці поєднує 
напівреальні і напівфантастичні образи на
родного мистецтва і розгортає перед наши
ми очима складний світ живих істот: гордо
вита чапля, пташки-співушки, веселий би
чок і полохливий пацючок, пташка-розмай. 
Дружна сім'я і — рослини, і птахи. Відчут
тя краси довколишнього світу, споконвічні 
образи добра і зла, лірична щиросердність і 
спокійна мудрість природи, — усе це скла
дає світовідчуття творчої особистості М.На
умчук. її малярський набуток, окрім само
бутньої високої майстерності, ще позначе
ний наявністю чутливої емоційності та 
суб'єктивної насиченості. 
Розуміння форми у Марії Наумчук також 
традиційне. Виразні риси персонажів ху
дожниця передає просто, без деталізації, 

використовуючи прийоми традиційних ма
льовок. Основну частину її творчості скла
дають композиції квітів, у яких переважа
ють простота і лаконізм форм, контрасти 
кольору, чіткість контуру, чистота колірної 
плями. Відчутною у творах Наумчук є ху
дожня умовність, яка проявляється часто у 
порушенні звичних для нас пропорцій жи
вого світу землі. Ось дівчинка гладить ру
кою півня, який у кілька разів більший за 
неї, а квіти, що їх оточують, більші за 
дівчинку і півня. Та це не порушує сприй
няття, а навпаки, підкреслює зв'язок з гли
бинами усно-поетичної творчості — з каз
ками та легендами. Зображення живих 
істот вражають точністю спостережень, 
чітким композиційним ритмом і гармонією 
колориту. її композиції пронизані чіткою 
ритмікою організованої площини, "музи
кальністю" розвитку теми. Таке викорис
тання колористичних і ритмічних засобів 
— головний спосіб для народного майстра 
у передачі думок і почуттів. Тому в усіх її 
творах, здавалося б далеких від реального 
життя, М.Наумчук виступає як мудра 
оповідачка вічної краси Природи і Життя. 
Основи такого світовідчуття були закладені 
у творах стародавнього українського мис
тецтва, і наша, вважайте, сучасниця Марія 
Наумчук передала це з великою перекон
ливістю у своїй творчості. 
Померла М.І.Наумчук у 1991 році. Похова
на на кладовищі села Комунарівки Старо-
бешівського району. 
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Українське шевченкознавство 
кінця XIX — початку XX століття ІринаУдріс 

Феноменальна постать Т.Г.Шевченка, 
його дивовижно розмаїта творча 
спадщина протягом багатьох деся
тиліть приваблює як найширші кола 
освічених людей в усіх краях, де ша
нується українська культура, так і на
уковців різного спрямування. Цей 
процес є й буде нескінченним, тому 
що кожне покоління звертається до 
творчого доробку Кобзаря, бажаючи 
знайти відповіді на свої власні пробле
ми, на актуальні для себе питання. За 
майже півтора століття вивчення 
спадщини Т.Г. Шевченка сформува
лась своєрідна комплексна галузь 
суспільно-гуманітарних наук, що вже 
сама заслуговує уваги науковців. 
Важливою складовою шевченкознав
ства завжди було дослідження його 
діяльності як художника. Сам поет, як 
відомо, вважав себе фахівцем-живо-
писцем, і це накладає особивий відби
ток на його малярсько-графічний до
робок в контексті загального сприй
няття його творчої особистості. 
Вивчення творів Шевченка-художни-
ка розпочалось разом із першими 
кроками науки про мистецтво і було 
важливою складовою в переліку пи
тань, що визначили предмет дослід
жень нової галузі знання. В процесі 
становлення вітчизняного мистецтво
знавства, що охоплює, на нашу думку, 
півстоліття, вирізняються два етапи: 
остання чверть XIX століття, коли 
домінує аматорське висвітлення наці
ональної образотворчої класики, та 
початок XX століття як період форму
вання наукової дисципліни. Дослід
ження творчості Т.Г.Шевченка, що 
тривають протягом всього періоду, 
можуть розглядатись як конкретний і 
яскравий приклад загального процесу 
становлення мистецтвознавчої науки. 
Наприкінці XIX століття особливу роль 
у накопиченні матеріалів про вітчиз
няне мистецтво відіграв єдиний на те
риторії Лівобережної України часопис 
"Киевская старина", що видавався в 
Києві з 1882 по 1907 рік. Журнал зро
бив значний внесок у розвиток шев
ченкознавства. Кожен лютневий но
мер присвячувався пам'яті Кобзаря. 
Починаючи з 1884 року тут друкують
ся його численні літературні твори. 
Систематично уміщуються на сторін
ках часопису нові відомості про життя 

і творчість Т.Г.Шевченка. Зокрема, се
ред біографічних матеріалів, що ма
ють цінність для істориків мистецтва, 
слід назвати спогади про нього Б.Су-
ханова-Подкалзіна, якому Т.Г.Шевчен
ко давав уроки малювання в Петер
бурзі в останні роки свого життя 1. Ве
лика увага приділялась співробітника
ми та постійними дописувачами "Ки-
евской стариньґ збиранню матеріа
лів, що стосувались безпосередньо 
образотворчого доробку Кобзаря. 
Цим питанням серйозно займався ві
домий фольклорист та дослідник мис
тецтва В.Горленко (1853-1907). Його 
публікації мають інформативний ха
рактер, проте само прагнення автора 
виявити по можливості якнайбільше 
фактів та відомостей заслуговує на 
увагу. В.Горленко складає анотований 
каталог живописних та графічних 
робіт Т.Г.Шевченка в колекції В.Тар-
новського 2 . Відзначаючи високі ху
дожні якості цієї колекції, автор вис
ловлює надію на можливість факси
мільного видання малюнків Кобзаря. 
Суттєво, що В.Горленко об'єктивно 
оцінює твори Шевченка-художника, 
справедливо вважаючи, що його кра
щі досягнення пов'язані з портретним 
жанром та малюнками останніх ро
ків 3. Понад усе в художній спадщині 
Кобзаря автор ставить серію "Блуд
ний син". Крім розглянутої статті, 
В.Горленко опублікував на сторінках 
часопису ще кілька матеріалів про 
графічні та живописні твори Т.Г Шев
ченка. Як і більшість публікацій в часо
писі, типових для аматорського пері
оду мистецтвознавства, вони не ма
ють проблемного характеру, проте 
сам факт накопичення і певної систе
матизації відомостей мав позитивне 
значення для подальшого розвитку 
шевченкознавства. 
В 1900 році до цієї теми вперше звер
тається Є.Кузьмін (1871 -1942) у неве
ликому огляді 4. Проте, основна його 
публікація з'являється пізніше, в юві
лейний період 1911-1914 років, коли 
до аналізу творчості Кобзаря звер
тається значна частина науковців. 
Є.Кузьмін створює ґрунтовний біог
рафічний нарис, доповнений вдало 
підібраними репродукціями живопис
них робіт художника, його малюнків та 
офортів, що різнобічно характеризу

ють його образотворчу діяльність 5. 
Приділяючи певну увагу живописним 
роботам Т.Г.Шевченка, Є.Кузьмін де
тальніше зупиняється на офортах, по
чинаючи від серії "'Живописна Украї
на" і до аркушів останніх років. Саме 
офорти останніх років дають автору 
підставу вважати Шевченка кращим 
офортистом XIX століття. 
Особливо інтенсивним, як зазнача
лось, було вивчення творчої спадщи
ни Шевченка-художника та ознайом
лення з нею широкої громадськості в 
ювілейні роки. Так, у 1911 році в 
Москві завдяки ініціативі О.Новицько-
го (1862-1934) була організована вис
тавка робіт Кобзаря, вивчення його 
творчості входить в коло наукових 
зацікавлень дослідника. У невеликій 
публікації в журналі "Сяйво" він про
стежує аналогії в поетичному та живо
писному відтворенні природи видат
ним мистцем і робить висновок, що в 
основі спорідненості лежить принцип 
реалізму, коли Т.Г.Шевченко зображує 
природу такою, яка вона є, зовсім не 
"підправляючи" її, уміє роздивитись у 
ній якусь ідею, закладену в кожному 
мотиві, і передати це в своєму малюн
ку або вірші6. 
Велика вступна стаття О.Новицького 
супроводжує альбом репродукцій ро
біт Т.Г.Шевченка, виданий в 1914 ро
ці 7. Крім статті, вчений склав для аль
бому каталог робіт, що визначались 
на той час як шевченківські, який 
складався з 650 найменувань. Відгуки 
в періодиці свідчать, що сучасники 
оцінювали альбом як найбільш фунда
ментальну працю в цій галузі 8. Вступ
на стаття наближається за характе
ром до біографічного нарису. Проте 
важливо, що О.Новицький прагне виз
начити джерела формування навичок 
та смаків мистця. Зокрема, він надає 
особливого значення першому етапу 
навчання майбутнього мистця, що ж 
стосується ставлення Т.Шевченка до 
К.Брюллова як педагога, то О.Новиць
кий твердить, що цей учень уславле
ного маестро менше, ніж хто б не бу
ло, був залежний від його творчості. 
Єдину спорідненість між ними вчений 
вбачає в захопленні палаючим черво
ним кольором 9. 
О.Новицький виявляє також зв'язок 
творчості Шевченка-художника зв 
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спадщиною Рембрандта. Він навіть 
вважає, що риси захоплення великим 
голландцем спостерігаються в шев
ченківському "Автопортреті зі свіч
кою" 1841 року, що відчутно залежить 
від естетичної концепції зрілого ро
мантизму. Свою позицію автор ґрун
тує на аналізі техніки офортів Кобза
ря, близької до рембрандтівської 1 0. 
Певно, щоб не суперечити власним 
висловлюванням, О.Новицький зов
сім не приділяє уваги характеристиці 
портретних робіт Т.Шевченка 1840-х 
років, створених в манері К.Брюлло-
ва. Водночас автор детально аналізує 
сюжетну основу серії "Блудний син", 
вбачаючи в ній продовження "хогар-
тівських традицій" 1 1. Оцінюючи в ціло
му образотворчу спадщину Кобзаря, 
О.Новицький бачить в ній ніби про
довження його поетичної творчості і 
відзначає схильність до тем та сюже
тів, добре йому знайомих, аж до гос-
тросучасного трактування мистцем 
притчі про блудного сина. 
Значне місце висвітлення образо
творчої спадщини Т.Шевченка займає 
В науковому доробку К.Широцького. В 
1913-1914 роках відомий учений пуб
лікує в періодиці цикл статей, присвя
чених творчості видатного мистця. 
Зібрані воєдино, ці статті є чи не най
серйознішим і найцікавішим дослід
женням художньої спадщини Т.Г.Шев
ченка в мистецтвознавстві початку 
XX століття. Як фахівця К.Широцького 
цікавить не лише детальний аналіз тих 
чи інших творів майстра, хоч він і при
сутній в публікаціях. Дослідник пере
дусім прагне визначити специфічні 
особливості образотворчої мови Коб-
варя, витоки її формування, а також 
виявлення місця та ролі творів Шев
ченка-художника в загальній еволюції 
художнього процесу як України, так і 
Європи відповідної доби. 
Кожна з публікацій К.Широцького при
свячена одному конкретному аспекту 
творчості мистця. Так, проблема ви
явлення найважливіших джерел фор
мування Шевченка-художника, а та
кож визначення ознак, що характери
зують певні етапи його творчості, 
Висвітлюється в статті "К.Брюллов і 
Т.Шевченко"1 2. Аналіз робіт мистця у 
ВВ'язку з подіями його життя приво
дить автора до традиційного в літера
турі про Кобзаря висновку, що його 
Спадщину можна поділити на два ета
пи, або ж дві групи. Все перебування 
поета в Петербурзі в 1830-х — на по
чатку 1840-х років, коли він отримав 
Вігальну підготовку до літературно-ху-
іожньої діяльності і фахову освіту, 

пов'язане з К.Брюлловим, через що 
цей період автор визначає як ака
демічний, зараховуючи Т.Шевченка 
до брюлловської школи. В цій позиції 
К.Широцький дотримується протилеж
ної О.Новицькому думки. Роботи ж 
останнього періоду життя мистця, по
значені вільним наслідуванням тех
ніки Рембрандта, дають підставу 
К.Широцькому, як і попередньому дос
ліднику, зарахувати їх до "школи" Рем
брандта. Невелика стаття дає мож
ливість автору визначити власне 
сприйняття образотворчої спадщини 
Кобзаря в загальному контексті роз
витку живопису та графіки. 
Витоки появи в творчості Т.Г.Шевчен
ка тематики, пов'язаної з Туреччи
ною, простежуються в публікації "Ту
реччина в картинах Шевченка" 1 3. Роз
глядаючи відомі йому роботи — від 
"Дарів у Чигирині" до "Одаліски" та 
"Притчі про виноградарів", — К.Ши
роцький характеризує звернення до 
цієї тематики як прояв загальноєвро
пейського захоплення екзотикою Схо
ду в першій половині XIX століття. Вод
ночас автор зазначає, що сама історія 
України була так тісно пов'язана з Ту
реччиною, що це не могло не знайти 
відображення в образотворчості Коб
заря. Характерно, що в цій статті, при
свяченій конкретному питанню, 
містяться думки, що атестують К.Ши
роцького як фахівця широкого мис
лення, котрий сприймає історію мис
тецтва як загальний, взаємопов'яза
ний та нерозривний процес 1 4. 
Велику статтю присвятив К.Широць
кий портретному жанру в творчості 
Т.Г.Шевченка 1 5. Найрезультативнішим 
періодом портретної творчості мистця 
автор справедливо вважає 1840-і ро
ки, коли Шевченко створив цілу низку 
образів своїх сучасників. Високо 
оцінює вчений жіночі портрети Кобза
ря, в яких простежуються впливи ро
мантизму. Цю особливість жіночих об
разів мистця К.Широцький вважає 
проявом природного зв'язку робіт 
будь-якого портретиста з його епо
хою. Він пише: "Тому-то й помітна на 
портретах Шевченка якась важко вло
вима особливість, притаманна не при
роді, але йому одному та його ча
сові" 1 8 . Вершиною портретного мис
тецтва Т.Шевченка, на думку автора, є 
група автопортретів майстра від пер
ших романтичних олійних творів до 
віртуозних офортів останніх років. З 
великою повагою оцінюючи портретну 
спадщину Кобзаря, К.Широцький вва
жає, що він одним з перших мистців 
тодішньої Росії став на шлях критично

го реалізму. 
Питання про творчість Шевченка-
графіка розглядається вченим в ок
ремій публікації. Цю статтю можна 
вважати одним з найцікавіших дослід
жень не лише в спадщині науковця, а 
й у всій літературі про Т.Шевченка по
чатку століття 1 7. Зокрема, автор подає 
власне трактування причин, що спо
нукали мистця наприкінці життя пе
рейти лише на графічні техніки. Він 
висловлює припущення, що Шевчен
ко, відчуваючи невдоволення від без
силля передати в фарбах всю красу і 
розмаїття барв світу, що так тонко 
ним сприймались, вирішив відтворю
вати лише "форми, дію і настрій". Так 
він від олійного живопису перейшов 
до акварелі в пейзажах 1840-х років, 
потім до сепій і, нарешті, до олівцевих 
малюнків та офортів. В статті з цього 
приводу міститься оригінальне, хоч і 
не беззаперечне визначення переваг 
гравюри як виду мистецтва. "Живо
пис, скульптура накладали б на нього 
шори природніх умов, що є загально
прийнятими та загальнодоступними і 
яких не можна змінити; гравіювання 
ж дало йому можливість моделювати 
зображення відповідно до своїх здіб
ностей і не поступаючись совістю; як 
зоїо'ва музика не залежить від суво
рих вимог сцени і оркестру, так гравю
ра є вільною від обмежуючих умов 
живопису" 1 8. 

Особливу увагу в цій статті приділяє 
К.Широцький аналізові робіт остан
нього петербурзького періоду твор
чості Кобзаря. Він детально просте
жує техніку штриха, трактування 
світла та інші виражальні засоби його 
графічних аркушів, і цей аналіз дозво
ляє вченому зробити висновок, що, 
крім рембрандтівських офортів, вели
ку роль у формуванні графічної май
стерності мистця відіграла спадщина 
українських граверів попереднього 
століття. Зв'язки Т.Шевченка з тради
ціями світової та вітчизняної графіки 
абсолютно не суперечать, на думку 
вченого, його ролі новатора у вітчиз
няному мистецтві. 
Нарешті, загальну оцінку творчості 
Кобзаря містить публікація К.Широць
кого "Шевченко-художник" 1 9. Як і в 
першій з аналізованих нами статей 
вченого, вся творчість мистця поділя
ється тут на два періоди, межею між 
якими стали 1849 та 1850 роки. Проте 
визначення сутності творчості майст
ра кожного періоду в даному випадку 
є набагато глибшим. Так, відзначаючи 
безумовний вплив на формування 
молодого Шевченка особистості та 
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творчості його вчителя К.Брюллова, 
вчений, водночас, стверджує, що за 
своїми уподобаннями майстер був, 
певною мірою, протилежним творчим 
позиціям уславленого академіста, 
орієнтуючись на романтизм. Вчений 
вважає, що весь період 1840-х років 
був для Кобзаря безперервним, хоч 
не завжди результативним, як про те 
свідчать портрети, процесом вивіль
нення від академічних прийомів живо
пису брюлловської школи. 
Автор висловлює захоплення робота
ми другого періоду творчості мистця, 
відзначаючи притаманні їм глибокий 
реалізм, почуття щирої симпатії до 
знедолених та тонкий внутрішній сму
ток. К.Широцький вважає, що усвідо-
мленість, з якою застосовує ремб-
рандтівські прийоми майстер, та абсо
лютна свобода його техніки дають 
право поставити його офорти в ряд 
кращих творів цього роду в світовому 
масштабі 2 0. Весь цикл статей К.Ши
роцького про Т.Шевченка написаний з 
відчутно демократичних позицій. Вче
ний подає об'єктивну характеристику 
творчості Шевченка-художника, вихо
дячи із загальної картини розвитку 
європейського мистецтва тієї доби. 
Безумовно, розглянутий матеріал да
леко не вичерпує всього обсягу праць 
науковців початку XX століття, при
свячених образотворчій спадщині 
Т.Шевченка. Серед цікавих повідо
млень та досліджень можна згадати 
публікацію О.Сластьона оглядового 
характеру в "Рідному краї" 2 1 та відгук 
М.Біляшівського і Д.Щербаківського 
на виставку творів Т.Шевченка, що 
проходила в Києві в 1911 році 2 2. 1914 
року вийшов ювілейний Шевченківсь
кий збірник, де опубліковано цікаві 
дослідження його малярсько-графіч
ної творчості. Зокрема, слід згадати 
статті М.Макаренка та О.Новицько-
го 2 3 . В цьому ж році з'являються 
публікації про творчість Кобзаря в 
київському мистецькому часописі 
"Искусство в Южной России" 2 4. Проте 
вони лише доповнюють і поглиблюють 
основні характеристики і положення, 
що на той час сформувалися в шев
ченкознавстві. Вітчизняне шевченко
знавство початку XX століття, як оче
видно з вищевикладеного, заклало 
ґрунтовний фундамент різнобічного 
висвітлення життя і образотворчої ді
яльності Кобзаря, торуючи дорогу мис
тецтвознавцям наступних десятиліть. 
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М И С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А 

У виставковому залі Музею історії Кие 
що на Андріївському узвозі, відбулас 
персональна виставка Бориса КосарєЕ 
(1897-1993). Це ім'я в часі теперішнім на
бирає ваги, якщо мати на увазі аванг 
дові течії в образотворчості Україн* 
минулого століття. Знати, отже, творчість 
мистців тієї доби треба — передусім віт
чизняним постмодерністам. Хоча б тому, 
аби переконатися в одному: все те уже 
було, і "немає чого товкти воду в ступі". 
Десь подібним чином висловлювався Б.Ко
са рев ще в 60-і роки, коли автор цих рядків 
навчався у нього в Харківському худож
ньо-промисловому інституті. "Наш про
фесор" ставав дратівливим і непримиреі-
ним стосовно "поползновеній" студентів 
бік кубізму чи конструктивізму 20-30-* 
років. І, звичайно ж, ніколи не показу 
того, що нарешті було виставлено на Узвозі 
Києва. Це більше ста робіт — переважно 
"кухня мистця": шкіци костюмів, гриму, 
театральних масок, обкладинки до книжок, 
колаж, графічні начерки, кольорові ри
сунки й таке інше. 
Безпосередність, вишуканість, культура 
неабиякого естета, як і дивовижна все-
охопність образотворчих різновидів,— усе; 

те свідчить, що авангардисти того часу 
"знали свою справу". Структуральний 
підхід присутній в усьому — від начерка до 
сценографічних розв'язок татральних 
постановок. Це треба, наголошую, бачити 
"нашим постмодерністам", щоб хоч дещи
цю такого смаку мати, тримаючи в руках 
пензель чи олівець. 
Виставка вражала і тим, що більшість 
виставлених робіт пролежала в шухляді 
20-50 років, і тільки тепер вони стають відо
мими. Прикро, бо коли б все те, що ви
творювали авангардисти, свого часу було 
оприлюдненим, введено в хронологічний 
обіг, не мали б сьогодні мавпування "дав» 
зробленого". Борис Косарєв (що видно 
було з виставки) — космополіт. Це т[ 
також бачити і розуміти. 
А проте в його роботах присутній дух 
українського Відродження 20-х років, іден
тичний творчості Петрицького, Хвостенка-
Хвостова, того ж Єрмилова, як і цілій ко
горті бойчукістів. 
Яким бачиться резюме? Авангардисти 
доби Косарева — "ліві й праві" — зготували 
підґрунтя для воістину самобутнього 
національного поступу, з якого мусили б 
торувати шлях їхні наступники, а відтак 
наші сучасники. Тобто дотримуватися 
таких формальних та змістовних засад 
фігуративізму, з яких висновувалася обра
зотворчість 60-80-х років і з яких може 
постати Стиль український і культурно-
мистецький феномен XXI століття. 

Григорій Міщенко 
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ПОГЛЯД НА 
СЬОГОЛІТНЮ 

КОНФЕРЕНЦІЮ 
ВОПІШНОМУ 

Остап Ханко-Луговий 

Давно час (і пора) піднімати з руїн тисячі 
й тисячі осередків українського народно
го мистецтва. Саме для накреслення 
магістральних шляхів до втілення цієї ме
ти був зорганізований представницький 
форум інтелігенції — міжнародна науко
во-практична конференція "Відродження 
визначних центрів народного мистецтва 
України" із таким шифруванням: "блеф 
романтиків чи прогноз аналітиків?". На
сичений подіями, цей захід відбувався в 
Опішному на Полтавщині упродовж п'яти 
днів — з ЗО липня по 3 серпня 2001 року. 
Напрямні роботи конференції визначив у 
своєму програмному слові директор 
Інституту керамології — відділення Інсти
туту народознавства НАНУ, відомий діяч 
культури України Олесь Пошивайло. Він 
Одразу наголосив, що в доленосний час 
деся-тилітнього утвердження держав
ності "питання збереження осередків ук
раїнського народного мистецтва — це, 
передусім, політичне питання: чи буде 
наш народ самобутнім? чи збережеться 
його культура?". Згасають на наших очах 
столітні осередки. Тому й необхідно стало 
"порадитися громадою, які можуть бути 
шляхи підтримки, допомоги осередкам 
народного мистецтва". 
ІЗ вступним словом на форумі виступив 
Степан Павлюк — директор Інституту на
родознавства Національної Академії наук 
України. Він вважає, що в нашій державі 
має віднині постати й запанувати націо
нальна ідеологія, яка виражається, 
•осібна, і в діяльній допомозі народному 
мистецтву. 
Учасників конференції привітали І.Глизь, 
О.Белько, Н.Кочерга. 
Тих, хто скільки-небудь виразно підтри
мав ідею відродження народного мис
тецтва українців, виявилось мало. Серед 
їхніх, часто несміливих, голосів вирізня
лося упевнене слово самого О.Пошивай-
ма. Він зазначив, що нині на перший план 
Виходить ерзац-культура, котра... пара
зитує на творах народного мистецтва. З 
народним мистецтвом сьогодні... ведеть
ся боротьба, і вже не ідеологічним ад
мініструванням, а з допомогою ринку: за 
режисерським задумом все визначати
муть інтернаціональні ринкові запити, які 
В підсумку цілковито знівелюють народне 
мистецтво. Держава у цій ситуації ніби 
кинула промисли напризволяще. При

хильники відродження вважають: якщо 
сьогодні дивитися на центри народного 
мистецтва байдуже — завтра абсолютно 
зако-номірно ми їх зовсім не будемо ма
ти. Як підкреслив О.Пошивайло, в ниніш
ній ситуації врятувати народне мистецтво 
може тільки всебічна підтримка владних 
структур. 
Зберегти традиційну культуру і мис
тецтво українців закликав і С.Павлюк. А 
опішненський гончар, лауреат Шевчен
ківської премії, класик української народ
ної монументальної кераміки Василь 
Омеляненко у прикінці свого виступу ска
зав: "Я думаю, що в майбутньому гончар
ний промисел не занепадатиме, а буде 
підтриманий молодими". Недвозначним 
стало висловлювання і Р.Захарчук-Чугай: 
"Доки живе український народ — житиме 
його народне мистецтво". 
"Противники" ж відродження тепер обра
ли тактику "глухого кута". Ця стара, сотні 
разів уживана тактика знайома кожному 
представникові нашої інтелігенції. її за
стосовують у тому випадку, коли небажа
ний їм рух вже таки розпочався, і спроби 
зупинити його нічого не дали. Тактика по
лягає в тому, що рух вправно скеровують 
у глухий кут. Там він і зостається. Чимало 
прекрасних починань українців безслав
но загинуло таким чином. Загнати в глу
хий кут ідею відродження народного мис
тецтва на форумі пробували кількома 
шляхами. Сіяли зневіру "в цій безнадій
ній" справі. Почали "трактувати" україн
ське народне мистецтво як уже безпово
ротно зникле явище. "Роз'яснювали", що 
науковці повинні займатися наукою, а не 
відродженням. Врешті, скористалися і 
старим, випробуваним способом — не
скінченним заплутуванням питання, по
топанням його у безкрайньому напливі 
закручених словес, переведенням обго
ворення у русло проблем, які аніскільки 
не стосуються самої теми конференції... 
Чи не єдина відверта фраза серед "про
тивників" відродження промайнула у вис
тупі Ю.Смолій (Київ). Співробітниця 
ІМФЕ викінчила свій виступ словами: 
"Треба припинити, нарешті, спроби відро
дити народне мистецтво". Інші опоненти 
не були аж настільки відвертими. Вони 
лише підводили слухача до думки про 
безперспективність цієї, з їхньої подачі, 
марної справи. Досить люте закінчення 
мав заповнений всім і нічим виступ коли
шньої опішненської музейниці ТЗіненко: 
"/ відповідальність за те, що ми відрод
жуємо або народжуємо — монстра чи ян
гола, — лежить на всіх нас як причет
ність". Завуальовано протистояли ідеї 
відродження замешкуюча в Опішному 
Г.Редчук, прибулі О.Роготченко, М.Селі-
вачов. 
Основна маса форуму і виступаючих 
зберігала нейтралітет. Дехто виступав у 
ролі арбітра. В цьому річищі йшли промо
ви й висловлювання І.Нємця, Р.Шмагала, 
М.Гоцуляк, Я.Музиченко, П.Ганжі, Л.Тов-
стухи, О.Бабенка, Л.Спанатій, Є.Антоно

вича, О.Голубця, В.Онищенка, Л.Меткої 
та ін. 
З-поміж "нейтральних" доповідей, вис
тупів і повідомлень більше запам'яталися 
ґрунтовні дослідження поліського гончар
ства Н.Боренько та гончарського осеред
ку в Безруках В.Міщанина, а також фун
даментальна праця над особливостями 
психології народного мистця (на прикладі 
класика українського народного мис
тецтва О.Селюченко) поважного доктора 
філософії, прихильника опішненського 
гончарства Л.Сморжа. 
У підсумковому слові доктор історичних 
наук О.Пошивайло скрушно констатував, 
що "...ні від кого не вдалося почути, які ма
ють бути конкретні шляхи відродження на
родного мистецтва. Не раз лунали красиві 
загальні слова про відродження, але про 
сам механізм не було сказано нічого". 
Щоб конференція не проминула марно, 
О.Пошивайло запропонував прийняти 
звернення до Верховної Ради з пропо
зицією утворення національних координа
ційних центрів розвитку десяти головніших 
видів українського народного мистецтва 
— гончарства, різьблення, ткацтва, виши
вання, ковальства тощо. Такі центри, які б 
розташовувалися у найкрупніших осеред
ках даного виду мистецтва, стали б фор
постами сучасного відродження народно
го мистецтва українців. 
Несподівана ідея форпостів не до шмиги 
прийшлася противникам відродження. 
Зреагували вони миттєво. Було "включе
но" усі можливі механізми гальмування і 
блокування. І лише під принциповим тис
ком О.Пошивайла "Звернення" таки було 
прийняте. 
Отже, позитивних зрушень опішненський 
форум і конференція досягли, хоч і з від
чутним "скрипом". Патріотичний захід 
полтавців і столичних сил привернув ува
гу всієї української громадськості, зокре
ма академічних установ, Президента, 
Верховної Ради, до порушених тут про
блем. Прояснилася, нарешті, "страусна" 
позиція декого із всюдисущих учасників 
таких дійств. Набула державного розго
лосу ідея форпостів відродження україн
ського народного мистецтва. На часі — 
всебічна державна реалізація програми 
створення національних координаційних 
центрів розвитку десяти головніших видів 
народного мистецтва українців. Сьо
годнішня влада має багато зробити для 
діяльного і ділового відродження тради
ційної культури аборигенів краю. 
Досвід конференції ще раз засвідчив, що 
досить усім нам сидіти в "глухому куті", 
панове. Як виповів ситуацію в цій галузі 
відомий сучасний культуролог і мистецт
вознавець Володимир Данилейко: "Годі і 
пораГ. 

43 



ВТОРГНЕННЯ У 
"ПРОСТІР ДУШІ" 
Книга Нонни Степанян "Искусство России 

XX века" — в жанрі "обманки"* 

Ніна Велігоцька 

Я з неприхованою зацікавленістю взя
ла в руки об'ємну книгу Н.Степанян 
"Искусство России XX века" (ЗКСМА-
Пресс,1999). 
Як відомо, такого гатунку видання спо
чатку "переглядаються", а потім уже 
"читаються". Сприйнявши насамперед 
зоровий ряд книги, а далі уважно про
читавши текст, я не могла позбутися 
відчуття, що мене цинічно, але витон-
чено-інтелектуально ошукують. 
Уже сама назва книги "Искусство Рос
сии", коли дивишся на її ілюстрації, ви
кликає подивування і змушує читача й 
глядача тримати у пам'яті "Искусство 
бьівшего СССР": М.Сар'ян, Е.Амашу-
келі, Є.Мойсеєнко, Т.Яблонська — 
зірки радянського мистецтва. 
Колись у російських селах виник вираз 
"сварить из топора". Для того варива 
придатним було буквально все, що ма
лось у голодній хаті. 
Механізм створення цієї книги вельми 
схожий на описаний вище кулінарний 
рецепт: використовуються багаторічні 
дослідження автора, статті, написані в 
різні роки, доповіді, виступи. Н.Степа
нян бувала в колі московської мистец
твознавчої еліти, у книзі звучить від
луння бурхливих дискусій 60-х років, 
популярних критичних семінарів кінця 
70-х — початку 80-х років, у неї з'явля
ються нові матеріали, публікація яких 
раніше була просто неможлива, — і са
ме вони зацікавлюють... 
Але у всякого готового "варива" є свій 
смак і запах. Так от: книга Н.Степанян 
— стосовно її "української подачі" — не 
зовсім приємно "пахне". 
До ілюстративного ряду книги входить 
21 твір українських художників. Пере
лічити всі імена не вважаю потрібним, 
назву — вибірково — А.Петрицького, 
В.Єрмилова, М.Бойчука, В.Седляра, 
Ф.Кричевського, Г.Собачко, М.Прий
маченко. 
Текстова частина — знову-таки побу
дована на "українському матеріалі" — 
також має ряд плутаних суджень і від
вертих помилок. Адже "петряковская 

* Обманка — специфічний термін сто
совно малярства, яке виконане 
настільки ілюзорно-реально, що його 
сприймаєш "як живе". 

роспись" (згадується двічі, с.232)^—це 
знаменитий петриківський розпис, 
батьківщина якого — село Петриківка 
на Дніпропетровщині. Н.Степанян вжи
ває написання "М.Примаченко", тоді як 
навіть у виданнях, що вийшли у свій 
час в Москві, вона іменується як 
Марія Приймаченко. 
Серед осіб, яким автор книги вислов
лює подяку, є ім'я Галини Конечни — 
це дуже відомий московський редак
тор. Але, здається, Нонна Степанян 
"сама собі редактор". 
Я з подивом побачила у тому ж списку 
осіб, яким автор складає подяку за по
ради в написанні окремих розділів ру
копису, члена-кореспондента Україн
ської Академії мистецтв Т.Кара-Ва-
сильєву. Що ж, "об'єктивність" подібних 
до неї мистецтвознавців-флюгерів, які 
під подувом "політичних вітрів" зміню
ють свою публічну орієнтацію, добре 
відома. Гадаю, що в даному випадку 
свою "причетність" до написання книги 
Нонни Степанян Тетяна Валеріївна 
просто замовчуватиме. 
Питання, що піднімаються у виданні 
Н.Степанян, найчастіше лишаються 
без відповіді. Чи варто, скажімо, пояс
нювати своєрідність творчості знаме
нитої української народної художниці 
Г.Собачко лише її близькістю до сучас
ного їй професіонального — російсько
го — мистецтва? Думається, ні: це 
складніший акт взаємозв'язків і 
взаємовпливів. При всій несподіваності, 
палкій полум'яності композиції 20-х 
років Ганна Собачко зверталась до дже
рел набагато раніших: на думку про 
стилістичну подібність орнаментальних 
мозаїк Софії Київської і творів Ганни Со
бачко наштовхнув мене у свій час док
тор мистецтвознавства В.М.Василенко 
— до речі, наш, з Н.Степанян, учитель. 
Автор книги "Искусство России XX ве
ка" не може не знати, що з розпадом 
СРСР незвичайно загострились понят
тя "своє" і "чуже". Культура, мистецтво 
прагнуть до органічності, піклуються 
про вірність своїм витокам, історичним 
кореням. 
Держава просто не може вижити без 
своєї національної ідеї. Погляньте, що 
ж відбувається, — гордість українців, 
насильницьки знищена в 30-і роки мо
гутня малярська школа М.Бойчука, цей 
героїчний і водночас трагічний пласт 
зовсім недавньої історії, — легко і про
сто віддається мистецтву Росії... 
Відомо, що за вторгненням у повітря
ний простір суверенної держави йде 
відповідна нота МЗС. Хто відповідає за 
вторгнення у "простір душі" країни? Пи
тання залишається відкритим. 

П О Р У Ш У Є М О П Р О Б Л Е М У 

Карикатура 
\ і політика. 
Точки дотику 

\ Марія Хрущак 

14 вересня!2001 року у столичному! 
приміщенні ^галереї "Місто М" відбу
лось відкриття виставки Першого між
народного конкурсу карикатури під 
девізом "Незалежність". До 10-річного 
ювілею Української Держави мис
тецтво карикатури представляли різні 
країни світу: Канада і Туреччина, Ки
тай і Росія, Бразилія і Югославія, Ес
тонія і Італія, Японія і Білорусь і, зви
чайно ж, Україна. 
Перше враження од конкурсу — що на. 
початку XXI століття карикатура набу
ла суто політичного звучання. І 
найбільш показовими стали твори тих 
карикатуристів, держави яких на сьо
годні перебувають у досить складному 
економічному становищі. Що ж, гумор 
завжди дотепніший, коли є з чого жар
тувати, інакше він втрачає свою гос
троту. Однак шкода, коли жартувати 
доводиться з болючих проблем свого 
суспільства, а власне, з приводу від
сутності свободи слова у "демократич
них" країнах (О.Середа, Україна), про
блем кордонів і "псевдокордонів" у 
країнах, розділених на політичні чи 
економічні табори, жебрацтва як на, 
вулицях, так і на державному рівні 
(С.Рябоконь, Україна), алкоголізму' 
(М.Капуста, Україна). 
...Навіть будучи "по вуха в багні", лю
дина простягає руку, зображаючи 
символ свободи, як рука на карика
турі А.Лернера (Україна). Нас ніхто не] 
позбавить вічного стремління доі 
відчуття волі. 

... Ось із заштопаного рота язик про
риває шкіру і виходить назовні (І.Па-
щенко, Росія). Так, мовчати вже годі, 
хоч, коли ми і щось кажемо, наша дум
ка нікого не цікавить... 
.. .Хто ми? Ми — невільники у своїй же( 
країні?! Несемо ярмо, накинуте зда
вен на шию нашими ж володарями. 
Так Ю.Головченко зобразив своє ба
чення сьогоднішнього становища ук
раїнського народу, який, ідучи бере
гом своїх страждань, тягне "корабель 
"вищих" світу сього"... 
..."Чи збираєтесь ви повернутись на 
Батьківщину?" — запитує космонавт у 
селянина, котрий тягне плуг на марсі-



Енському плато (Пучканьов А., Біло
русь). Мабуть, бідолаха відповів би, 
що там йому набагато більше просто
ру займатись своєю справою, а щодо 
інших космо-кліматичних умов, то лю
дина...— ох, людина! — може звикну
ти до всього... 
Як бачимо, карикатура в сьогоднішній 
ультрамистецькій ситуації починає пе
ребирати на себе функції політичного 
плакату, який, у свою чергу, в нашій 
державі, вже, кажуть, майже не існує. 
Гумор і сатира в образотворчості реа
гують не на явища нашого повсякден
ного буття, а на те, що ми змінити не в 
силі. Проте ми можем з цього жарту
вати. Абощо... 
На виставці дається взнаки різка ме
жа між карикатурами, виконаними 
майстрами різних національностей. 
Наприклад, цілком нецікавою для гля
дача є роботи канадських чи японсь
ких карикатуристів, а ось, сповнені гу
маністичного звучання твори югосла-
ВІв чи білорусів викликають захоплен
ня. А (між нами та, приміром, брази
льцями) — різниця не лише в способі 
Існування, але й мислення, і їхнього 
гумору нам іноді й не второпати. 
Відмінності проявилися й на рівні тех
нологічної майстерності учасників 
конкурсу. Як завше, найсильнішими 
Видаються карикатуристські школи Ук
раїни, Білорусі та Росії. Інші школи, 
Вважаю, прикметні лаконічністю засо
бів, та й прийомів. Окрім суто політич
ної карикатури, на виставці представ
лено декілька зразків соціально-побу
тового спрямування, які заторкують 
Проблеми подружніх стосунків (Д.Ска-
женік) і викликають справжній непри
хований сміх. Таких робіт — дві. Мо
же, й досить. 

Першу ж премію вдумливе журі прису
дило югославу В.Власовичу — за 
Ствердження "істинно-людських цінно
стей". Другу премію — українцю С.Ря-
боконю — за критику політики "вирів
нювання усіх під гребінь". Спеціаль
ний приз отримав також наш земляк 

гД.Василенко — за незвично влучну, 
йк на наше сьогодення, роботу: на 
ближчому плані подано поблажливого 
та сором'язливого пана Леоніда Дани
ловича, який ніби дослухається до су
флерів за своєю спиною, котрі стоять 
ОДдалік... 
Україно, що нас ще чекає далі? 

1 . Онуфрій Бізюков. На плоту. Полотно, олія. 

2. Іван Падалка. Ілюстрація до твору. 



Д У М К И в г о л о с 

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО 1990-х РОКІ 
І "НОВА КОНЮНКТУРА" Орест Голубець 

Ш 

ШІ і м і р о о. 

Спроба оцінки мистецьких процесів 
1990-х років неодмінно виявляє їх край
ню неоднозначність і суперечливість. 
Адже швидка трансформація герметич
но закритого суспільства у відкрите зу
мовила небувалу дестабілізацію мис
тецького середовища — як у сенсі виз
начення проміжних орієнтирів, так і 
кінцевих цілей. Ситуацію в Україні до то
го ж ускладнила необхідність рухатися 
немовби одночасно в двох напрямках. 
Один — передбачав тривалий процес 
самовизначення та ідентифікації в істо
ричному розрізі, другий — повернення 
з небуття всього комплексу проблем 
мистецтва XX ст. і поступове усвідо
млення сучасного стану речей. 
На початку 1990-х років, у час бурхли
вих подій національного відродження, 
економічні та соціально-політичні 
труднощі були цілком прогнозовани
ми. Проте мало хто припускав появу 
таких важких і стійких перепон на рів
ні культури, духовності і моралі. На 
хвилі загального піднесення вони бу
ли ніби непомітними, другорядними. 
Здавалося, минуле себе повністю 
скомпрометувало, відійшло раз і на
завжди. Проте воно не щезло безслід
но, затаїлося в багатьох із нас і реак-
тивізувалося згодом у розмаїтих, ча
сом несподіваних формах. 

За всіх позитивних чинників, перехід 
від суворого ідеологічного контролю 
до стану "вседозволеності" породив 
низку проблем. Одна з них виявилася 
надзвичайно складною для подолан
ня, хоч, у принципі, цілком закономір
ною для "перехідного" періоду. Маємо 
на увазі явище, яке можемо назвати 
"новою кон'юнктурою". Його першо
причини слід шукати в небувалій ди
наміці політичних подій. У швидкій їх 
круговерті не було часу, та й, зреш
тою, нагальної потреби, розбиратися 
"хто є хто". А тому у хвилю національ
ного відродження, крім відданих патрі
отів, потрапило немало випадкових 
людей, пристосуванців-хамелеонів — 
вихованих радянською владою кон
формістів, які навчилися на диво 
швидко й тонко відчувати момент "для 
зміни забарвлення". А крім цього, — 
псевдопатріотів. Вони, наробивши ба
гато галасу, зуміли зайняти немало 
провідних позицій і використати їх для 
власної вигоди або, ще гірше, — для 
свідомої компрометації національних 
ідей. Як виявилося згодом, найголов
нішою помилкою було те, що за масою 
невідкладних справ не було належним 
чином враховано наслідків тривалого 
впливу тоталітаризму і своєрідної сили 
інерції, яка дала останньому можли-



•кгть практично безперешкодно про
никнути в посттоталітарне суспільство. 
Не було встановлено "меж" і "сит", а в 
зв'язку з цим — не вироблено методів 
виявлення новітніх "фарисеїв". 
Згадані парадокси суспільно-політич
ного життя, як у дзеркалі, відбилися у 
світі мистецтва. Тут відбувалися кар
динальні переміни. Теорія соціалістич
ного реалізму, як частина партійної 
ідеологічної системи, задіяної в ділян
ці культури і мистецтва, швидко втра
тила пріоритетну позицію. Однак надії 
на те, що пов'язані з нею деформації 
творчого процесу відійшли в минуле, 
виявилися передчасними. Художників 
надто довго і наполегливо привчали 
робити те, що вимагалося. А тому в 
офіційному мистецькому середовищі 
ввикли найкраще почувати себе ті, хто 

лишнього "соціалістичного табору". З 
початку 1990-х років наслідки то
талітаризму (які, до речі, на той час 
уже не були настільки актуальними, 
як у нас) були тут всебічно локалізо
вані як потворне явище і, засобами 
хірургічного втручання, видалені із 
суспільно-політичного "тіла". Про це, 
зокрема, яскраво засвідчили підтри
мані Радою Європи величезні, про
грамно і скрупульозно підготовлені 

вірно виконував "політичні замовлен
ня" (або принаймі майстерно створю
вав таке враження). На рівні психо
логічного "автоматизму" (як з боку 
суспільства, так і з боку самих авто
рів) чільна позиція такого типу "худож
ників" у тоталітарному суспільстві див
ним чином злилася з визначенням ви
сокого рівня мистецької майстерності 
(хоч насправді вона його зовсім не га

птувала). Більшість мистців, які бу-
"найкращими тоді" (а отже, відпові-
и засадам і вимогам мистецтва 

ціалістичного реалізму), немовби як 
сь само собою зрозуміле, без пере-
яду реальної вартості створеного 

йми, стали "найкращими тепер". У 
'язку з цим немало з числа тих, хто 

зовсім недавно виконував портре-
"вождів революції" і переможців 

ціалістичного змагання, з великим 
взяттям" (а переважно — й з без-
жним лицемірством) взялися за об-
зи національних героїв, історичні та 
лійні сюжети. Наростаюча хвиля 

ової кон'юнктури" перетворилася в 
альну небезпеку і проявила здат-
ть "замулювати" найщиріші духовні 
риви творчої особистості. 

.У цьому випадку доречно згадати 
досвід Західної Європи, у сферу впли
ву якої відразу ж потрапили країни ко-

спеціалістами виставки — "Європа, 
Європа..." (1994), "Москва — Берлін: 
Берлін — Москва" (1995), "Мистецтво 
і влада" (1996), а також окремий роз
діл відкритої в Берліні грандіозної вис
тавки "Розвиток мистецтва в Німеч
чині упродовж XX століття" (1999). 
У нас ситуація навколо проблем, 
пов'язаних з наслідками тоталітариз
му в мистецьких сферах, видалася до
волі дивною. Тут ніби зіткнулися дві 
протилежні тенденції. Одні, на хвилі 
ейфорії, неначе вважали, що це про
блеми минулого, про які вже не варто 
говорити, а потрібно думати про май
бутнє. Для інших, відверто кажучи, бу
ло просто вигідно ці проблеми не 
зачіпати, ні в що не вникати і нічого 
не конкретизувати. Водночас макси
мальне викорінення рудиментів то
талітаризму в ділянці духовності й мо
ралі (а зокрема, культури і мистецтва) 
в нашому суспільстві було значно ак
туальнішим, ніж комусь здавалося, са
ме до того моменту, поки значну час
тину суспільства становили люди, які 
жили в умовах тоталітарного устрою 
протягом усього або значної частини 
свого свідомого життя, здобували там 
конкретні привілеї й керівні посади. 
Проголошуючи в нових умовах високі 
ідеали незалежності, національного 

самоусвідомлення і демократії, вони 
інколи наче й не зауважували, що в 
своїй поведінці, у способі спілкування 
з колегами, підлеглими і навколишнім 
світом продовжували практично все 
ще стояти на позиціях, властивих то
талітарному минулому. 
Перші зрушення в ділянці цієї пробле
матики відбулися в Україні надто 
пізно, у Львові — лише наприкінці 1998 
р., коли в межах міжнародної акції 
"Мистецтво на зламі тисячоліть" прой
шла конференція "Мистецтво періоду 
тоталітаризму в Центрально-Східній 
Європі з віддалі часу", а в Києві — на 
початку 1999 р., з нагоди організації в 
Національному художньому музеї Ук
раїни конференції "Соціалістичний ре

алізм і українська культура". 
Стійкий синдром кон'юнктурного під
ходу до творчості значної частини 
мистців спровокував на початку 1990-
х років інерцію стереотипного, в чер
говий раз заданого "зверху" способу 
"творчого" мислення. Художні май
стерні й виставкові зали заполонили 
далеко не завжди високомистецькі 
праці, які яскраво виявили масове 
звернення до історичної тематики, ха
рактерних національних образів і сим
волів, поверхово сприйнятих традицій 
народного мистецтва та споконвічних 
біблійних сюжетів. З одного боку, їх 
нерідко (а часто й в першу чергу) 
створювали мистці, які ще зовсім не
давно працювали над "тематичними" 
композиціями цілком іншого змісту, з 
іншого — молоді автори, яких мало 
цікавила глибинна духовна основа об
раного сюжету. До наростання хвилі 
"нової кон'юнктури" мимоволі спричи
нилися масове будівництво нових 
церков, процес ліквідації старих і вста
новлення нових монументів і пам'ят
них знаків, присвячених визначним 
подіям історії і національним героям. 
У багатьох випадках потреби замов
ників (які, на жаль, мало розумілися 
на мистецьких вартостях) продовжу
вали задовольняти саме ті, хто був 

47 



"найкращим тоді". У зв'язку з таким 
розвитком подій загальний рівень 
критерію "національне" в мистецтві 
почав різко знижуватися, а сама ідея 
"національного" в сучасному мис
тецтві — зазнавати відвертої дискре
дитації. 
Помітну дезорієнтацію вносило й те, 
що за час панування радянської ідео-

вдалося створити певний стереотип: 
відхід від реального зображення 
сприймався мало не як посягання на 
український менталітет або ж осквер
нення нашої духовної скарбниці. Чи 
не з цієї причини у нас не відбулося 
урочистого відзначення 100-річчя від 
дня народження всесвітньовідомого, 
геніального українського художника 

логії в свідомості багатьох поняття 
"національне" і "сучасне" були в знач
ній мірі деформованими і практично 
не могли збігатися. Згідно з рудимен
тами тоталітарного мислення, перше 
поняття передбачало звернення до 
патріархальних форм, які на офіційно
му рівні вважалися "шкідливими", дру
ге — до чогось, що за основну ознаку 
мало мати "прогресивну" інтернаціо
налізацію (або ж, цілком навпаки, — 
несло "ворожі" українській культурі і 
мистецтву риси модернізму). Крім 
цього, з нашого мистецтва десяти
літтями викорінювали так званий 
"формалізм" і навчали художників 
творити своєрідні реалістично-нату
ралістичні "оболонки", позбавлені ду
ховності та наповнені фальшивими 
емоціями. Ідеологам від мистецтва 
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XX ст. — Олександра Архипенка 
(1987), а організована за кордоном 
виставка, присвячена цій даті, так і не 
одержала належного резонансу?.. 
За умов "нової кон'юнктури" худож
ник і глядач нерідко навіть не усвідо
млювали, що до важливих, найсокро-
венніших для українського народу тем 
вони підходили з мірками і формами 
мистецтва часів тоталітаризму, тобто 
соціалістичного реалізму. Лише зго
дом прийшло розуміння, що присут
ність "національного" зовсім не озна
чає потреби повторення минулих мис
тецьких форм, гігантоманії чи втілен
ня образів у навмисно-натуралістич
ному вигляді, що відчуття "національ
ного" не може базуватися лише на 
формальних, зовнішніх проявах. Воно 
повинно бути внутрішнім, глибокоду-

ховним, бо саме в цьому випадку стає 
незнищенним і здатним до метамор
фози у будь-які, навіть ультрасучасні 
форми. 
Парадоксальна "націоналізація" ук
раїнського мистецтва на основі руди
ментів соціалістичного реалізму, не 
підкріплена щирими почуттями і висо
ким інтелектуальним рівнем, не могла 
стати і не стала домінантною тен
денцією його розвитку. Для творення 
міцної духовної основи і відновлення 
втраченого зв'язку поколінь потрібно 
було шукати нові, відповідні сучас
ності форми мистецького виразу. Чу
дові їх зразки були поруч, але за гала
сом "неокон'юнктурників" на них час
то ніби й не звертали уваги. Лише з 
часом повернулося загальне визнан
ня і відбулася констатація величезно
го значення для української культури і 
мистецтва таких художників, як, на
приклад, Микола Бідняк, Феодосій Гу-
менюк, Опанас Заливаха, Карло Зві-
ринський, Євген Лисик, Іван Марчук, 
Володимир Патик чи Іван Остафійчук. 
Крім згаданої, "нова кон'юнктура" ма
ла ще й цілком іншу, протилежну фор
му вияву. Факт відсутності ідеоло
гічної цензури у поєднанні з бажан
ням будь-що продемонструвати свою 
"сучасність", а також брак найновішої 
інформації про шляхи розвитку світо
вого мистецтва спричинили ефект 
швидкої "реанімації" у творчості ху
дожників молодого покоління заборо
нених раніше авангардних і постмо-
дерністичних течій. У переважній біль
шості праць молодих "неоавангар-
дистів" виразно проявилася відсут
ність відповідної теоретичної підготов

ки, а в зв язку з цим, оперування 

поверховими ознаками того чи іншого 
творчого напрямку, досить інертне по
вторення "цитат" давно вже пройде-



них мистецьких концепцій. їх праці не 
витримували будь-якого порівняння 
не лише з ґрунтовними здобутками 
класичного авангарду, але й з твора
ми художників-нонконформістів (або 
їх учнів), які, незважаючи на складні 
умови, ніколи не втрачали лінії ево
люційного, логічного перебігу подій, 
дотримувалися авангардних течій у 
підпіллі, завжди вишукували можли
вість одержувати певну інформацію і 
займатися активною самоосвітою. 
Своєрідним каталізатором для обох 
згаданих напрямків "нової кон'юнкту
ри" став надзвичайно строкатий, сти
хійно формований мистецький ринок. 
У ньому відчувалася практично повна 
відсутність менеджерів, спеціалістів із 
Сучасного мистецтва та арт-бізнесу. У 
Зв'язку з цим тут, здебільшого, пану
вали і диктували "моду" низькопробні 
смаки перекупників, пересічного 
"споживача" і новітніх багатіїв. Пара
доксально, але передчасна ейфорія 
визволення художників перетнулася з 
ІХ новим узалежненням. З падінням 
тоталітарного режиму вони втратили 
Відпрацьовану систему матеріальних 
стимулів і суспільних замовлень, а но
воутворена суверенна держава по
ставила політичні та економічні про
блеми значно вище інтересів культури 
> мистецтва, позбавила їх опіки й під
тримки. Творці позбулися ідеологічно
го експлуататора-монополіста, але, 
щоб вижити, змушені були догоджати 
им, хто платить. 

Відсутність коштів на ефективне фун
кціонування системи закупівель з ме
тою поповнення колекцій державних 
музеїв, а також мережі приватних га
лерей і платоспроможного інтелігент
ного "споживача" призвели до того, 
ВЮ немало художників почали актив-

шукати фінансової "удачі" за кор
ом. Деякі з них практично пере-
и виставляти свої твори в Україні, 
факт дав підставу говорити про 

ву ще одного різновиду "нової 
юнктури". Мистці, які обрали цей 

ях, навряд чи могли претендувати 
всесвітню славу або ж навіть на 

ідобуття широкого визнання в межах 
вжоїсь конкретної країни і, разом з 
тим, вони ніби випадали із суперечли-

історичних процесів розвитку ми-
тва в Україні. В більшості ви-
ів власників іноземних галерей 

о цікавили національна прина-
ість художника та його реальна 

уляризація, а, насамперед, — 
іивість заробити гроші на віднос-

низьких цінах, які виставляли наші 
ри. Як правило, інтерес до них 

пропадав одночасно із падінням по
питу на їхні твори. 
Усі згадані різновиди "нової кон'юнк
тури" виявилися нелегкими для подо
лання і залишили значний слід в історії 
сучасного українського мистецтва. 
Проте мусимо визнати, що вони були 
цілком закономірними явищами над
звичайно складного для нас "перехід

ного" періоду. З другої половини 
1990-х років спостерігаємо поступове 
утвердження реальних мистецьких 
цінностей, розуміння того, що твор
чість художників-імітаторів базується 
на тимчасових, поверхових ефектах, 
а справжнім надбанням національно
го мистецтва завжди була і є творча 
індивідуальність, неповторний внутрі

шній світ якої глибинно і цілком при
родно пов'язаний з історією, культу
рою і менталітетом народу. 

1. Олександр Стовбур. Без назви. Дошка, олія. 1996. 

2. Лев Маркосян. Стіна — це двері. Полотно, олія. 2000. 

3. Володимир Кабаченко . Жовта смуга . Полотно, олія. 
1992. 

4. Андрій Ментух. Образ. Полотно, олія. 1996. 

5. Петро Малишко. Спок ій . Темпера, картон. 1991 . 

6. Петро Гулин. Кохання хамелеона. Полотно, темпера. 
1991 . 

7. Юрій Новосельський. Відпочинок. Полотно, олія. 
1991 . 

8. Микола Малишко. Відгук. Полотно, темпера. 1993. 

9. Олег Звір. Композиц ія . Скло. 1995. 

10. Володимир Цюпко. Без назви. Полотно, олія. 1991 . 

11 . Костянтин Мілонадіс. Без назви. 1992. 



М И С Т Е Ц Ь К А П А Н О Р А М А У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Д Е С Я Т И Л І Т Т Я : 
П О Л Т А В А 

паттний шарм Полтавською артизму 
Володимир Цанилеико До 30-ліття Полтавської організації НСХУ 

До першого десятилітнього ювілею 
молодої держави Україна та 30-ліття 
заснування Полтавської організації 
Національної Спілки художників 
патріотично налаштовані мистці-
професіонали Полтавщини підготу
вали урочу виставку своїх мистець
ких творів. Заопікувалася нею рада 
Полтавської обласної організації 
НСХУ, зосібна всюдисущий її голова 
Юрій Самійленко і неодмінний сек
ретар Анатолій Гонтар. 

Виставка "Барви Полтавщини" склала
ся поліжанровою, різноплановою й 
багатоманітною. Після полтавського 

експонування, її вирішено було повез
ти в столицю і розгорнути в залах Бу
динку художника Спілки. 
Відвідувачів набилося вдесятеро біль

ше, ніж картин. Цьому по
сприяли голова НСХУ Воло
димир Чепелик (він приїздив 
свого часу до Полтави на 30-
річчя обласної організації і, 
з'ясувавши побачене, по
обіцяв полтавцям "в ряду 
перших відкрити ювілейний 
марш обласних художніх ви
ставок" творами спад
коємців пензля і стека Ва
сильківського, Сластьона, 
Білика й славнозвісних у 
світі братів Кричевських); 
цьому завдячуємо також зу
силлям прихильного до всіх 
культуртрегерських заходів 
заступника голови Пол
тавської облдержадміністра
ції Петра Шемета, який зав
бачливо "прихопив" з собою 
з Полтави рухливий ан

самбль "Краян" із солістами й музика
ми. Та головне, що запало в душу сот
ням відвідувачів (і залишилося досі на 

дні їхніх спогадів), — це живосила об= 
разність мистецьких витворів ма
лярів, монументалістів, графіків, деко= 
ративістів, різьбярів — ретроспектив-
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них витворів, куди, очевидячки, НИНІ 

влили свої розкріпачені сили полтавські 
художницькі особистості, сповнивши 
неповторним блакитним шармом ново
го полтавського артизму, проявленого 
ними в добу Незалежності України! Ку
ди не кинь оком,по всіх залах виставки, 
— за тобою, як менталітетно визначив 
великий наш сучасник, поет-полтавець 
Василь Симоненко: "...завше будуть 
мандрувати// Очі материнські і білява 
хата". 
Кого б із відвідувачів виставки мені не 
довелося розпитувати про враження 
од полтавського феномена, усі, "по
рившись нашвидкуруч у своїх реміні-
сценціях", змальовували образи хат і 
хатківських поселень з картин диво-
творного маестро малярських полот
нищ, вихідця із котелевської, ще 
скіфської, Голуні Павла Волика. Його 
"хати" вивершили УЯВУ українців (са
мого Тараса Шевченка!) про їхню 
батьківщину і постали — ряд за рядом 
— яко ідеали нації. 
Старійшина усієї сучасної української 
художньої порцеляни, народний ху
дожник України Іван Михайлович 
Віцько з приполтавського Крутого Бе
рега проголосив посемитисячолітні 
потужні прорости нестихлої місцевої 
трипільської пластики, форм, конфігу
рацій, космологічних розписів і світо-
ввності барв. До 10-річчя Незалеж
ності Матері-України полтавський да-
ровит вичакловує унікальну вазу з 
портретом великого дослідника пале
олітичних образних карбів "Кам"яної 
Могили" (20 тис. років тому!), доктора 

археології Валентина Миколайовича 
Даниленка. 
Полтавська виставка нинішнього деся
тиліття дає масивний почерк і пастозне 
письмо добротного малярства Сергія 
Гнойового. Його простора картина ет-
нологізованих "Пострижин" вже посіла 
свою нішу художницького українознав
ства і, видно, увійде в хрестоматійні ря
ди краєславства Васильківського, Сла-
стьонового гайдамачництва й Шевчен-
кової "Судньої ради"... Триптих Гнойо
вого, що постав у центрі виставки, — 
запорука зростання добротності руки і 
думки нашого артанійця. 





1 Юлія Деркач. Трипільська Мадонна. Вовна, ручне 
ткацтво. 1998. 

2 Павло Волик. Краю милий... Полотно, олія. 1999. 

і Сергій Гнойовий. Селянка. Середня частина 
триптиху. Полотно, олія. 1999. 

4 Євген Пилюгін. Плесо. Картон, олія. 1998. 

б. Андрій Сербутовський. Степ. Полотно, олія. 1992. 

6 Володимир Бенфіалов. Колесо. Полотно, олія. 1998. 

7 Олександр Келим. Ніч. Полотно, олія. 2000. 

в Євген Курбала. В ніч на Івана Купала. Полотно, олія. 1992. 

Приверне увагу і серія 
історичної графіки ще од
ного полтавського мистця 
високої графічної культури 
(з ряду Нарбута-Кульчиць-
кої-Касіяна-Якутовича-Пе-
ревальського), також ви
хідця з культурогенних міс
цин славнозвісної в Україні 
Розритої Могили, за Опіш-
ним, — Євгена Васильови
ча Путрі. Ще, мабуть, жде 
свого часу його ретроспек
тивна, прижиттєва, індиві
дуальна виставка... І, знай
мо, — діждеться! Діждала
ся ж доля напруженого 
пензлевого шарму худож
ника Віктора Михайловича 
Брикульця із Миргорода, 
що його, мовби різьблені, 

портретні образи "Патріарха 
Мстислава" і "Мазепи" хоч на 
схилі літ та потрапили тут на очі 
столичних пошанівників!.. 
За вищезгаданими кількома пре-
зентаторами артизної полтавиз-
ни можна здогадуватися про так 
званий творчий неспокій і Андрія 
Сербутовського, Віктора Тро-
химця-Мілютина, Надії Бабенко, 
Леоніда Товстухи, Володимира 
Геращенка, Валерія Мозока, Миколи 
Пошивайла, Олександра Бабенка, Во
лодимира Білоуса, Олени Василенко, 
Володимира Величка, Миколи Гриба-
на, Олександра Левадного, Анатолія 
Лавренка, Анатолія Кривобоченка, 

Василя Омеляненка, Михайла Китри-
ша, Володимира Попенка, Галини 
Рідної, Світлани Чорної та ін. 68 
членів Спілки. їм усім у період 30-ліття 
їхньої організації столиця Держави й 
Рада НСХУ, і наш журнал "Образотюр-

че мистецтво" в знаменний час 
р ш в 10-річчя нової України зичать 

нових творчих знахідок, утілен
ня ідеалів художньої україно-
логії та новітньої художньої на-
ціології. 
Хай болі і боріння рідного народу 
завше стоять перед вашим ду
ховним зором! Щоб знались ви, 
як воістину художники народні! 
Снаги вам! Жаги! Дерзань! 

9. Юлія Мохірева. Засвіт встали козаченьки. 
Полотно, олія. 1998. 

10.Віктор Трохимець-Мілютин. Полтавський 
натюрморт. Полотно, олія. 1999. 

11.Олексій Ямбих. Світе наш ясний. Полотно, 
олія. 1999. 

12.Василь Омеляненко. Чепурний лев. Глина. 
1999. Михайло Китриш. Кінь. Глина. 2000. 
Лариса Пилюгіна. Рідна Полтавщина. Льон, 
вишивка. 2000. 

13.Анатолій Гонтар. Мрія. Полотно, олія. 1998. 

14 Юрій Самійленко. Шлях. Вовна, ручне 
ткацтво. 1999. 

15 Галина Рідна. На полтавскій землі. Папір, 
темпера. 1997. 

16.Валерій Мозок . Пам'яті Марії Башкирцевої. 
Полотно, олія. 2001. 



Культурно-мистецьке життя Львова, 
на прикладі його значних мистецьких 
осередків, за роки Незалежності за
знало вагомих змін. З одного боку, ми 
вже звикли визнавати відсталість на
шого культурно-мистецького життя від 
західноєвропейського та американсь
кого арт-бізнесу. Проте сьогодні ми 
повинні зазначити, що за останні 10 
років в Україні відбулись-таки суттєві 
позитивні зрушення в духовній царині. 
З упевненістю можна віднести до та
ких подій діяльність Львівського Пала
цу мистецтв, яка була розпочата в 
день 5-ї річниці Незалежності України. 
Поєднання цих двох подій не випадко
ве, адже "народження" цього вистав
кового комплексу було спричинене 
"надлишком" мистецької інформації, 
який з'явився після довгих років ра
дянського маніпулювання духовними 
цінностями та набув динамічних форм 
розвитку у нових напрямках мис
тецтва. Відповідно, Палац мав стати 
місцем, де б відбувалось вільне спіл
кування українських мистців. 
Історія виникнення Львівського Пала
цу мистецтв складна і тривала — 
впродовж довгих 10 років споруджу
валась сама будівля. Що цікаво, з 
близько 100 великих об'єктів, які було 
розпочато в тодішній УРСР у 80-х ро
ках, було завершено лише два, і од
ним з них є Львівський Палац мис
тецтв. У контексті архітектурного роз
міщення культурно-мистецьких закла
дів міста, Палац став об'єднуючим 
елементом у ансамблі оточуючих його 
споруд — Палацу Потоцьких, Львівсь
кої галереї мистецтв, Наукової бібліо
теки ім.В.Стефаника. За своїм архі
тектурним вирішенням, внутрішнім 
розплануванням, експозиційними 
площами ця споруда не має аналогів в 
Україні. Хоч, зважаючи на довготри-
валість будівництва, технічне облад
нання Палацу не відповідає сучасним 
вимогам. 

На сьогодні уві Львові, на відміну від 
Києва, функціонує лише декілька мис

тецьких галерей — "Дзиґа", "Ґердан", 
"Артес", відповідно, Палац мистецтв 
— єдиний виставковий комплекс 
міста, який завдяки своїм виставко
вим площам (3,5 тис. кв. м) сконцент
рував на собі більшість культурно-ми
стецьких акцій, художніх виставок су
часного мистецтва, експерименталь
них проектів, що відбуваються у 
Львові. Особливістю Палацу є те, що 
тут можуть відбуватися декілька акцій 
або такі масштабні події, як симпозі
уми, форуми та ярмарки. 
Згідно зі статусом організації, Львів
ський Палац мистецтв є державним 
виставковим комплексом неприбут
кового характеру, тому змушений 
функціонувати на межі поєднання різ
них видів діяльності, нетрадиційних 
для такого типу закладів. Проте за 5 
років свого існування цей мистецький 
заклад утвердив себе як конкурентоз
датний осередок міста: у Палаці відбу
лось близько 500 акцій різного харак
теру — художні виставки, культурно-
мистецькі, науково-освітні, релігійно-
просвітницькі акції, промислові вис
тавки. Пріоритетним і домінуючим ви
дом діяльності Палацу є художньо-ви
ставкова діяльність, а проведення 
промислових виставок — доповнюю
ча сфера. Адже на сьогодні ко
мерційна діяльність є тією галуззю, 
яка приносить значну частину коштів 
на утримання виставкових примі
щень. У виставкових залах Палацу ми
стецтв експонувались твори ук
раїнських та зарубіжних мистців, котрі 
працюють у різних видах мистецтва, 
проводились мистецькі симпозіуми, 
конференції, фестивалі, концерти, 
презентації літературних видань, 
книжкові ярмарки, промислові вис
тавки продукції вітчизняних вироб
ників. Проте особливо відомий Палац 
своїми традиційними щорічними 
акціями, такими як Львівський осінній 
салон "Високий Замок", Всеук
раїнський конкурс дитячого рисунку 
"Весняні настрої", виставки до Дня 

Незалежності України, до Шев 
ченківських днів, які стали вагомою 
спробою виявити нові тенденції в су 
часному мистецькому середовищ 
створити умови для розвитку молод 
талантів, відшукати нові форми в 
значення традиційних національних 
свят. Важливим внеском у розвиток 
мистецької освіти України стали про
ведені у Палаці міжнародні сим
позіуми "Мистецтво напередодні III ти
сячоліття", IV симпозіум гутного скла, 
симпозіум художного текстилю "Еко
логічний ракурс"; у стінах цього закла
ду щороку проводяться захисти дип
ломних робіт студентів Львівської ака
демії мистецтв. 
За період 1996-2001 років Палац ут
вердив себе як центр культурно-мис
тецького життя Львова: у стінах цього 
закладу відбуваються численні літера
турні вечори, концерти, покази мод, 
урочистості, пов'язані з відкриттям ху
дожніх виставок. 
Явищем всеукраїнського характеру 
став щорічний Форум книговидавців у 
Львові, який вже традиційно асоцію
ється з Палацом мистецтв. 
Ще одним вагомим напрямком діяль
ності Палацу є видавнича галузь. Го
ловна увага приділяється виданню ка
талогів колективних виставок, що 
відбувались за ініціативи працівників 
цієї інституції. 
Звичайно, період 5-річної діяльності 
Львівського Палацу мистецтв став ча
сом формування і становлення закла
ду, пошуком відповідного співвідно
шення художньо-виставкової діяль
ності, її культурно-мистецького та ко
мерційного напрямків. Та на сьогодні 
Палац уже ствердив себе як самобут
ній виставковий комплекс столиці 
Західної України, що у своїй діяльності 
об'єднує всі сфери прояву культурно-
мистецького життя міста. 
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Микола Маричевський 

Мистецька експедиція українських художників 
Шевченківськими місцями Петербурга 

Ця експедиція, зорганізована Львівським 
Палацом мистецтв й особисто його дирек
тором Романом Наконечним, була вже шо
стою. Перша така подорож шістьох худож
ників відбулась у серпні 1997-го до малої 
батьківщини поета: в Кирилівку, Моринці, 
Суботів, Чигирин, Канів, Черкаси. І так 
кожного наступного року в містах, де пере
бував Шевченко як в Україні, так і за її ме
жами (Вільно). 
Наступний маршрут проліг до Шевченків
ського Петербурга, куди молодий маляр 
Тарас приїхав за наукою в Академію 
мистецтв до свого земляка І.Сошенка й са
мого вченого секретаря Академії, вихідця 
з Дубенщини Григоровича (президентом 
цієї Академії був також наш земляк із Глу-
хова Антон Лосенко!). Там, у Петербурзь
кій Академії, сливе, за десятьма дверима 
Знаходиться й кімната-музей Великого 

Кобзаря Укра
їни, в ній після 
заслання Про
рок мешкав і 
писав, тут і 
с к і н ч и л о с я 
безцінне в іс
торії наших 
століть буття 
національного 
генія... 10 бе
резня 1861 
року. Не так 
легко нам, хто 
їде сюди "до 
Ш е в ч е н к а " , 
пробитися у 
цю меморіаль
ну обитель. Не 
один телефон
ний дзвінок 
треба було ор
ганізувати за
здалегідь, аби, 
нарешті, пере
ступити поріг. 
...Стіл. Килим. 
Ліжко, засте
лене тканою 
ковдрою. Бан
дура. Усе це 
чомусь пере
несено на 
перший, так 
би мовити, по
верх пам'ят

них антресолей, хоч Тарас Григорович, на
справді, ночував нагорі, на другому. Внизу 
у художника — академіка гравюри, що пра
цював технікою травлення кислотами, бу
ла його майстерня. В цій його робітні з'яви
лася на світ відома графічна серія, гравю
ри на міді, звідси пішов у світ і на Вкраїну 
милу знаменитий Шевченків "Буквар", тут 
планувалися наступні просвітницькі книж
ки будителя України — "Числа" і навіть "Ет
нографія"... Усе це, вже знеможений під
ступними хворобами, засланець ще плану
вав передавати новим недільним школам 
на Батьківщину. 
...Мольберт. Олівці. Інше приладдя. Відтис
ки гравюр — на стінах. (Ошатніше належа
ло б оформити таку святиню). І чомусь 
млява переповідь його житія штатним екс
курсоводом... 
Неподалік — будинок, у якому меш
кав молодий Тарас, прибувши до Піте
ра (вул.Костюрина, 8) — аж тут він до
писав свої епохальні "Гайдамаки", "Га-
малію", "Сон"... 
Петропавлівська фортеця. Стогін за
мордованого гетьмана України Павла 
Полуботка — коронованим поглинате-
лем Мазепиної Полтави, Запорозької 
Січі, усіх вольностей козацьких, що не 
добив Петро І, доконала Катерина II. 
І Шевченківський вирок: 

Кати, кати, людоїди — 
Наїлись обоє... 

Літній сад. Знамениті Тарасові алеї в тих 
білих ночах, коли стрівся 1836 року ширя-
євському маляренкові земляк з далекої 
України, з самого Богуслава, близького до 
Енгельгардтових пенатів, де Сошенко 
вперше побачив розписи "козачка Тараса" 
на парканах панської садиби. Саме в Літ
ньому саду, власне, накреслилась подаль
ша доля Шевченка-художника. 
Італійська, 4. Звідси, з друкарні Фішера, 
1840 року вийшов у світ білий вікопомний в 
усіх літературах "Кобзар". Спасибі шефству 
Євгена Гребінки — такожде земляка з Пол
тавщини. 
Експедиція не проминула й Аптекарського 
провулку, того місця, де працювала ре
дакція кулішівського українського журналу 
"Основа", де надруковано вперше вірші 
молодого Шевченка-поета (дошку ме
моріальну там би!..); і Василівського ост
рова, де в будинку № 47, на 4-й лінії, 
1838-1839 рр. проживав і отримав свою 
"вольную" колишній кріпак Російської 

імперії Тарасій Шевченко син Григорія і де 
написав найпопулярнішу в нашому народі 
поему "Катерина", що її багато хто з нас 
змалку повивчав напам'ять; і оту Фонтан-
ку, 16, де у 1848 р., у "прєдварітєльнай 
тюрьмє III атдєлєнія нахаділся перед ат-
правкай в ссилку "опальний поет",— тут 
заарештований написав цикл віршів "У ка
зематі"; і той університет, лекції в якому 
уважно слухав штудірент Академії Тарас 
Шевченко. 
Побували й на вул.Гороховій, 18. У 
приміщенні училища 1898 року відбулися 
Перші збори Петербурзького українського 
товариства ім.Шевченка. І, звичайно, на 
Смоленському цвинтарі, місці першого по
ховання Шевченка (1861 року, відмічене 
1989 р. пам'ятним знаком). 
Поїздка відбулася. Сучасні художники з Ук

раїни — Євген Манишин, Олександр Крох-
малюк, Юрко Лесюк, Микола Грималюк з 
готовністю відгукнулися на пропозицію Ро
мана Наконечного. Подорож не була про
сто випадковою: перед кожним, налашто
ваним патріотично, стоїть сьогодні завдан
ня — відтворити в образах час, обставини, 
дух того періоду Кобзаревого подвигу че
рез призму сучасного нашого сприйняття. 
То є нелегке й відповідальне завдання. Як 
це вдасться їм, — покаже виставка. І — ка
талог. 
Наступну ж експедицію Львівський Палац 
мистецтв проектує до "Шевченкового Си
біру". Увічнення Кобзаревого земного шля
ху кличе. 
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Е Павло Лопата 

Стаття Павла Лопати з Канади спо
нукає до роздумів про те, наскільки 
важливими для майбутнього Украї
ни є родинні культурно-мистецькі 
осередки. 
Життя і творчість українських Кри-
чевських свідчить: колись на наших 
теренах існувала традиція, що саме 
"від батька-матері передавався 
їхнім дітям талант". Відомі україн
ські художники Василь Кричевсь-
кий і його брат Федір Кричевський 
добре усвідомлювали свою місію у 
відродженні української національ
ної культури, а їхні нащадки вірою й 
правдою продовжували майже про
тягом століття нашу націологічну 
справу. 
Це нам усім приклад, як треба че
рез родину, через знання виховува
ти своїх дітей, будувати національ
но визначене сьогодення. 

Ім'я родини Кричевських відоме бага
тьом шанувальникам українського ми
стецтва. 
Патріархом та корифеєм родини мис
тців і творцем українського національ
ного стилю вважаємо Василя Кри-
чевського. Проте творчий шлях його 
сина — знаменитого пейзажиста — 
майже не досліджений. Дозволь мені, 
шановний читачу, подати короткий 
опис родоводу Кричевських, оскільки 
часто трапляється плутанина — "хто є 
хто" в родині, й інколи в літературі тво
ри старшого Василя приписуються мо
лодшому Василеві — і навпаки. У Гри
горія Якимовича (1855-1931) народи
лось восьмеро дітей. Найстарший син 
Василь (1873-1952) був малярем, гра
фіком, архітектом і мистецтвознав
цем. Молодший брат, Федір (1879-
1947), був другим сином Григорія і та
кож визначним художником. Василь 
Григорович Кричевський у свою чергу 
мав двох синів — Миколу (1898-1961) 
і Василя (1901-1978) з першою дружи
ною Варварою, уродженою Марченко; 
одну дочку Галину, в заміжжі Лінде, 
відому художницю й архітекта, із дру
гою дружиною Євгенією, яка походила 
з родини Щербаківських, та одну внуч
ку Катерину Василівну Кричевську-
Росандич (нар. 1926). Дружина Васи-
ля-молодшого, Олена (1892-1964), є 
знаною авторкою багатьох станкових 
творів малярства та праць ужиткового 
мистецтва (керамічного посуду, тка
нин тощо); закінчила у 1923 році Укра
їнську Академію мистецтв у Києві, де 

навчалася в майстерні Михайла Бой
чука. Не буде зайвим до цієї ж інфор
мації про Кричевських додати, що 
внук Григорія по третьому його синові 
Антонові — Борис Кричевський був 
популярним в Україні архітектом. 
Отже, всі восьмеро осіб Кричевських 
вписалися в історію українського мис
тецтва. 
Окреслити сильветку-профіль худож
ника Василя Васильовича Кричевсь-
кого у його 100-річчя з дня народжен
ня — хоча б у загальних рисах — це 
моя спроба. 
Народився 18 березня 1901 року в 
Харкові, де його батько працював 
архітектом у міській управі. У ранньо
му дитинстві виявився нахил до малю
вання. Закінчивши місцеву гімназію, 
науку малярства почате у 1918 році в 
Українській Академії мистецтв у 
Києві, де тоді викладачами були його 
батько Василь та дядько Федір. Ком
позицію, пейзаж та орнамент сту
діював у першого професора Ака
демії, а портретне мистецтво вивчав у 
другого. Попри викладання, у май
стернях обох родичів молодий студент 
мав нагоду почути філософічні погля
ди з питань малярства, а вдома кори-
став із більш детальних зауваг батька, 
які саме тоді, під час формування мо
лодого мистця, були потрібні синові. 
Після закінчення п'ятирічного навчан
ня в Академії Василь Васильович вла
штувався викладачем рисунку в Ху
дожньо-індустріальній школі в Києві та 
фахівцем на кіностудіях. У співпраці з 
іншими художниками-декораторами 
на кіностудії Довженка він оформив 
картину "Земля". У цей же самий час 
мистець виступав здібним декорато
ром різних театральних вистав. З 
1926 р. Василь-молодший на повних 
чотири роки поселився в Одесі. Тут, 
на кінофабриці, продовжував викону
вати потрібні для цього роду мистец
тва оформлення костюмів, декорацій, 
реквізиту. Вважається, що він — 
співавтор 15 кінотворів. 
У тридцятих роках мистець почав 
більш творчо працювати у галузях 
ландшафту, портрета й графіки. 
У ділянці графічного мистецтва його 
талант неабиякого майстра проявився 
в книжковій графіці. Засоби художньої 
виразності у Кричевського завжди ре
тельно відібрані, на що вказують вико
нані ним книжкові ілюстрації, обкла
динки, зокрема альбом "Донбас", нотні 
видання та тематичні плакати. 

Натомість пейзажні твори "Річка 
Рось" (1934), "Відпочинок біля Дніпра" 
(1936), "Вітер" (1937) та інші характе
ризують їхнього автора як натхненно
го співця української природи. То
нальність у його краєвидах колорис
тично притишена. Малює їх реалістич
но тонкими штрихами пензля. У кож
ному з них бачимо персонажі, що на
дають картинам монументального 
звучання. 
У 1938 році родина Кричевських — 
Василь, дружина Олена й донька Ка
терина побували в Криму, де худож
ник намалював, а згодом привіз до 
Києва багато етюдів. Вони послужили 
мистцеві для створення картин біль
ших розмірів — "Чорне море", "Крим" 
та інших, у яких відчутна зрілість і 
здатність творити полотна без ма
лярських впливів рідних викладачів. 
Аналізуючи картину "Краєвид 
с.Яреськи", помічаємо, що мистець її 
намалював, відвідуючи Полтавщину. 
Зміст твору промовистий. На першо
му й другому планах розташовано де
рева, поміж ними, на березі ріки, що 
пливе у синю далечінь,— приземкува
ту хатину. 
Тонкою передачею світла й кольору та 
вільним володінням засобами пленер
ного живопису відзначається полотно 
мистця "Гуси" (1937). 
Здебільшого твори В.В.Кричевського 
позбавлені натяків на похвальбу ра
дянській людині, трудівнику, партії. 
Своїм власним ідеалам мистецтва ху
дожник лишився вірним до кінця життя. 
До передвоєнного періоду творів, по
значених подекуди мовою імпресійно-
сті, зараховуємо урбаністичні картини 
В.В.Кричевського, присвячені Києву: 
"Київська Лавра", "Київ із-за Дніпра", 
"Мій Київ" та інші. Своїми працями Ва
силь Васильович дебютував у Києві на 
виставках у 1937, 1939 та 1942 роках. 
У час війни, 1943 року, сім'я Кричев
ських виїхала до Львова, а невдовзі 
рушила на скитальщину. Катерина зу
пинилася на навчання у Художньо-
промисловій школі в Празі, а подруж
жя — в Німеччині. 

Вільно й свобідно написаний "Порт
рет" (1940) невідомої, кольорову ре
продукцію якого зустрічаємо на сто
рінках "Українського малярства" 
(Мюнхен, 1947), в альбомі Української 
спілки образотворчих мистців 
(УСОМ), присвяченому тридцятим ро
ковинам заснування УАМ. Художник 
обмежився стриманою сіро-оранже-
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вою гамою колориту, де обличчя мо
делі він зобразив з її фізіономічними 
особливостями спокійної та мелан
холійної вдачі. 
У другій половині квітня 1947 року 
зорганізовано в місті Ділінген експо
зицію українського мистецтва. На ній 
було представлено близько 280 
зразків народного мистецтва та низку 
картин, серед яких вирізнялися праці 
Василя Кричевського-молодшого. 
В рецензії Юрія Соловія "Чи сучасне 
наше мистецтво?" на виставку УСОМ 
в Регенсбурзі в березні 1948 року 
йдеться, між іншим, про домінування 
імпресійності у малярстві, там серед 
кращих взірців були й твори В.Кри
чевського-молодшого. 
Побут батька — Василя Григоровича 
Кричевського із усіма членами його 
родини з липня 1945 року в Парижі, де 
він замешкав у старшого сина Мико
ли, вказує на те, що тільки твори його 
молодшого сина Василя репрезенту
вались у повищезгаданих виставках. 
До США прибув Василь Кричевський-
молодший 1949 року й поселився у 
штаті Каліфорнія, де продовжував 
займатися образотворчим мистец
твом та реалізувати особисті вистав
ки. Його індивідуальні експозиції від
булися в місті Сан-Франциско у 1970 і 
1971 роках. Від 21 лютого до 7 берез
ня 1971 року у великій залі Пластово
го дому в Нью-Йорку, на відзначення 
70-ліття майстра, експонувалася вис
тавка із сорока його творами. Було 
представлено 12 олійних картин: 
"Церква над Россю", "Карпати", "Над
вечір", "Кавказ" та ряд інших, а також 

15 більших і 13 менших розмірами 
картин, виконаних гуашовими фарба
ми: "Вечірній степ", "Місяць над 
Дніпром", "Церква в Карпатах", "Церк
ва з 1746 року на Бойківщині", "Сині 
гори", "Карпатський пейзаж" та інші. 
Вказаній серії творів художника при
таманна його улюблена блакитно-
фіалково-оранжева гама. Зродились 
вони з-під пензля із непогамовної лю
бові мистця до рідної української при
роди та ностальгії за нею. 
Подальша персональна виставка була 
організована, як вже є доброю тра
дицією серед українців, у місті Філа
дельфії 1973 року. 
Іншим разом він виставляв свої праці 
у Вашингтоні, Сиракузах, в Лос-Анд
желесі... Вернісажі творів мистця 
відбулися у містах Канади — двічі в 
Торонто й Монреалі, 1954 року та 
1972 року, по разу у Вінніпезі (1968) 
та Едмонтоні (1976). 
Разом з дочкою Катериною художни
ку вдалося дебютувати виставками у 
грудні 1964 року в Чикаго, а в Торонто 
їхня спільна виставка мала значні 
успіхи в галереї "Фокус", в середині 
грудня 1972 року. Тут мистець був ре
презентований 47 творами, чітко про
писаними гуашовими фарбами. 
Василь Кричевський-молодший був 
учасником гуртових виставок, ор
ганізованих Об'єднанням мистців ук
раїнців Америки (ОМУА) в Нью-Йорку 
в 1952 та 1955 роках, а також у Дет
ройті 1960 року. 

Пейзажі В.В.Кричевського, як на ме
не,— мовби розмова з природою та 
розкриття її краси. До речі, він із-

поміж своїх ровесників, українських 
мистців Америки, знаменитий і непо
вторний майстер зображення неба й 
хмар, чим розкрив великий потенціал 
можливостей створення прекрасних 
кольорів у пейзажі, підніс на вищий 
рівень ландшафтний жанр. Кричевсь
кий-молодший вміє майстерно пере
дати особливий чар слобожанського 
села, котре так запам'ятав з юних 
років, коли разом із братом Миколою 
відвідували свою бабуню в с.Ворожба, 
— звідси у нього залишились глибокі 
враження, якими користався впро
довж усього творчого життя. Тематика 
творів майстра була завжди різно
манітна, серед них і "каліфорнійські" 
полотна, наповнені відгомоном та 
спогадами із його минулого буття в 
Україні. Саме в цих останніх працях 
Кричевського-молодшого збагнемо 
його ремінісценції за рідним краєм, 
яких не переставав творити і в часи 
своєї хвороби. 
Вірний своїм національних заповітам, 
які сповнював, малюючи до останньої 
хвилини свого життя, він помер 16 
червня 1978 року у місцевій лікарні 
міста Мовтен В'ю, Каліфорнія. Чин по
хорону відбувся 25 червня в українсь
кій православній церкві, яку Кричев
ський раніш розписав, а тлінні його ос
танки було перевезено на цвинтар-
пантеон для видатних українських 
особистостей у Савт Бавнд Бруку. 

Василь В. Кричевський. Хата над Пслом. Полотно, 
олія. 1943. 
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І Н А И Т И С Е Б Е 

Відродження 
космогонії 
ревніх 

Володимир Підгора Г~^~\ 

> мистецтві народного художника Ук
раїни Петра Печорного, кераміста, 
р.іфіка і живописця, зібрався чи не 

унесь пантеон улюблених народних ге-
>їв. Мистець ніби воскрешає їх із 

• ім'яті. А воскрешаючи, примушує жи
ти у нашому повсякденні. Він зізнаєть-
11, що їхнє зображення надихає його. І 
то переконання, що мистець мусить 
морити з радістю і своєю творчістю 

радість дарувати людям,— лише є до
казом органічності його мистецтва. 
Та тут іще питання: чи він воскрешає ге
роїв, а чи це вони, виринаючи із його 

ідсвідомості, примушують його постій
мо відроджуватись, долучившись до без-
мертної народної традиції? Ось коли 

стає глибинно зрозумілим висловлю-
мання, що традиції відіграють найваж
ливішу роль у підтримуванні культурних 
ін'язків поколінь, забезпеченні культур

ної спадкоємності. Тому місія, покладе
на, певне, на Петра Печорного вищими 
силами, має особливе значення в укра
їнській образотворчості. І це ще більше 
стає очевидним, коли, розглянувши йо
го мистецтво, розумієш, що стосовно 
прадавніх земляків наших — цей панте
он є міфообрядовим знаковим рядом 
українців, українськими архетипами. 

Міфо-ритуальну функцію виконує один 
із найуживаніших і найвиразнишіх об
разів художника — Прамати-Богиня-
Берегиня. Вона виступає в нього як 
охоронниця і заступниця з молитовно і 
оберегово піднятими руками. У плас
тиці, "саджаючи" її то на півня, сонячно

го птаха, то, переважно, на коня, який 
пов'язувався із Сонцем, з образом бо
га Перуна і злився в божествами вогню 
і води, тобто з чоловічим і жіночим на
чалами,— мистець сягає виображення 
пізнішої її іпостасі: воскрешає образ 
Мокоші — дружини сонячного Даждь-
бога. У мистецтві П.Печорного відтво
рено подальшу трансформацію образу 
Берегині. Вважаючи форму глечика до
сконалою скульптурою, в довершених 
декоративних посудинах він показує 
образ жінки, як продовжувачки роду. 
Цю лінію розвивають зображення ге
роїнь українського фольклору, історії та 
літератури: Галя, Марусенька, взагалі 
— "дівка красна" із народних пісень, се
стра Либідь, царівна Лебідь,Маруся Чу-
рай, Солоха, Лесина Мавка. 
Ще 1967 року з'явився на виставках об
раз П.Печорного "Козак-Мамай". Зго
дом, особливо у своїх акварелях і ри
сунках — туш, перо, художник розви
нув його до образу-символу України. Та 
в багатьох творах, зберігаючи пред
ставницький, позачасовий, ідеальний 
образ "Мамая", мистець аж ніяк не по
рушує прадавньої традиції. І тоді глядач 
пригадує, що її коріння сягає IV-!І тися-
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чоліть до нового літочислення. Витоки 
образу захисника рідної землі та її най-
чільнішого представника починались із 
сонячного вершника, посланця людст
ва до богів — Українського Спасителя. 
що переходив іпостасі Гандхарви — 
Праджапаті — Віраджа. Розвиток на
родних уявлень про героїзм та захист 
Вітчизни приводив до народження об
разів Кирила Кожум'яки, Іллі Муромця, 
Добрині Микитича, Альоші Поповича, 
Козака Голоти. Історичні постаті про
довжували цей ряд — Байда Вишне-
вецький, Богдан Хмельницький, Севе-
рин Наливайко, взагалі — козаки. Усі 
вони осягнуті мистецтвом П.Печорно
го, як і літературні образи: Тарас Буль
ба, образи поезій Тараса Шевченка. 
...Тепер призупинимо наш аналітичний 
виклад, щоб доторкнутися живого життя. 
В глуху й небезпечну епоху початку 
1970-х, коли художник, працюючи в То
варистві охорони пам'яток історії та 
культури, виготував як сувенірну про
дукцію серію кухлів із образами ко
заків, усі ці витвори із художнього сало
ну були закуплені канадійськими укра
їнцями. І от наші земляки за океаном, 
використовуючи кухлі за призначен
ням, офіційно славословили Україну та 
автора прекрасної козацької атрибути
ки. А нишпорки із КДБ дізналися про це. 
Спочатку трьох молодиків у цивільному 
прислали до щирого майстра, щоб ті, 

мовляв, зазнайомились із його робіт-
нею, а вночі руками бандюг-виконавців 
порозбивали і твори, і форми для їх ви
готовлення. Щоб не надихали людей на 
згадку про славне запорозьке минуле. 
Отак мистецтво сповняло свою па
тріотичну місію! 
Вочевидь, образ Юрія-Святого (арійсь
кого Ора, Орія, Ярила, Георгія, Юрая, 
Урая, Рая), що також належить до най
улюбленіших у П.Печорного, з'явився 
пізніше від історичного Гандхарви. В на
родній уяві він постав як воїн, як посла
нець Сонця, що покликаний оновити 
землю, як символ перемоги життя над 
смертю. У нашого мистця він, за народ
ними повір'ями, виступає як той, що 
визволив людей від багатоголового 
дракона. У його образі мистець відоб
ражає одвічну боротьбу Добра зі Злом, 
світлих сил із темними. Святий Юрій-
переможець був уособленням сонячно
го бога Даждьбога. Як бачимо, наш ми
стець освоює образ Сонця вже з іншо
го боку. Якщо ж взяти до уваги постійно 
вживану як орнамент солярну сим
воліку, — то доходимо визначення мис
тецтва П.Печорного — як природного 
вияву космогонічних уявлень праук
раїнців. Відомо, що подяка сонячним 
божествам та застереження від злих 
стихій виростали у своєрідний світо
гляд, прадавню ідеологію, яка була ду
ховністю, гармонійно узгодженою з 
природою. 
Ще один з найпоширеніших образів у 
мистецтві нашого автора — птахи Сірін 
— ті міфологічні птахи-діви, які бере
жуть Сонце, древо життя, древо раю. 
Не оминув мистець і бога природи і 
урожаю Рода ("Рід", шамот, глазурі, 
1995), того верховного бога язичників 
прадавнини, що виконував роль єдино
го покровителя Всесвіту і якого пізніше 
замінив Світовид... 
Будучи майстром глибоко традиційним 
("Якщо мистець не дбає про традицій
ність,— він позбавлений опертя на отчу 
землю",— говорить П.Печорний), він 
обов'язково шукає можливість сучас
ного й неповторного формовияву. "Ми 
повинні зберігати дух традиції, а форми 
шукати нові" — цей вислів належить до 
його кредо. І от у творі 1994 року (ша
мот, фарба), він зображає Юрія-Свято
го, вершника, у боротьбі з гігантським 
Змієм не як невідпорного Переможця, 
зовсім не велетнем — поміж могутніх 
драконових голів. З таким Злом можна 
боротися довго! Та ця справжня деко
ративно-сюжетна пластика потрясає 
ще й іншим: мистець назвав твір "Древо 
життя"! І в цьому філософському ос
мисленні вітчизняної історії — трагічна 
карма українця, архетип долі якого, 
Древо його життя,— це одвічна й неми-

наюча бо
ротьба зі 
Злом. 
Древо життя 
як всесвітній 
символ, як 
символ життя 
Всесвіту, його 
зародження, 
росту, гармо
нії і безсмер
тя — Петром 
П е ч о р н и м 
відтворюєть
ся постійно. 
Як архетип 
життя й при
роди, воно 
може набира
ти складних 
форм у кіль-
к а ч а с т и н н і й 
к о м п о з и ц і ї , 
якою, напри
клад, є ком
позиція деко-
р а т и в н о г о 
панно "Древо 
життя" (ша
мот, солі, по
ливи, 1985) у 
к и ї в с ь к о м у 
кафе на ву
лиці Липській. 
А найчастіше 
воно виступає у вигляді народної тра
диції — як витка рослина чи квітка, у 
формі рельєфа, мальованого або рито-
ваного орнаменту, прикрашаючи вази, 
кухлі, дзбанки, баклаги, штофи, кварти, 
кубки, куманці, пласти, тарелі і таке 
інше — просто неймовірне багатство 
декоративно-ужиткових речей у мис
тецтві художника. 
"Велике мистецтво — завжди декора
тивне" — любить цитувати й реалізува
ти у творчості це висловлювання філо
софа художник. Для нього давньогрець
ке мистецтво — сухе, за приклад він 
бере творчість однієї із гілок наших 
давніх предків — етрусків. Каже: "Вони 
йдуть від природи, їхні форми — роз
кішні, орнаменти — рослиннГ. 
Космогонічна ідея перемогми життя 
над смертю розквітає у Петра Печорно
го у складних комбінаціях форм, у соко
витій пластиці, в пишноті барокових 
ліплених орнаментів, в тонально різно
манітному багатстві мистецької фан
тазії. Не дивно, що в цьому, сказати б, 
переможному мистецтві так часто зна
ходимо зображення птаха Фенікса як 
ідею відродження, символ воскресіння, 
архетип незнищенності. Згораючи, 
Фенікс відроджується, як, не один раз 
спалена, відродилася Україна. Худож-



ник вважає цього безсмертного птаха 
не лише символом Сонця і вогню, але й 
безперервним процесом життя. Не
вмирущість — як космогонічне уявлен
ня древніх — утверджується мистцем і 
в розвинутій, з витоками із Трипілля, 
орнаментиці. Він постійно застосову
вав стародавні символи — спіраль, ме
андр, ромб, хрест, трикутник, верти
кальні смуги із концентричних кіл, про
сто кола. І кожен його узор несе не ли
ше декоративну функцію, він має 
опікунче значення, виступає охорон
ним знаком. Як і в стародавній трипіль
ській кераміці, має ритуальне, міфічне 
призначення. Виконує естетичну й 
етичну роль. Філософією цього мис
тецтва є прадавнє українське світо-
славство. 
Мистецтво П.Печорного побудоване на 
академічних малюнкові й малярстві 
(його освіта — Ленінградське вище ху
дожньо-промислове училище імені Віри 
Мухіної) та декоративно-ужитковому 
баченні форми. Вивчаючи колекції Ер
мітажу, П.Печорний відмітив у собі 
особливу любов до мистецтв най
давніших — до Стародавнього Єгипту, 
наприклад, до етрусків, з мистецтва Ре
несансу — до Передвідродження, 
Джотто. Його завжди цікавили витоки 
естетичної думки. А там — у глибинах 
— простота й значимість художності, 
монументальність як особлива репре
зентативність і наповненість змістом. 
Згодом він дізнається, що саме таким 
шляхом йшли бойчукісти. Нахил до мо
нументального виображення своїх 
форм він розвивав у собі постійно. І йо
го складні, висотні, багатоступінчасті 
композиції, в котрих простежується 
стародавня космологічна міфотворча 
думка-образність, виростання одного 
уявлення, ідеї чи символу — з іншого, 
нині набули такої змістовності, пере
конливої величності, що цілком ор
ганічно сприймається збільшення їх 
розмірів, інколи композиції сягають ви
соти до трьох метрів. І переконують нас 
не лише узагальненістю й статичністю, 
але й глибокою пластичністю і духов
ною суттю. Монументальність декора
тивної скульптури — досягнення ху-
дожника-кераміста, оскільки його тво
ри, залишаючись звершеннями одного 
виду мистецтва, стають виразниками 
виду іншого (скульптури),— тобто набу
вають синтетичності. А синтез — це, 
певно, найвище мистецьке досягнення. 
До багатообразності, багатоідейності, 
універсальності мистецтво завжди пря
мувало і прямуватиме. Багатоступінча
ста, висотна композиція Петра Печор
ного також має витоки у давнині. Зга
дати б так званого "Надзбручанського 
Ідола" — Світовида, з його кількаяру-

1 сними зображеннями на тілі-стовпі. 
П.Печорний же, розвиваючи давні ідеї, 
трансформує не лише зміст, але й фор
му: він розчленовує цільність стовпа, і 
його монументальна вертикаль скла
дається із кількох об'ємів. І це настільки 
пластично й змістовно переконливо, 
що на наших очах народжується нова 
цілісність, нова гармонія, до того ж ще й 
збагачена наповненням символічною 
орнаментикою — нашими архетипаль-
ними образами. І в пластиці (сюжетній), 
і в тарелях, і в посудинах, і в графіці, і в 
малярстві великі ідеї мистцем втілю
ються за допомогою образного витлу
мачення природи, Всесвіту — людини, 
рослини, квітки, звірини, рибини, пта
шини — та — змежного багатства 
трансформованих уявою декоративно-
ужиткових народних мистецьких форм. 
Петро Печорний постійно втілює кос
могонічні ідеї життя й розвитку. Його 
форми позначені і пластичним, і орна
ментальним рухом. У зародженні, наро
дженні, розквіті та відродженні перебу
ває вся природа. Постійна ж зміна світу 
властива виображенню бароко, може, 
найбільш "українському" стилеві. Тому 
головну лінію розвитку мистецтва на
шого майстра можемо назвати фольк
лорним необароко. Це вірно ще й тому, 
що йому притаманні й інші риси стилю 
бароко — вигадливість, химерність, 
пишномовність. Та узагальнюючи фор
ми, спрощуючи й монументалізуючи їх, 
художник наближається до чистоти кла
сичного стилю. З чого він, власне, і по
чинав пластикою своєї порцеляни. Чер
воний, синій, зелений, жовтий кольори 
творів мистця — природні, земні, най
частіше вживані барви українців. За 
плавністю ліній силуету, за обтічністю 
форми і обсягів, за знайденістю гар
монійних та оригінальних пропорцій, за 
внутрішньою наповненістю, за фор
мальною закінченістю та виявленням 
образу твори Петра Печорного — дос
коналі, а саме в цьому і полягає суть 
сучасного природного життя традиції. 
Мистецтво талановитого українського 
сучасного кераміста Петра Печорного 
постає і як передбачення, і як втілення 
здійсненої ідеї самостійної відродженої 
Соборної України, відповідає її духові і 
повернення до праджерел, до духовного 
свого прасвіту. І в цьому — велика не-
проминальна сучасність цієї творчості. 



АРТИСТИЧНА ГОРСТКА" УКРАЇНСЬКИХ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ 
_________ Іван Головацький 

У серпні 1914 року, після проголошення 
Австро-Угорщиною війни Росії, почалось 
формування у Львові сотень Українсь
ких січових стрільців — Українського сі
чового війська, як себе самі називали 
стрільці. Осередком активної творчої 
діяльності вже з перших днів запису до
бровольців була перша сотня, комендан
том якої став капітан тодішньої авст
рійської армії Василь Дідушок. Сотня 
складалась переважно з високоідейних, 
інтелігентних юнаків, у ній були майбутні 
видатні військові старшини Українських 
січових стрільців та армії Української 
Народної Республіки: Федір Черник, 
Андрій Мельник, Северин Яремкевич, 
Михайло Сух, Михайло Чичкевич, Осип 
Навроцький, Василь Кучабський, а та
кож композитор, автор відомих популяр
них стрілецьких пісень і керівник стрі
лецького оркестру Михайло Гайворонсь-
кий; письменники Роман Купчинський, 
Микола Голубець, скульптор Михайло 
Гаврилко (наддніпрянець), журналіст 
Дмитро Паліїв. У своїй книжці ("За
метіль", т.2, 1991) колишній стрілець 
сотні, письменник Р.Купчинський пише: 
"Дідушкова сотня мала славу одної з 
найкращих, і ту славу утримувала протя
гом довгого часу тяжких трудів і крова-
вих боїв, поки не розплились в стрілець
кому морі, даючи йому своїх стрільців на 
старшин і підстарший". Сам Василь Діду
шок в дальшому став полковником, ота
маном, одним із засновників, за дору
ченням Центральної Ради, Січових 
стрільців у Києві в 1917 році, начальни
ком штабу Київського військового гу
бернського управління, а згодом на
чальником штабу корпусу Січових 
стрільців. 

На долю цієї сотні припадає також поча
ток організації культурно-мистецького 
життя, яке розпочалось в сотні вже з 
перших днів її формування. Стрілець, 
композитор М.Гайворонський згадує: "В 
сотні були добрі співаки, зокрема Левко 

і Остап Коберські, Микола Павлів, Ва
силь Абрисовський, Михайло Гаврилко 
(скульптор, навчався в Краківській ака
демії мистецтв у 1907-1912 роках), Антін 
Зелений, Стефан Ріпецький, Гнат За-
гребний, Дмитро Паліїв, брати О. та 
Б.Вахнянини, Василь Дідушок (коман-
дант сотні), Федір Черник, Юлій Назарак 
(студент Краківської академії мистецтв), 
він автор слів пісень "Слава, слава, ота
мане", "Алярм, хлопці!" й ін. В сотні 
співали маршові пісні, коли проходили 
Львовом з вулиці Петра Скарги (тепер 
Пирогова) на вправи на Український го
род або на Персенівку, далеко під ліс, 
або за високий замок, на Кайзервальд. 
Пісню "Нумо ж, браття, до зброї — на 
герць погуляти" грав оркестр до вправ. 
Друга чета була "грудьми" сотні, майже 
всі стрільці співали в організованому 
хорі. Після вправ вечорами збирались в 
городі дяківської бурси і співали. Музи
кальним був командант першої чети Ми
хайло Гнатюк, він залюбки виводив на 
скрипці. Зі стрільцями співав і сотник 
Василь Дідушок. 
ЗО серпня 1914 року, у зв'язку з відсту
пом австрійської армії зі Львова, сотні 
стрільців виїхали до Стрия; тут був на
швидку організований оркестр, але коли 
далі виїжджали на Закарпаття за розпо
рядженням командування, інструменти 
залишили в Стрию. По дорозі за участю 
сотника К.Гутковського була складена 
перша стрілецька пісня про "Сотника як 
сметану". 

...На переді сотник їде, 
Він до пекла з нами піде, 
Бо він хлопець, як сметана, 
Має рангу капітана... 

Підбір слів був підготовлений вже в до
розі до Сколього і спершу підведений під 
угорську мелодію. На Закарпатті зупи
нилися й розмістились у селі Страби-
чеві, коло Мукачева; там в церкві співа
ли з людьми службу Божу. Але тут затри
малися недовго, вже 10 вересня сотня 

В.Дідушка першою була відправлена на 
фронт в Карпати, під Веречки, в село 
Завадку. Разом з Дідушковою сотнею 
пішли також співаки з інших сотень, що 
брали участь у цьому хорі. Там, на вер
хах гір, над рікою Латіркою, ставили по
льові сторожі, чекали на ворога. 
У березні 1915 року до коша, який розта
шувався у Варпаланці, приїхав із Праги 
професор Микола Угрин; він в поро
зумінні з командантом коша сотником 
Никифором Гірняком заснував при коші 
"Пресову кватиру". З цього часу в полі 
працює "Артистична горстка", і в 
подібному напрямку при коші Ук
раїнських січових стрільців працює 
"Пресова кватира". З травня 1915 року 
головою "Пресової кватири" став Те-
офіль Мелень, а коли він загинув під Га
личем у червні, то головою обрано Оси
па Назарука, який недавно прибув до 
Варпаланки. О.Назарук провадив "Пре
сову кватиру" до 10 жовтня 1915 року. 
Організаційні праці "Артистичної горст
ки", зокрема, були в проведенні Шев
ченківського свята в таборі Українських 
січових стрільців, яке відбулося в 1915 
році в замку, заснованому Кориятови-
чами. На святі було близько 1000 чо
ловік залоги Варпаланки. Оформлення 
зроблено четарем Юліяном Буцманю-
ком, портрет Шевченка роботи хорунжо
го І.Іванця, вгорі напис: "Вставайте, кай
дани порвіте". На святі з промовою вис
тупив д-р Володимир Старосольський, 
хор під проводом О.Гриніщаки виконав 
ряд пісень, потім декламували стрільці 
В.Бобинський і Лесь Розлуцький, на 
закінчення промовляв Теофіль Мелень. 
В боях за гору Маківку у квітні-травні 
1915 року пісня помагала, підбадьорю
вала стрільців, як згадують сучасники, 
не раз хлопці стріляли під такт пісні. В 
приступах загинуло багато стрільців. З 
цілої давньої сотні, після Маківки, зали
шилось небагато з тих, хто служив в ній 
від самого початку. Але розрадою була 
пісня... В одному із стрілецьких кон- І 
цертів, скомпонованому Михайлом Гай-
воронським, справжнім знавцем душ 
своїх "товаришів долі й недолі", в'язанка 
розпочинається піснею, що вважалася 
стрілецьким гімном,— "Ой у лузі черво
на калина"; слухаючи її, бачимо образ 
перших стрілецьких сотень, що вируша
ють в похід на ворога "...зібрати яру пше
ниченьку...". Зі сну будить пісня "Хлопці, 
алярм". 

У червні 1915 р. обняв провід "Артистич
ної горстки" артист-маляр четар І.Іванець, 
оскільки четар Ю.Буцманюк не повернув
ся з Сигету, де перебував на лікуванні. 
У грудні 1915 року добровільно до 
стрільців вступив славнозвісний артист-

62 



маляр Осип Курилас. Він малював око
лиці, де перебували стрільці, а також 
портрети. Члени "Артистичної горстки" 
зраділи такому поповненню, бо прибула 
їм нова сила до співробітництва. Люби
телі музики й співу отримали написану 
прибулим підхорунжим Левком Лепким 
"Полкову оперу" (в трьох діях). В ній бу
ли відтворені всі найважливіші особи 
полку, а окремі партії співали: Рубчак — 
бас, Смагіноф — баритон, Юрчак і Пет
рович — тенори, а також хор. 1916 року 
в Соснові відбулася нарада сотників і 
отаманів у справі "Артистичної горстки" 
і нарада членів "Артистичної горстки". 
Згодом у Новосілці члени Горстки обго
ворили напрям і методи праці. Було ор
ганізовано відділи дописувачів і пись
менників, провідник РКупчинський; ма
лярів, провідник О.Курилас; світливців, 
провідник І.Іванець; музичний, провід
ник М.Гайворонський, капельник оркес
тру УСС; видавничий, провідник Л.Леп-
кий; господар "Артистичної горстки" 
Т.Мойсеович; заступник голови І.Іва
нець, голова Ю.Буцманюк. У зв'язку з 
хворобою останнього провід цілої робо
ти мав тимчасово І.Іванець. 
Навесні 1916 року "Артистична горстка" 
переслала для воєнної вистави у Відні 
шкіци і малюнки І.Іванця, Л.Геца, О.Ку-
риласа. У Відні було створено світлинну 
робітню "Артистичної горстки" під прово
дом Ореста Кузьми при 2іедіегдаззе, 65, 
округ VII. Усі платівки пересилались до 
Відня, де О.Кузьма їх впорядковував і 
відповідно приготовляв для зберігання, 
їх було тисячі і, очевидно, треба тепер 
розшукати дещицю. Частину світлин і 
малюнків Українська Бойова Управа 
представила на Воєнну виставку в Відні. 
Для виставки Українських січових 
стрільців був виділений окремий 
павільйон. У тогочасній пресі детально 
описано цю воєнну виставку, котру 
підготовляв, а також опроваджував гос
тей професор І.Боберський. Представ
лено світлини Т.Мойсеовича, гора 
Маківка (березня 1915 року), пейзаж 
над Стрипою (січня 1916 року). Під 
краєвидом Маківки висіла світлина 
60x100 см, на якій команданти сотень: 
В.Кучабський, А.Мельник, О.Левицький, 
Р.Дудинський, О.Яримович, Д.Вітовсь-
кий, О.Будзиновський, Р.Сущко, серед 
них команданти куренів В.Дідушок, С.Го-
рук і командант полку Г.Коссак. Світлину 
зробив четар І.Іванець 22.IX. 1915 року 
в Вівсю, в околиці Стрипи, на тлі там
тешньої школи. Далі на стіні розміщено 
23 образи. Образ битви під Семаківця-
ми (72x97 см, в дубових рамах) підхо
рунжого Юліяна Назарака. Доколінні 
портрети Василя Дідушка і Гриця Косса-
ка (роботи маляра Осипа Куриласа, 
обидва величиною 90x130 см,— висту
пали найбільшими між олійними образа
ми). Постава курінного отамана Василя 

Дідушка в гарній кожушаній шапці-мазе-
пинці, в гарнім кожусі відбиває яскраво 
від снігового краєвиду над Стрипою. 
Цього ж мистця портрет команданта 
УСС А.Вариводи 72x81 см, а по обох бо
ках його світлини старанно викінчені по
груддя отаманів М.Галущинського, С.По
рука, ГКоссака, В.Дідушка і старшої де-
сятниці О.Степанівної. На світлині, зроб
леній Яковом Рудницьким,— густий ліс 
високих смерек. Де-не-де продирається 
небо. Від лісової тіні відбивають численні 
білі хрести, на їхніх раменах — великі 
смерекові вінці. Надгробки обкладені 
знизу камінними плитами. Тут спочива
ють Українські січові стрільці, що полягли 
з 29.IV по 1.У.1915 року. Це гора Ма
ківка. Окремою світлиною представлена 
гуртова могила на горі Ключ, знята хо
рунжим Е.Бородієвичем. Хрест висотою 
6 метрів здіймається на могилі, коло кот
рої працює гурт стрільців, викінчуючи її. 
В могилі лежать жертви бою 28 жовтня 
1914 року. Світлина контрастує до заті
нених і самітних гробів на Маківці. На ви
ставку вибрано такі експонати, які 
відповідали смакові й уяві мешканців 
столиці і могли зацікавити чужинців. 
Окремою світлиною Т.Мойсеовича (З 
лютого 1916 року) представлено стрі
лецький оркестр під управою хорунжого 
М.Гайворонського (світлину зроблено у 
Соснові, над Тудинкою). Світлина І.Іван
ця (46x60 см) представляє відвідини 
престолонаступником, архікнязем Кар
пом Францом Йосифом Українських 
січових стрільців 23 липня 1915 року. 
Між військовими, разом з престолонас
тупником, перед стрілецькою лавою — 
командант корпусу, генерал Гофман, а з 
стрілецької сторони — отаман Василь 
Дідушок, який випровадив стрільців пе
ред архікнязя. Тло тої гарної світлини 
творять висока копериста липа і по-
нижчі дерева. Торжество відбулося в 
погідний день, на поляні, в лісі, при до
розі між Гнильчем і Дрищовом, в околиці 
Золотої Липи. 

Виставка Українських січових стрільців 
відбулась в середині 1918 року також у 
Львові. На ній, зокрема, представлено 
два образи Юліяна Назарака "Барабан
ний вогонь під Семиківцями" та "Бій під 
Раківцем"; обидві картини повні живих 
барв. Ю.Буцманюк виставив портрети 
двох генералів Дрди і Фляйшмана та сот
ника І.Коссака. Рисунки виставив і Лев 
Гец, технічно зрілі, в гострих лініях, 
оживлені. Ряд акварелей, рисунків олів
цем або пером, а також олійну картину 
виставлено в збірці І.Іванця. Широко 
презентовано творчість Осипа Курила
са. Особливу увагу привертали його 
краєвиди, серія портретів, войовницька 
картина "Битва на Лисоні". В карикату
рах О.Куриласа — сонячний гумор, еле
гантний почерк. Артистично виконані та
кож світлини Т.Мойсеовича та І.Іванця. 

Уся виставка засвідчує високий мис
тецький рівень, що витворився в рядах 
стрілецтва завдяки роботі "Артистичної 
горстки", — так вважає тогочасний огля
дач виставки Володимир Заловецький 
("Діло", 4.250, 1918). 
Значущий і багатогранний діапазон 
творчої діяльності був у коші, у Пісочній. 
Тут проведено видавничу роботу з випу
ску цілого ряду збірників, підготовлених 
членами "Пресової кватири" — М.Голуб
цем, М.Угрином Безгрішним, О.Назару-
ком, Л.Новіна-Розлуцьким, А.Лотоцьким 
та іншими. 
В цілому на виставці Українських січо
вих стрільців уві Львові, в приміщенні 
Національного музею, по вулиці Мох-
нацького, 40 (нині вул.Драгоманова), бу
ло представлено понад триста праць 
О.Куриласа, І.Іванця, Ю.Буцманюка, 
Ю.Назарака, Л.Геца, Р.Старчука, Т.Мой
сеовича, М.Угрина, Я.Рудницького, 
В.Розумовича. Під виставку, що тривала 
від 15 вересня до 15 жовтня 1918 року, 
відведено чотири кімнати першого по
верху. Відкрив її заступник голови Цент
ральної Управи Українських січових 
стрільців, відомий громадський діяч Во
лодимир Темницький. Він відзначив, що 
всі експонати походять зі стрілецьких 
рук, і саме вони творять історію Україн
ського стрілецтва. З нагоди відкриття 
виставки письменник Антін Лотоцький 
писав: 
"...Українські січові стрільці можуть бути 
горді за свій почин, який вони зазначили 
кровавими жертвами тут, на боєвищі, й 
там, у столиці матері городів України, ко
ли боронили нашого правительства 
"Вільної української держави". Сьогодні 
ми не в силі як слід оцінити всіх заслуг 
стрілецтва, ми заблизько до них, але 
вже й тепер бачимо, що історія не прой
де мимо їх діла. Вже це, що ми бачимо 
на виставі, впевняє нас в цьому" (Діло, 
221, 29ІХ 1918). 
Висловлені передбачення в майбутньо
му стали дійсністю: Українські січові 
стрільці стали основою спочатку форму
вання Січових стрільців у Києві в 1917 
році, а потім і Української Галицької ар
мії. Для відновлення священної пам'яті 
нам сьогодні необхідно б розшукати той 
багатий творчий доробок "Артистичної 
горстки" й "Пресової кватири" та забез
печити його збереження, як пам'ятки 
нашої історії. Поряд із пошуками ціннос
тей нашої історії, що зберігалися в "Му
зеї Визвольних Змагань України" у 
Празі (про що нами написано раніше, — 
"Поклик сумління", №43, листопад 
1992), треба спрямувати наші зусилля й 
на виявлення мистецьких праць членів 
"Артистичної горстки" та "Пресової ква
тири". 

На світлині: Осип Курилас у робітні. 1916 рік. 
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З Н А Й Т И С Е Б Е Гоигорій Міщенко 

Ми були, є • і будемо 

Щоб збагнути творчість мистця, дослідни
ку треба "розкрити" його самого. Тим па
че це важливо у наш час, коли в постмо-
дерністському бумі творча постать, зазви
чай, захована за лаштунками "візуально
го мистецтва". 
Анатолій Буртовий з вигляду типовий ук
раїнець, однак при зустрічі тамує в собі 
той загадковий світ, що присутній букваль
но в усьому його оточенні. Нехай то зна
чимий за образним ладом витвір чи неви
багливий начерк — споглядаючи їх, пе
реймаєшся думкою про автора — хто він? 
Розкривається мистець найповніше тоді, 
коли в невеличкій робітні проникливо лу
нає голос Северина Паливодича. "Лети, 
тужлива пісне" в його виконанні стає 
своєрідним озвученим тлом численних 
витворів А.Буртового — чимось незбаг
ненним наповнює його робітню і 
творчість. Споглядаючи її, ми неначе ви-

64 

рушаємо в мандри и опиняємось на і 
хах власної генетичної пам'яті. Вона здат
на, як виявляється, сягати аж часів 
Трипільської доби і, як результат, збагачу
ватися духовно. 
...Наразі чомусь згадується сакрамен
тальне бажання А.Буртового: "Хочеться 
написати велику картину, але в цій робітні 
хіба що й стати де є". А поміж усього, з 
візій, набутих від споглядання його робіт, 
вочевидь, постає велике полотно, і вже з 
нього ніби відбруньковуються навсібіч 
інші. Кожне — зі своїм стильовим ладом 
та формальними засобами і, звичайно ж, 
з особливим настроєм мистця. Відтак 
з'являється запитання: з яких початків і 
джерел наснажувалася творчість А.Бурто
вого? З'ясовується (мистець сам наголо
шує на тому) — з традиції: з трипільської 
семантики, народної картини, з бой
чукістів, насамкінець, з національної об
разотворчості 60-90-х років. 
Всеохопність майстра вимірюється окре
мим доробком у малярстві, станковій 
графіці, жанровій картині, книжковій ілюс
трації, іконопису і навіть у дизайні диска, 
зокрема, того ж Северина Паливодича. І 
скрізь А.Буртовий виглядає самодостат
ньо, хоч попервах така шкала творчих 
уподобань насторожує. Чи не занадто 
розпорошується мистець, якщо мати на 
увазі "програмність" творчого волевияв
лення? Та при зіставленні "розумового" і 
"переживального" підходів у творчості 
стає очевидним: "метод" самовиразу 
А.Буртового — суто авангардовий (у кра
щому розумінні). А проте це не навіюван
ня містичних алюзій, в яких часопростір 
заступає "сон, що породжує почвари", а 
глибинне розуміння українського світу. 
Втілює його майстер у хвилини осяяння, 
оперуючи апробованими формальними 
засобами. І слід відзначити: вряди-годи це 
виходить блискуче. Подивовує хіба, що 
невеличкі за розміром роботи чомусь 
ввижаються у стінопису. Але то вже інша 
тема для дослідження... 
Окремою сторінкою в ньому може бути й 
співіснування А.Буртового з не вельми 
шляхетним, як на теперішні часи, оточен
ням Андріївського узвозу (на ньому має 
робітню). Те, що передбачалося десять 
років тому (український "Монмартр"), пе
ретворилося на епатажно-богемний на
товп звідусіль, в якому зберегти "своє об
личчя" здається неможливим. 



А.Буртовий, з усього видно, має захисну 
•уру. З дня з'яви на світ Божий в селі Гулі, 
що поблизу Миронівки (Київщина), вона є 
Оберегом мистця. Себто благословенна 
юмля батьків, те, що набувається з усві
домленням у собі національного коріння, 
уіиразнює А.Буртового серед обива
тельського засилля й гендлювання на уз-
•озі. Відтак з усього того вимальовується 
Творча стезя А.Буртового в річищі умов-
ИО-фігуративної образотворчості. Саме в 
ши він має свою нішу. Як тенденція ця об
разотворчість дистанціюється від космо
політичних форм самовиразу й виглядає 
на сьогодні достатньо второваною. Йдеть
ся про те, що час "відвертої" стилізації ми
нув, і в потрактуванні традиції, скажімо, 
під бойчукістів ("Умиротворена робота", 
•Дружні хлопці", "Потрібна робота" та 
»нше) А.Буртовий "по-своєму" структурує 
тривимірне зображення, в якому апробо
вані ще й стилістичні надбання національ
ної образотворчості останніх десятиліть. 
З цього доробку особливо вирізняється 
мрійливе зображення хлопчаків на горі в 
піднебессі ("Шукачі мудрості"). 
6 одна риса в мистця, яка присутня в 
усьому, чим би не переймалася його уя
ва. Це оте, що ми звемо "по-дитячому ДИ
ВИТИСЯ на світ". У реалістичному самови
разі А.Буртового вона щемливо відверта й 
помітна. Приклад: "Мій півень". Архітек
тоніка такого малювання передає все те, 
що ми переживаємо в дитинстві. 
Суто ментальне сприйняття українського 
часопростору змушує мистця вдаватися до 
•абстрактного" самовиразу в творчості. І 
тоді в його побудовах ми відчуваємо 
Наддніпрянську Україну. Це може бути 
якась "гра кольором" ("Я радий світу цьо
му"). Іншим разом — орнаментальне за
повнення площини зображення ("Золота
вий натюрморт"), в якому не стільки зов
нішнього, скільки внутрішнього переживан
ня довкілля нашого. Та найавангардовіше 
мистець почувається в синкретичному вио-
браженні. Еволюція фігуративу і жанру зна
ходить своє втілення у своєрідних алего
ричних, метафоричних і, що особливо прик
метно, в об'ємно-просторових 
рішеннях символів, знаків, котрим 
не одне тисячоліття. Такі твори, як-
от "Пам'ять предків", "Трипільське 
сонце", "Крилата богиня", відразу 
збурюють уяву, змушують генетич
ну пам'ять працювати у тому часо-
лросторі, в якому ми, українці, пе
ребували й перебуваємо нині. 
Звичайно ж, А.Буртовий програ
мує наразі, конструює й вибудо
вує образну систему, залишаю
чись при цьому ірраціональним в 
самовиразі. Адже в основі його 
підходу лежить відчуття Реаль
ності, її переживання (перцепція). 
У названих творах це проявля
ється в довільному трактуванні зо
бражального моменту. Приміром 
— скіфських баб, бика, птахів, 
відтак тла, в якому почуттєвий 
нерв мистця присутній метафізич-
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но. Тобто — пробуває над часом. Втім, 
вимірюючи самобутність А.Буртового не 
дефініціями на кшталт "своя техніка", 
"рівень професіоналізму", що в наш час 
сприймаються як щось зужите, а структу

рою композиції, ми збагнемо індивіду
альність мистця одразу. Елемент наїву, 
тяглість якого йде від народної картини, 
складає основу побудови зображення на 
площині. Центричність, як Альфа і Омега, 
довкола якої обсервується смислове на
вантаження, є образною домінантою, що 
"тримає" зображення. У подібному "ключі" 
вирішується й чималий доробок графічно
го циклу. Візьмемо лише одну роботу 
"Батькові сини". Все та ж символіка на 
рівні синкретичного виображення (поєд
нання різних елементів, на перший по
гляд, не поєднуваних). А проте А.Буртовий 
створив, завдяки засвоєнню традиції від 
стародруків, "своє малювання". Воно за
карбовується в пам'яті, можливо, найбіль
ше. Либонь, якоюсь міфологією, проник
ненням у старовизну нашу, прагненням 
виснувати міф "про самого себе", про нас 
із вами, українці. Бо не сьогодні було ска
зано: без міфу не буває нації. 
Нагальна потреба в усвідомленні власної 
ідентичності — це є сутнісною, життєвою, 
творчою, відтак громадянською позицією 
художника. І треба хіба що дивуватися з 
того, як "не час минає, а минаємо ми", на 
зміну приходять такі, як Анатолій Бурто
вий, нагадуючи нам: 

ми були, є — і будемо. 

1. Анатолій Буртовий. Орій. Полотно, олія. 
1993. 

2. Вечоріє. Полотно, олія. 2000. 

3. Потрібна робота. Полотно, олія. 1992. 

4. Після роботи. Полотно, олія. 2 0 0 1 . 

5. Шукачі мудрості. Полотно, олія. 1995. 

6. Сон про хліб. Полотно, олія. 1995. 
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Дивовижною і таємничою видається 
сутність металів... Тисячоліттями вони 
сприяли якісному поступу цивілізації і 
водночас руйнували наймогутніші з них. 
Слава зброї повсякчас надихала авторів 
епічно-пісенної творчості, образотворчо
го та декоративно-ужиткового мистецтва, 
сьогодні мистецькі фантазії на таку тему в 
Україні швидше виняток. Тому предмет
ний світ з гравійованою абревіатурою 
"Ку-Ко" сприймається як своєрідний су
часний антикваріат. Представлена ко
лекція народного майстра Григорія Куп-
ченка має архаїко-асоціативний харак
тер. Любов до історичних пам'яток з мета
лу протягом десятиліть копіткої творчої 
праці вилилася у ряд виразних за історич
ним змістом асоціативних композицій: 
"Кам'яний вік", "Мідний вік", "Бронзовий 
вік", "Залізний вік","Спартак", "Київська 
Русь", "Запорозька Січ". 
Ще юнаком нащадок запорізьких козаків 
відчував магнетизм курганів степової 
України, славнозвісних козацьких мо
гил. Більшість речових пам'яток — з 
батьківщини Григорія Купченка, зібрані 
ним на теренах кургану-могили отамана 
запорізького козацтва Івана Сірка. 
Козацьку тему продовжили карбовані 
латунні барельєфи у кованих картушах 
портретів гетьманів П.Дорошенка, П.По
луботка, Д.Вишневецького, герба ук
раїнського козацького війська За-

ФАНТАЗІ Ї 
Н А Т Е М У 

ЗБРОЇ 
Ростислав Шмагало 

порозької Січі. Українську тему увінчу
ють оригінальні за виконанням, позна
чені відтінком театральності атрибути 
української монархії ("Посвята королю 
Данилу"): королівські мечі, прапор, була
ва, клейноди у вигляді корони та скіпет
ра. Урочиста значущість досягається 
особливо вишуканими пропорціями, 
карбованими і гравійованими символа
ми державності, християнства та текста-
ми-закликами. Декоративність пред
метів доповнюють фактурні контрасти 
гравійованих поверхонь, поліхромія ко
льорових металів і скловидних вставок. 
Визначального характеру творчості май
стра надає найчисельніша і найбагатша 
за декоративним розмаїттям колекція 
поодиноких топірців. Це топірці, поряд з 
якими праобрази історичного озброєння 
— мечі, булави, перначі, щити — висту
пають головними формальними засоба
ми творчого самовиразу майстра. 
Майстерність Купченка-коваля аж ніяк 
не поступається хисту у сфері ювелірних 
технік холодного карбування, гравію
вання та глибокого різьблення по сталі. 
Кожен твір — унікальний, адже техніка 
лиття (що обумовлює можливість тира
жування) автором не застосовується 
жодного разу! 
Особлива пластична виразність 
рельєфів досягається віртуозністю хо
лодного карбування, гостротою різця і 
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міцністю руки майстра. У цілому ряді 
предметів Г.Купченко проявляє і чудову 
майстерність різьбяра по дереву. Плас-
іична мова тут м'якша, переходить у 
круглу скульптуру із вдалим відчуттям 
теплоти і фактури матеріалу. 
Внутрішнє відчуття пластики і про
порційності, своєрідний дар портретиста 
настільки переконливі, що відсутність 
професійної мистецької грамоти у твор
чому шляху майстра сприймається як 
подарунок долі. Його творчість самодо
статня, базована на самобутній філо
софії та естетичних смаках. 
Толірці Купченка програмно антифунк-
ціональні, хоча зберігають логіку, могут
ню внутрішню і зовнішню динаміку 
первісної форми. Сама ж форма дає 
змогу відкривати все нові і нові компо
зиційні ходи, посилюючи виразність 
втілених образів і тем. 
Контраст дерева і металу нерідко вико
ристовується для посилення образності 
та ідейно-філософського звучання тво
ру. Як приклад, топірець із композиції 
"Київська Русь" несе асоціативне наван
таження взаємодії та протиріч язич
ницького минулого в образі скіфської 
баби в руків'ї та майбутнього християн
ства в основі символіки топірця. Саме 
призначення предмета тут — бути дже
релом відповідних образів та філософсь
ких асоціацій. 

Р.З. Маестро Купченко представляє також 
цикл самобутніх живописних полотен, пи
ше поезію і прозу, гідні окремої уваги. 75-
річний майстер, на жаль, не має учнів. Але 
з ініціативи його земляка, студента 
Львівської академії мистецтв, він у 2000 
році прибув до міста Лева, ревно довірив
ши свої дітища-твори нашому сприйняттю. 

Від редакції. Коли версталось це число 
журналу, ми отримали сумну звістку — 
відійшов у Вічність великий український 
патріот, знавець і шанувальник наших 
старожитностей, народний майстер, Ма
естро Григорій Купченко. Вічна пам'ять 
про нього завжди буде з нами. Царство 
йому небесне! 

Традиційна Шевченкова 
"Мальовнича Україна" 

Цього року її влаштовано на При
карпатті . У виставочних залах Іва
но-Франківської організації НСХУ. 
Організатори — знову ж таки - На
ціональна Спілка художників Укра
їни, яка щороку бере активну 
участь у міжнародних літературно-
мистецьких Шевченківських святах 
"В сім'ї вольній, новій". 
То було справді розмаїття мистець
кої палітри: до експозиції увійшло 
понад 400 творів 317 мистців різ
них стильових напрямків та ідеоло-
гемних позицій із 42 міст України. 
Відбір робіт провадився у двох 
осередках — містах Києві й Івано-
Франківську. Кураторами стали Пе
тро Нестеренко і Богдань Губаль. 
. ..Оглядаючи ці виставкові зали, з 
приємністю відзначаєш: у кожному 
реґіоні, в кожній обласній ор
ганізації Спілки з'являються бук
вально плеяди свіжих, молодих, не
ординарних мистців, котрі прони-
каються українським світом, почи
нають на повні груди дихати Укра
їною. І не соромно перед інозем
ними гостями та перед своїми 
поцінувальниками ані за про
фесійний рівень сучасних наших по
лотен, ані за ймовірну національ
ну безликість, якої побоювались. 
Відрадно, що виставку, окрім звич
них і чудових українських пейза
жів, "відвідали" вдумливі, компо
зиційно насичені жанрові картини, 
неначе хлюпаючі кольорами натюр
морти, завсідне багатство декора
тивно-ужиткового національного 
лану художності. Серед авторів 
відзначалися маляри Остап Гнатюк 
("На полонинах Чорногори", Івано-
Франківськ), Юрій Зорко ("Околиця 
села", Донецьк), Петро Сипняк 

("Човни на Дніпрі" - на ілюстра
ції, м.Львів) Олексій Какало 
("Пробудження", Чернігів), Кате
рина Касьяненко ("Гості", Київ), 
Юрій Гушкевич ("Хмарний день", 
Чернівці). Євген Єгоров ("Вогнище 
на Заході", Харків), Наталя Лопу
хова ("Суд", Київ), Жанна Олійник 
("Писанка", Полтава), Юрій Сав-
ченко ("Старий Харків", Харків), 
Галина Турчик ("Легкість буття"), 
Ігор Хілько ("Відлуння тривожної 
молодості", Чернівці). 
Відкриття виставки "Мальовнича 
Україна" відбувалося в рамках про
грами свята, тож у ній взяло 
участь чимало відомих українських 
письменників (Олесь Лупій, Раїса 
Іванченко, Антоніна Листопад, Ми
кола Гриценко, Михайло Шевченко, 
Степан Пушик, Гриць Гайовий), спі
ваків (Марія Стеф'юк, Іван Попо
вич, славнозвісний "Гетьман"), 
читців (Неоніла Крюкова й Анатолій 
Паламаренко). 
Насиченою й різноманітною була вся 
програма свят. Учасники їх об'їз
дили чимало куточків Прикарпатсь
кого краю, зустрічалися з людьми, 
промовляючи до них Шевченковим 
словом і Кобзаревою піснею. В об
ласному театрі влаштовано вечір-
зустріч із лауреатами Шевченків
ської премії. 
Наступні Шевченківські міжнародні 
урочистості плануються на Донеч
чині; вони, ці свята, як би їх не 
намагалися очорнити і жовта, і не-
жовта преса, суща на території на
шої держави, щорічно відбуваються 
(і відбуватимуться!) як символ не-
знищенності Кобзаревого й нашого 
національного духу. 

М.М. 

67 



Д У Х О В Н А С К А Р Б Н И Ц Я Ольга Лагутенко 

км я 51 у в м и с т е ц ь к и х і м п р е з 
Непересічною постаттю в українській 
культурі XX століття був Павло Ковжун. 
Його багата й різноманітна художня 
творчість, що припала на першу трети
ну століття, вміщує станкове та мону
ментальне малярство, станкову, книж
кову та промислову графіку, редак
ційну, організаційну та мистецтвознав
чу працю. Один лише перелік його ху
дожніх робіт і мистецтвознавчих статей 
дав би немалу за розміром книжку. 
Ковжун був невгамовним генератором 
нових ідей, йому начебто життєво не
обхідно було створювати навколо себе 
атмосферу національно-гуртової твор
чості. Його енергія, посилена оточен
ням мистців, потужно заряджала ху
дожнє життя Києва, Львова, знаходила 
відгомін в українських колах Лейпціга, 
Праги, Парижа. 
"Ковжун горів мистецькими інтересами 
і буквально перегорів у вирі мистецьких 
імпрез"\— писав Д.Антонович у збірни
ку "Українська культура", виданому 
1940 року в Падебрадах. А в травні 
1939 р. І.Іванець по смерті Ковжуна з 
болем констатував: "Впала колона"2, 
визнаючи тим втрату, якої зазнало ук
раїнське мистецтво. 
...Павло Максимович Ковжун народив
ся 3 жовтня 1896 року в селі Костюшки 
Овруцького повіту на Волині. Його ди
тинство пройшло поблизу Києва, в рай
оні Білої Церкви, юність — в Криму, в 
Ак-Мечеті. У 1911-1914 рр. він навчав
ся в Київському художньому училищі. 
Вчився у О.Мурашка, А.Крюгер-Прахо-
вої, І.Селезньова, Ф.Кричевського. Се-
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ж т е н о і і і 
ред випускників училища — такі худож
ники, як О.Архипенко, А.Петрицький, 
О.Екстер, О.Богомазов, А.Маневич, 
О.Тишлер, І.Падалка, В.Седляр, К.Єле-
ва. Атмосфера училища, студентського 
середовища була заряджена пошуком 
нової естетики, нової пластичної мови, 
нової форми взаємодії мистецтва з 
плинним життям. Серед бурхливого 
різноманіття мистецьких проявів Ков
жун обирає найактивніший "ди
намічний" напрям — футуризм. У 1913 
році він разом з Михайлом Семенком 
та його братом Василем засновує в 
Києві перший в Україні футуристичний 
гурток. Спільними зусиллями були ви
дані дві збірки, одну з них прикрашува
ли ілюстрації Ковжуна. В 1914 році мо
лодий художник дебютував на Третій 
виставці художників-киян, де показав 
близько 15 графічних робіт. Графіку 
Ковжуна відзначили як у київській 
пресі ("Последние новости" вмістили 
навіть шарж на Ковжуна роботи В.Ет-
тель, оскільки Ковжун вважався "гвоз-
дем" виставки), так і в петербурзькому 
"Аполлоні" (відгук Є.Кузьміна). До цього 
ж часу відноситься й перша обкладинка 
Ковжуна до книжки Винниченка 
"Хведько Халамидник". Малюнки, вико
нані художником у техніці туш, перо, 
надрукували київські часописи "Маяк", 
"Вогні", "Дзвін". 
З 1915 року з піхотним Уманським пол
ком бере участь у боях як до революції, 
так і в революційний період. 1917 рік. Ре
дагує фронтові українські газети. 

Повернувшись з фронту до Києва, Ков-І 
жун вступає до Української Академія 
мистецтв, у майстерню Георгія Нарбу-
та. Чи справді довелося Павлу Ковжу-І 
нові вчитися безпосередньо у великого] 
майстра графіки, чи заочно — зали
шається відкритим питанням. М.Бура-] 
чек, В.Павловський називають його се-І 
ред "Нарбутових студентів", і Антоно-І 
вич написав: "Найбільш яскравою по
статтю між учнями Нарбута був Павло 
Ковжун"3. Ярослава ж Музика у спога-і 
дах про Ковжуна стверджувала, що в і 
Нарбута він "вчився поза шкільною 
лавкою. З мистецької Академії у Києві 
не міг він вповні користати через ро
динні обставини і громадянські подіГ*. 
С.Сильванський також констатує: "ре-\ 
волюційні події не дали йому можли
вості вчитись — захопила суспільно-
літературна робота"5. Саме в цей період 
Ковжун став співробітником Всеук
раїнської спілки по охороні пам'яток 
мистецтва і старовини, секретарем і 
завідуючим художньою частиною ви
давництва "Ґрунт", діяльним членом 
творчої групи "Музагет", редактором 
газети "Воля". Наприкінці 1920-го ху
дожник емігрував до Галичини, у 1921-
му перебував у Станіславові, де вида
вав журнал "їжак". 1922 р. переїхав до 
Львова, активно розгорнув свою ді
яльність, увійшовши до редколегій ряду 
літературно-мистецьких видань як ор
ганізатор і секретар заснованого у 1922 
році "Гуртка діячів українського мис
тецтва". Згодом Ковжун — співзаснов-
ник і один з найактивніших учасників 

68 



"Асоціації незалежних українських 
мистців" (1931-1939 рр.). 
Вже з 1922 р. Ковжун друкує свої статті 
у львівських часописах. Вийшли друком 
"Записки маляра" у журналі "Митуса" 
(1922, ч.1), статті про Леся Лозовсько-
го, Георгія Нарбута, Марію Котляревсь
ку, Олександра Архипенка, Марію 
Дольницьку, опубліковані у таких періо
дичних виданнях, як "Нові шляхи", "На
зустріч", "Жінка", "Мистецтво". Згодом 
він — автор монографії про творчість 
Олександра Грищенка (Львів, 1934), 
упорядник "Каталогу виставки сучасної 
української графіки. АНУМ" (Львів, 
1932), редактор видання "Екслібрис. 
Збірник Асоціації незалежних українсь
ких мистців" (Львів, 1932). Будучи ре
дактором журналу "Мистецтво", праг
нув висвітлити найцікавіші події україн
ського художнього життя — як Галичи
ни, так і Наддніпрянщини, і далекої діас
пори, зібрати всі розпорошені таланти 
на сторінках свого вишуканого за есте
тикою поліграфії, за мистецтвознавчим 
рівнем видання. 
Уві Львові ж Ковжуну довелося розпи
сувати церкви, займатися промграфі-
кою, станковим живописом, газетно-
журнальною графікою. Серед різних 
форм художньої творчості майстра са
ме графіка посіла значне місце. 
Аналізуючи плинний художній процес, 
він писав у 1929 році: "Це не припадок, 
і не якийсь незрозумілий факт, що в на
шому сучасному образотворчому мис
тецтві домінуючу і провідну ролю відо
грає графіка. Своїм значінням у сьо
годнішніх обставинах графіка здобула 
наймогутнішу трибуну, якою розпоря-
жає людство,— газету, журнал і книжку, 
а через них увійшла в індустрію та є для 
них, як і для себе, найбільш активним 
чинником практичності і пристосовано-
сти пластичного виразу"6. 
У галузі графіки Павло Ковжун безпе
речно вважав своїм вчителем Георгія 
Нарбута, який, з його погляду, "перший 
дав нам сучасну графіку", "нас гра
фічно "українізував"7. Він наслідував 
Нарбута і тоді, коли засвоював нові 
пластичні коди європейських течій, і ко
ли тією ж мірою дбав про збереження 
оригінальної автохтонної культури, від

роджуючи давні традиції українського 
мистецтва. У книжковій графіці Ковжу
на зображальні та орнаментальні моти
ви народного мистецтва, українського 
бароко перетиналися формальними 
впливами футуризму, кубізму, нео-
примітивізму, експресіонізму, конструк
тивізму... Якось С.Гординський у моно
графії про художника зазначав: "Щодо 
книжкової графіки, так це вже загально 

визнана думка, що справді новочасно 
оформлену книжку в Галичині дав пер
ший Ковжун"6. Художник, безумовно, 
продовжував лінію Нарбута, але на ук
раїнському Грунті він за обсягом зміг 
зробити значно більше за свого вчите
ля. У 1927 році В.Січинський завважив, 
що в його збірці є близько 100 обклади
нок Ковжуна, і це лише третина від то
го, що було репродуковано: "У Львові 
кожне українське видавництво, кожен 
часопис і робітник на культурному полі 
знає Ковжуна вже тому, що ціла, можна 
сказати, Галичина наповнена його 
книжкою"9. 
Займаючись книжковою графікою, ма
лярством, театральною декорацією, 
плакатом, пишучи дослідницькі та кри
тичні статті, організовуючи виставки, 
видаючи журнали, збираючи навколо 

себе талановиті сили, Павло Ковжун по
сутньо підносив рівень усього нашого 
національного мистецтва й вірив у те, 
що українська культура владно входить 
до загальноєвропейського художнього 
процесу як невід'ємна його складова. 
Знаменно, що сам Гординський, нама
гаючись дати коротке визначення 
цілісності Ковжунової творчості, дав їй 
таку характеристику: 
"Коли нині, поглянувши бодай побіжно 
на залишену мистецьку спадщину, спи
таємо себе, яка її найхарактерніша ри
са, відповімо: київськість Ковжунового 
мистецтва. Це особлива атмосфера ук
раїнської культури, ми сказали б: дер
жавного типу, що її вміє формувати і 
витикати тільки Київ"". 
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М И С Т Е Ц Ь К А П А Н О Р А М А У К Р А Ї Н С Ь К О Г О Д Е С Я Т И Л І Т Т Я : В І Н Н И Ц Я 

ВЧОРА, СЬОГОДНІ, ЗАВТРА Тетяна Журу нова 

Мистецька історія Вінниччини сягає 
джерельних глибин, проступаючи вта
ємниченими образами крізь серпанок 
часу. Коштовні археологічні знахідки, 
барвисті етнографічні комплекси, без
цінні музейні збірки є свідками величі 
духовного життя Поділля. З регіоном 
пов'язані імена мистців, що становлять 
гордість і славу української культури. 
Минуле XX століття на теренах мис
тецтва розпочало свою ходу впевнено 
й хорально, набираючи натхнення з 
національних засад, але на ту зростаю
чу хвилю чекали хвилерізи. Потужний 
творчий потенціал Вінниччини був зне
силений історичним лихоліттям — ви
мушеною еміграцією та більшовицьки
ми репресіями післяреволюційної доби. 
Тут зводилися мури від свіжих вітрів, 
що оберігали заідеологізований кут. 
У повоєнні роки культурні процеси набу
ли стабільної регламентованої спрямо
ваності. У місті існувало кооперативне 
об'єднання, що координувало малярські 
замовлення. Уповноваженим Спілки ху
дожників було призначено М.А.Кирило-
ва, який, крім того, працював у галузі 
газетної ілюстрації. Згідно із загальною 
політикою кооптації кадрів до місцевих 
осередків за розподіленням з Київсько
го художнього інституту до Вінниці по
трапив О.Є.Сидоров. Саме з його пер
сональної виставки 1957 року пішла до
рога до створення обласного підрозділу 
Спілки — будинок художника, зведений 
у 1963 році, принаджував до міста 
мистців з інших країв, які переважно й 
склали першу ланку організації. Днем 
другого народження є 22 квітня 1976 р. 
Олексій Сидоров ставився до організа
ції, як до свого дбайливо виплеканого 

дітища, — вже тяжко хворий, він чекав 
її 25-річного ювілею, переживши його 
тільки на тиждень (відійшов 27 квітня). 
Від часів перебудови головувати дове
лося І.Синєпольському, А.Непорожньо-
му, четвертий рік на цій посаді заслуже
ний діяч мистецтв України Леонтій Гри-
нюк, на долю якого припадає займати
ся не тільки творчими завданнями, а й 
балансувати над фінансовими прірва
ми та економічними пастками. 
Наша ювілейна виставка відбулася в 
експоцентрі Торгово-промислової па
лати (натомість зал Спілки художників 
віддано в оренду). Ретроспективного 
характеру виставка мала представити 
еволюцію творчого організму в певних 
умовах середовища. Твори ветеранів 
(заслуженого художника України О.Си
дорова, заслуженого художника Ук
раїни А.Сороки, О.Назаренка, В.Пиро
гова), що зберігаються у фондах 
Вінницького обласного художнього му
зею, промовляють про масштабне 
втілення державницьких ідей у ма
лярському матеріалі. Звісно, складні 
творчі імпульси не вкладаються в про-
столінійні схеми: пам'ятна "відлига" на
дала змогу мистцям віднайти в класі 
офіційно визнаного напрямку власну 
естетичну нішу. Заслужений художник 
України І.Синєпольський і зараз є апо
логетом шістдесятницького "суворого" 
стилю. Опановано особисту тему, як-от 
стара садибна Вінниця чи спогади про 
вінницьку Єрусалимку, що прихиляють 
до себе щирістю почуттів у графіці 
П.Мороза та М.Лошака або співців "ти
хого життя" у жанрі та пейзажі А.Ляш-
кова, Л.Титарчука, О.Циснецького. До
сить широке коло майстрів серед 
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мистців, які працюють у формах і те
мах, що перебувають поза перипетіями 
політичних, ринкових чи естетичних ре
волюцій (М.Чулко, В.Тишецький, О.Ян-
голь та інші). 
Навколо монумента традиційного ре
алізму плескотять течії новітніх мис
тецьких уподобань, манер, індивідуаль
них світів. Мабуть, особиста неза
лежність є поки що найпомітнішим над
банням 10-річчя Незалежності держав
ної — хоч яка це нелегка і відповідаль
на категорія буття... 
Плідною з того дорогоцінного деся
тиліття стала для Вінницької організації 
друга його половина. Виставкова діяль
ність увійшла в постійний річний круго
обіг — виставки до Дня незалежності, 
до Дня художника, Різдвяна, весняна 
("Жінка і квіти"). Цікавим комунікатив
ним проектом замислювалась міжре
гіональна виставка "Артгалера" (співор-
ганізатор Торгово-промислова палата), 
яка представляє глядачеві творчість 
земляків у контексті загальноукраїнсь
кого мистецького ландшафту. 
Розвиток жанрової системи образотво-
рення у новітньому часі подає ціла низ
ка експозицій з натюрморту, пейзажу, 
портрета, ню — у єдиному тематично
му річищі виявляється різнобарв'я 
стилістики, впізнавальна рука майстра. 
Відлуння малярського досвіду відби
вається не стільки у подібності при
йомів, скільки у формулах мислення — 
класицистичній прозорості О.Назарен
ка, бароковій чуттєвості М.Бабія, готи-
зованій архітектоніці станкової пласти
ки В.Смаровоза та В.Бурдейного, міфо-
логізованому романтизмі В.Абрамова. 
Популярність пейзажу цілком природна 
для мистців, закоханих у краєвиди 
рідного Поділля, красу України. Широ
кого резонансу набули живописно-
графічні пленери, які щорічно відбува
ються в лікувально-оздоровчих центрах 
Вінниччини. За меценатську, просвіт
ницьку діяльність Ю.Падуба (головний 
лікар санаторію "Авангард" у м.Неми-
рові) та Н.Гольденберг (головний лікар 
клінічної лікарні №2 у м.Хмільнику) ста
ли почесними членами Спілки худож
ників. 
Вінничани лишаються консервативни
ми у відданості картині, як формі висло
ву образотворчих ідей, хоч багато хто 
епізодично, а певне коло художників 
тривало працює в нюансах модерніст
ських течій: Ю.Клементьєв підкреслює 
вагу і динаміку колористичних площин, 
Т.Мостицька — мережані перетини 
ліній, І.Ященко — коливання аскетичної 
фарбової субстанції. Для постмодерну 
характерне повернення до предметно
го світу, зануреного в естетику притчі, 
новітніх міфів — іноді майже несуміс
них. У С.Білаш — це мерехтливі 
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видіння, лялькові ритуали, імпресіонізм 
підсвідомого. У О.Рожкова — міцні, ае
родинамічні сполучення біо- чи техно-
організмів. Заявлений маніфестом за
служеного художника України В.Шпа-
ковського "енергетизм" має широку 
палітру виявів в елементах піктографії, 
абстрактного експресіонізму, поп-арту, 
поєднує оголюючий погляд на сутність 
речей і психофобії матріархату. Сим
волічний футуризм Я.Даниліва є міст
ком між прадавніми обереговими кода
ми і неоформальними проривами у ча
совий рух. 
Національна проблематика об'єднує ху
дожників різних творчих спрямувань, 
знаходить особисте розв'язання. Ліде
ром неофольклорного напрямку є за
служений художник України Михайло 
Чорний, що природно існує саме в по
дільському формо- і світовідчутті: плас
тична лаконічність, вохристо-вибілена 
основа колориту, іконна багатодільність 
і канонічна повторюваність композицій 
відтворюють радості й трагедії його ук
раїнського космосу. Примітив вабить 
малярів відвертістю образного вислову, 
і його амплітуда коливається від інте
лектуальної семантики творів В.Санду-
ли до кордонного у своїй спрощеності 
аматорства В.Шпака чи сюжетно-деко
ративного розпису І.Грищука. Грані гро
теску та героїки українського 
бароко проступають у розписах 
на склі та у вітражах Л.Гринюка, , 
живописні аналогії покладені в І 
основу козацької серії рельєфів і 
на дереві Ю.Дяченка. 
Роль живопису лишається про
відною, проте у скульптурі, яка 
має на Поділлі власну лінію 
культурної традиції, працюють 
віддані саме їй майстри. Рік то
му пішов з життя патріарх цього 
цеху Павло Левицький, остан
нім часом він працював у стан
ковому масштабі, створюючи 
іронічні анімалістичні серії та 
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драматичні сакральні образи. У плас
тиці панує два напрямки — граничної 
узагальненості (М.Михальчук, В.Слобо-
дянюк, Д.Кудлаєнко) та акцентованої 
деталізації (М.Площанський). Емоційні 
архетипи кочують в єдиному мовному 
просторі живописних і скульптурних 
творів М.Мігріна, доповнюючи один од
ного. 
Невеликою, але професійно стабільною 
є група художників декоративно-ужит
кового мистецтва. Більшість із них опа
новувала цим фахом у Львові, а зрос
тала у подільському краї майстрів. У ке
раміці Володимиру і Тамарі Оврахам 
підвладні й монументальні композиції, і 
модерний за архаїкою посуд, і віртуоз
на скульптура. Образотворчі та декора
тивні можливості гобелену розкриває 
творчість Ю.Кізімова, який зараз 
віддає перевагу графіці, О.Кізімової, 
котра тактовно вводить картинні еле
менти в ткану фактуру; О. Ковальчука, 
що в гобелені та батику втілює обрядові 
звичаї народного мистецтва. Світ ук
раїнської лірики знаходить відбиток у 
речах Л.Соболь, орнаментальних і 
оповідних водночас. Сецесійна прим
хливість обрисів, закоханість у прояви 
природної краси — квітки, звіра, кома
хи — набули визначеності стилю в 

праці ковалів В.Зелінського і В.Постер-
нака, без творів яких тепер не обхо
диться жоден наш експозиційний ін
тер'єр. Власне як художники інтер'єру 
проявили себе і В.Купчишин, Л.Пастух, 
В.Вакалюк прийом поєднання нату
ралізму та узагальнення він використо
вує в круглій скульптурі також. Майже 
полишила працювати у розписі скла 
К.Жилінскайте, віддаючи перевагу жи
вопису. 
...Суперечності сучасного світу, безу
мовно, знаходять відгук у свідомості й 
творчості мистців; не завжди він є по
зитивним, але те потенційне зростання, 
що намітилося в культурному осередку 
Вінниці, дає надію, що мистецьке завт
ра тут може бути захоплюючим. Чис
ленні дитячі виставки (загальні, за
кладів, персональні), конкурси (серед 
яких "Артолімп" у художньому музеї) — 
свідки потужної парості юних талантів. 
Для молоді важливо бачити взірці, гідні 
наслідування, важливо, щоб поруч був 
розумний і чуйний майстер. Бути са
мим собою, віднайти власні корені у ве
ликому мистецькому світі — найкраща 
доля для мистця. І для об'єднання 
мистців також — то є головне ювілейне 
побажання. 

Леонтій Гринюк. Ск іфське городище. 
Немирів. Полотно, олія. 1998-2000. 

Михайло Довгань. Тепла осінь. Полотно, 
олія. 2 0 0 1 . 

Олексій Сидоров. Портрет Верещагіна. 
Полотно, олія. 1972-1975. 

Крістіна Жілінскайте. В стінах старого 
замка . Центральна частина триптиху. 
Полотно, олія. 1992. 

Михайло Чорний. Пам'яті Михайла 
Дерегуса. Полотно, олія. 2000. 

Віктор Пирогов. Зима. Полотно, олія. 
1999. 

Петро Кравчик. Осінь в Клембівці . 
Картон , олія. 1986. 

Валентин Т и ш е ц ь к и й . Хмільник. З и м к а . 
Полотно, олія. 1998. 

Олександр Назаренко. Зимовий пейзаж. 
Полотно, олія. 2000. 

10 .Петро Мороз. Цвіт яблуні. 1999. 



В І Р Н І С Т Ь Н А Ц І О Н А Л Ь Н И М 
Т Р А Д И Ц І Я М 

Олексій Губко українського козацтва 
Він не закінчував художнього інституту (на
вчався в консерваторії у знаменитого Івана 
Паторжинського). Тож у малярстві, де
рев'яному різьбленні та графіці вважається 
самоуком. Висока премія ім.Катерини Біло
кур— свідчення визнання його таланту. 
Минулий рік у Василя Леонтійовича Завго-
роднього був ювілейний (восени виповни
лося 75). Отож і його художня виставка, що 
•ідбулася нещодавно в розлогій залі Ук
раїнського дому, мала на собі святешний 
карб ювілейного шарму і філософських 
роздумів та досягнень. 
Василь Завгородній — глибоко національ
ний художник. Національні типажі, створені 
його натхненним різцем і пензлем, є щиро 
українськими, а відтак — яскравими і пси
хологічно ваговитими. А особливо тонко від
чуває мистець козацькі типи. Вони у нього 
просто прекрасні. Ці типажі колоритні, ха
рактерні й осяяні тонким українським гумо
ром. 
...Ось козаки танцюють. Могутні рамена, 
важкі, м'язисті руки врозліт. Розбурхана 
стихія бойового гопака. ...Сюрреалістична 
візія: висока козацька могила з хрестом, об
перезана густим рядом осідланих коней без 
вершників; і великий гурт козаків молиться, 
ставши на коліна, — вшановують полеглих. 
Ой, як потрібен альбом репродукцій картин 
і різьбярства Василя Завгороднього! Бодай 
на одні лише козацькі теми... Який би це 
прекрасний дарунок був для світового ук
раїнства! А тим часом художник навіть до 
цієї виставки, що стала справою всього його 
життя, не зміг опублікувати й скромного ка
талогу представлених на ній своїх творів. 
Українські меценати, де ви? 

1. Василь З а в г о р о д н і й . Дума про Івана Богуславця. 
Картон, олія. 1993. 

2. Чайки повертаються. Полотно, олія. 1998. 

3. Дума про сокола і соколя Картон, олія. 1993 

4. Клятва на шаблі. Тоноване дерево, різьблення. 1981. 

5. Дума про смерть Богдана Хмельницького. Картон, 
олія. 1993. 



І М ' Я В М И С Т Е Ц Т В І 

Олена Загаєцька 

натхнення 4 доф оти 
До 90-річчя віл дня народження Степана Кириченк) 

КОЛИ заходить мова про недалеке 
культурно-мистецьке минуле і лю
дей, що уособлювали в той час ук
раїнську ідею, український дух, в 
пам'яті неодмінно виникають імена 
Василя Стуса, Вячеслава Чорново-
ла, Григора Тютюнника, Івана Гон
чара, Володимира Івасюка, Вален
тина Задорожного, Івана Литовчен-
ка та інших. До цієї славетної когор
ти подвижників належить і Степан 
Андрійович Кириченко (1911-1988), 
у наш час незаслужено мало згаду
ваний і поцінюваний як майстер, 
художник, як турботлива людина, 
що використовувала всі можливос
ті, всю силу свого непересічного та
ланту для піднесення національної 
культури та духовності. 
Степан Кириченко і його сподвижники 
Валентин Задорожний та Іван Литов-
ченко (їх трьох молодші колеги нази

вали "Трійцею", батьками) випрацьо-
вували теоретичні основи та практичні 
питання розвитку національного мону
ментального мистецтва, його ролі в 
архітектурі, у створенні красивого і 
гармонійного середовища міст і сіл. 
Заслугою С.Кириченка було відрод
ження давніх традицій монумен-
талізму, що були насильницьки пере
рвані у 20-30-і роки, відновлення тех
нологій виготовлення смальти і ство
рення мозаїки, виконання суспільно 
значущих мозаїчних робіт в архітек
турному середовищі, які й досі зали
шаються зразками високої майстер
ності. Творчість С.Кириченка і його 
колег, що займалися монументальни

ми роботами у містах і селах, сприяла 
усталенню в суспільній свідомості 
думки про закономірність і необхід
ність повернення до досвіду традицій
ного монументального мистецтва, по
ваги й пошани до його творців. Мис
тець зумів скористатися з хрущовсь-
кої "відлиги" 60-х років, коли на цій 
хвилі створилася можливість офіційно 
заснувати секцію монументального 
мистецтва, яку він очолив, що, по суті, 
продовжувала традиції монумен-
талізму бойчукістів, а відповідно й ма
ла реабілітувати репресоване ук
раїнське мистецтво 20-30-х років уже 
минулого століття та його творців. 
Слід зауважити, що цензурні рогатки 
для монументального мистецтва тро
хи послаблювалися завдяки його де
що абстрагованій метафоричній мові, 
не завжди зрозумілій для чиновниць
кої братії, що стояла на сторожі ідео
логічних постулатів соцреалізму. Си
лами секції художників-монумен-

талістів були підняті фонди робіт бой
чукістів, у 60-х роках проведено їх ви
ставку, а також з допомогою фо-
товідтворення видано добірку їхніх 
творів, куди увійшло близько 100 ре
продукцій. 
Серед відомих робіт С.Кириченка 
мозаїчні панно "Україна" (1961 
с.Мрин Чернігівської обл.), триптих 
"Наша дума, наша пісня" (1959-1960, 
кінотеатр ім.Т.Шевченка, Київ), 
"Т.Г.Шевченко" (1978, с.Шевченкове 
Одеської обл.), "Тріумф перемоги" 
(1980-1981, Музей історії ВВВ, Київ) 
та ін. Ці твори мистець виконував у 
співавторстві, найчастіше зі своєю 
дружиною Надією Клейн (якій, до речі, 
у травні виповнилося 80 років), із си
ном Романом. Твори відзначаються 
масштабністю задумів, монумен
тальністю мислення, прагненням до 
гармонії і краси, яка в його робот 

виступає як одвічна естетична кате
горія. 
С.Кириченко займався також маляр
ством, був чудовим колористом. Пи
сав портрети та жанрові полотна. 
Цікавий його автопортрет, а також 
відомий портрет Катерини Білокур (до 
речі, мистець зі своєю дружиною лис
тувалися з К.Білокур, сприяли у ствер
дженні її самобутнього мистецтва). 
Масштаб розвитку монументально-де
коративного мистецтва в Україні, в 
Києві переріс національні рамки; тут 
формувалися провідні ідеї монумен
тального мистецтва, українських мо
нументалістів запрошували працюва
ти в усі республіки колишнього Союзу 
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Н А М А Л Ю Й У К Р А Ї Н У 
(сам Кириченко брав участь в оформ
ленні станцій московського метро). 
За різнобічністю обдаровання і широ
тою натури Степан Кириченко нале
жав до тих людей, які притягують до 
себе оточуючих, у присутності яких 
розправляються крила, з'являється 
натхнення і жага творчості, почуття 
взаєморозуміння і спорідненості душ, 
розкриваються приховані до того та
ланти і кращі душевні якості. Він ство
рював довкола себе доброзичливе се
редовище, виховав товариство одно
думців. 
Були тут і художники та архітектори, і 
мистецтвознавці, й історики, й артис
ти, — всі, хто дбав про рідну культуру. 
Понад 20 років у теплій атмосфері, в 
аурі натхнення й доброти, яку ви
промінював С.Кириченко, ці люди жи
ли, думали й творили як єдина сім'я, 
говорили рідною мовою, носили на
родні строї. Бо, як говорив Степан 
Андрійович, "носієм національного є 
людина". Дружно ставали на захист 
пам'яток мистецтва й культури, ор
ганізовували експедиції по історичних 
місцях, читали лекції, писали в пресу і 
до державних органів перейняті стур
бованістю листи про руйнування 
храмів, рятуючи їх від знищення. 
У квітні цього року, в Центральному 
Будинку художника в Києві, відбувся 
вечір, приурочений до 90-річчя від дня 
народження мистця, який вів секре
тар НСХУ Василь Перевальський; тут 
спогадами й думками про С.Киричен
ка поділилися його колеги, учні, одно
думці, котрі вважають за щастя те, що 
потрапили в поле зору цієї таланови
тої і доброї людини, і завдячують муд
рому наставництву та ентузіазму ба
гатьма своїми успіхами на творчій 
ниві,— художники-монументалісти 
М.Стороженко, В.Прядка, Г.Мороз, 
М.Литовченко, Ю.Андрущенко, мис
тецтвознавець Н.Велігоцька, рестав
ратор І.Дорофієнко, інші. Прозвучали 
героїчні пісні у майстерному вико
нанні М.Литвина та В.Прядки. На мо
гилу мистця на Байковому цвинтарі 
було покладено квіти... 
Добре було б, якби до наступних 
ювілейних дат випустити ґрунтовне 
видання, що висвітлювало б творчий 
шлях і діяльність подвижника україн
ської культури. 

1. Степан Кириченко . Урожай. 1957. 

2. Автопортрет. Полотно, олія. 

3. 

4. "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине.. ." . Ліва 
частина триптиха. 1960. 

Б і й п і д К р у г а м и 
Нещодавно у видавництві імені Олени 
Теліги вийшло 2-ге видання книги 
"Крутянська подія", яка написана на 
основі спогадів очевидців подій, учас
ників бою під Крутами й відтворює ре
альний образ того героїчного, безпри
кладного в історії двобою. 
У бою під Крутами проти 6000 мос
калів брало участь понад 500 вояків 
— Української Центральної Ради, пе
реважно юнаків Київської Військової 
Школи ім.Гетьмана Богдана Хмель
ницького під керівництвом сотн. Авер-
кія Гончаренка, та понад сотня сту
дентів Січового Куреня під командою 
пор. Омельченка. 
У кожну річницю бою під Кругами 
пам'ятаймо, що, крім 27 студентів, по
хованих на Аскодьдовій могилі, на 
чернігівських полях лежать ще кості 
260 старшин, юнаків-кадетів та близько 
20 студентів, які впали в нерівнім бою з 
червоними більшовицькими поневолю
вачами генерала Муравйова. Крути — 
не є просто поминками, а тільки кож-
ночасним джерелом натхнення свіжих 
лав нації у поході до Волі України. 
... 26 грудня 1917 року регулярна 
більшовицька армія завоювала Хар
ків, створивши там маріонетковий 
"Український Радянський Уряд" на 
чолі з Юрком Коцюбинським. На Київ, 
який на той час не мав резервних вій
ськових частин, більшовицькі зграї на
ступали з двох боків — з півночі, від 
Гомеля, на Чернігів і Бахмач та з 
Брянська — на Конотоп і Ворожбу. 
Столицю України — Київ приступом 
завойовано загарбниками генерала 
Муравйова з 8 на 9 лютого 1918р. се
ред ночі і одразу ж вчинено спланова
ну в Москві криваву 
оргію — винищення 
у к р а ї н с ь к о ї 
інтелігенції. Під час 
московсько-більшо
вицького терору за
вдано смерть бага
тьом тисячам киян. 
У Марийському пар
ку садисти Леніна 
розстріляли близько 
двохсот гімназійних 
учнів тільки за те, що 
їхні прізвища було 
виявлено у списках 
Вільного Козацтва. 
За час від 9 лютого 

до 2 березня у Києві розстріляно му-
равйовцями близько п'яти тисяч ук
раїнських мешканців. 
Тіла 27 студентів, розстріляних біль
шовиками на станції Крути і похова
них селянами у спільній могилі побли
зу станції, згодом Українською владою 
доставлено до Києва, де 19 березня 
величавим похороном поховано на 
Аскольдовій могилі. У жалобній урочи
стості взяли участь професор М.Гру-
шевський — Голова Центральної Ра
ди, члени Малої Ради, тисячі киян. Пе
ред трунами виступала київська мо
лодь з вінками і квітами, духовенство 
та хор під керівництвом диригента 
О.Кошиця, за кожною домовиною 
йшла рідня полеглих... 
У промові над могилою юних героїв 
М.Грушевський сказав: "Український 
народ досі вірив у можливість свого 
розвитку в новій демократичній Росії. 
Але після всього того, що сталося, з 
Росією, чи то реакційною, чи револю
ційною, Україні не по дорозі..." 
Сучасні, особливо молоді, українські 
художники давно виношують ідею 
увічнити в картинах, монументах, 
скульптурі "Бій під Крутами" — героїч
ний захист молодої Української На
родної Республіки, її питомої столиці 
Києва од військової навали північних 
сусідів — московської орди генерала-
найманця Муравйова, керованого ка
тами України — леніними й троцьки-
ми. Нова книга про це — "Крутянська 
подія" — стає сьогодні принагідним 
посібником нашим патріотично спря
мованим мистцям. 

ММ 
Леонід Перфецький. Бій під Крутами. Папір, олівець. 
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Код, який не сплутаєш 
Композиційний прийом майстерні Віктора Гонтаріва • 

ДЛЯ будь-якого мистця, що має ака
демічну освіту, поняття школи складає 
один з найголовніших щаблів не лише 
творчої біографії, але й усього життя. 
Адже від перших кроків до закінчення 
вузу, зазвичай, потребується, якщо 
враховувати початкову, середню й ви
щу освіти, десь 15 років. Де, коли і в ко
го навчався мистець,— від того зале
жить творче становлення, розвій обда
рування, результат праці. 
Чомусь поміж художниками не прийня
то говорити про художні школи (тут не 
йдеться про середню школу Києва 
ім. Т.Шевченка), в яких закладаються 
ази професійної освіти. А от про ху
дожні училища, приміром, Одеське, 
Сімферопольське, Харківське, ще до
недавна мовилося з пієтетом. Щодо 
вузів, Харківської державної академії 
дизайну і мистецтва та Київської і 
Львівської академій, відзначалося на
ступне: рисунок — це Харків, малярст
во — Київ, декоративно-ужиткова ком
позиція — Львів. 
А втім, ще пам'ятні часи, коли випуск
ники училищ України прагли будь-що 
отримати художню освіту в Москві чи 
Ленінграді. Мотивація була одна — там 
краща школа. Викладання основних 
предметів "ведеться на вищому рівні". 
Чому так було — тепер вже мова не на 
часі. Нині важливо знати інше: де праг
нуть випускники училищ мати вишкіл в 
Україні? Гадаємо, обґрунтованої відпо
віді ми не почуємо. І річ не в тім, що в 
якомусь вузі пристойно ще викладають 
рисунок чи живопис, а в тому, що не

має сучасної школи — методологічно
го обґрунтування національних особ
ливостей в розробці навчального про
цесу, як те було, скажімо, в заснов
ників УАМ 1917 року. 
Інколи можна почути, що "треба зберег
ти мистецьку школу". Мається на увазі 
викладання основних предметів і не мо
виться про головне — виховання сту
дента. На яких етичних, патріотичних, 
зрештою, естетичних настановах треба 
це здійснювати. В ім'я чого молодій лю
дині розвивати своє обдарування? За
ради сьогодення і майбуття України? 
Звичайно, що так. Але тоді студента тре
ба виховувати не на "європейських 
зразках" (хоч і на них якоюсь мірою), а 
на українських — на народному мис
тецтві, на національних традиціях, на 
спадщині світочів нашого духу. 
Скільки мовилося про "українізацію", 
"реформу" мистецької освіти, а віз і 
досі там. Як може виховувати викла
дач молодь, якщо не відбувається те 
українською мовою? Все це аспекти 
духовного ареалу, з чого починається 
національне самоусвідомлення. Не 
менш важливим є специфічний (фор
мальний) аспект академічного навчан
ня. По-українському треба навчати 
студента і основним предметам, і твор
чості. Саме ця дефініція і потребує ме
тодологічного обґрунтування — вироб
лення програм з огляду на різновиди 
образотворчості, їх українськість, коли 
йдеться про формальні засоби. Бо ок
ремі зрушення в системі вищої освіти 
хоч і є, проте вони не мають взаємозу-

мовлених впливів. Кожен викладач (як 
і вуз) сам по собі — керується суто 
власним розумінням, як треба впрова
джувати "нове". Хоча отого "нового" аж 
занадто, натомість українського катма. 
Йдеться про відновлення індивідуаль
них майстерень в наших вузах. На сьо
годні — це майстерня історичного жи
вопису (Ф.Гуменюк), пейзажу (В.Бари-
нова-Кулеба), майстерні В.Гуріна і 
А.Чебикіна, майстерня скульптури 
В.Бородая. У Львові — Л.Медведя, 
М.Андрущенка. У Харкові — майстерня 
монументального малярства В.Гон
таріва, тематичної картини В.Ковту
на... Що з того маємо? Візьмемо для 
ілюстрації хоча б таке: Ф.Гуменюк бере 
за взірець у навчанні й вихованні Добу 
Відродження, а В.Гурін — неофігура-
тивізм, постмодернізм включно з його 
сучасними абераціями. Результат: одні 
випускники Академії стають прихиль
никами "класичного" мистецтва, інші — 
постмодернізму (ненаративізму). 
Отже, "школа" одного взаємовиключає 
іншу. Висновок напрошується сам по 
собі: майстерні треба вести на фор
мальних засадах, визначених методо
логічними основами національної шко
ли. А її немає... І, як результат, — хи
тання, непевність "абітурієнта: до кого 
краще потрапити?" Власне, не до кого, 
а де, яку школу отримати, аби з гоно
ром міг сказати: не в Мюнхені чи Па
рижі, не в Москві чи Санкт-Петербурзі, 
а українську отримав школу — кращу, 
ніж деінде. І, здається, ті, кому пощас
тило потрапити в монументальну май-
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стерню Віктора Гонтаріва (ХДАДМ), пи
шатимуться своєю освітою. Адже і сам 
ректор В.Даниленко, і викладацький 
склад Академії з розумінням ставлять
ся до відродження школи М.Бойчука, 
монументального розпису зокрема, 
який саме в Харкові з 60-х років набув 
академічного вишколу. 
У чому ж бачиться своєчасність "від
штовхування" від школи М.Бойчука — 
засвоєння її здобутків? Вже не раз мо
вилося про значення досвіду монумен-
талізму 20-х років у відродженні ук
раїнської образотворчості нашого ча
су. Наголошувалося й на тому, що бой-
чукізм, як стильове явище, не мав за
вершення, оскільки був знищений то
талітарною системою. А підхоплення 
монументалістського руху в 60-х ро
ках, його розвій, хоч і мали вагомий 
результат, на сьогодні виглядають не 
цілісно. Тобто традиції бойчукізму всі
ляко намагалися вбгати в "інтернаціо
налістські" (космополітичні) стереоти
пи ура-патріотичного монументалізму. 
Між іншим — це ми бачимо й сьогодні, 
коли національний культурно-мистець
кий рух прагнуть підвести під "загаль
носвітовий". 
Ось чому навернення до першопо-
чатків, до стилізації (апробації), а не 
стилізаторства формальних здобутків 
бойчукістів майстерні Віктора Гон
таріва є своєчасним як ніколи. Під
креслимо — розпису, чи стінопису, з 
якого й розпочинали бойчукісти в сис
темі академічної освіти Академії мис
тецтв, повторимо, заснованої ще в 
1917 році. Цей різновид одразу ставить 
все на свої місця. Йдеться про структу
ру стінопису, його складові, компо

зицію, масштаб, ритмічну й пластичну 
організацію, технологічну послідов
ність у виконанні розпису й таке інше. 
Найперше, що привертає увагу в робо
тах студентів майстерні Віктора Гон
таріва, — це парадигма композиції, що 
виринає з формальних засад школи 
М.Бойчука (і не тільки), в потрактуван
ні не лише "змісту й форми" розпису, як 
те робили бойчукісти, а ще й в ме-
тафізичності тривимірного простору. 
Завдяки тому українськість образо
творчості виступає знаково. Поки що 
композиції студентів маємо у вигляді 
ескізів та картонів. Назвемо кілька 
вельми показових робіт: "Українські 
народні звичаї" М.Данилової, "Народна 
медицина" І.Шевцової, ескіз розпису в 
Українському культурному центрі 
Г.Зайця, "Український вертеп", фраг
мент картону Ю.Ландіна, ескіз розпису 
в Єврейському культурному центрі 
0 . Петренко та інші ескізи, картони та 
фрагменти студентів Академії. 
Дивлячись на створене, ми одразу 
помітимо — саме такого підходу бра
кувало "шістдесятникам" в розпису(ро
зуміння структури композиції, її ук
раїнськості). Тож потрактування на 
площині зображення (стіні) реального 
дійства, що набуває умовності, мета
форичності чи символічності, — це 
своєрідний зачин, чи точка відліку від 
набутків в українському монумен-
талізмі. Такий стінопис стає адресним 
щодо сприйняття, якщо мати на увазі 
бодай пересічного глядача. Звернімо 
увагу і на теми розпису: народні свята, 
народна медицина, український вертеп 
тощо. 
1, що важливо, в структурі композиції 

розпису, як видно, запропонованій 
В.Гонтарівим, студенти все-таки не 
дублюють одне одного — знаходять 
власні рішення й ходи. 
Щодо українськості монументального 
розпису майстерні В.Гонтаріва, то вона 
простежується насамперед в орнамен
тації зображуваних "прийомів наїву". В 
цьому сенсі вдало використовується 
семантика картини "Козак-Мамай", 
сцени з народної картини побутового 
жанру, як от побачення, прядіння, ве
чорниці, риболовля й таке інше ("Ук
раїнські народні звичаї" Данилової). 
А втім, діткнемося й дражливих ас
пектів в образотворчості і самого 
В.Гонтаріва, і його вихованців. (Автор 
мав доволі часу на перевірку вражень 
від матеріалу, про який тут ідеться). 
Прихильники, приміром, класичного чи 
постмодерністського напрямків пере
бувають, як і слід було очікувати, в опо
зиції до майстерні В.Гонтаріва. Закида
ють те, що "під себе навчає студентів". 
Справді, де в чому вони наслідують на-
вчитепя (а як же інакше?). Але В.Ґон
тарів зі своєю творчістю виступає як 
спадкоємець великої української тра
диції, перебуваючи в річищі сучасного 
національного руху, а точніше — сти
льових тенденцій, що визначають ук
раїнськість образотворчості. 
Наразі згадаємо запитання автора до 
Ф.Гуменюка: "Чому ваші картини, як от 
"Мазепа і Карл XII", "Зустріч Виговсь-
кого після Конотопської битви" та інші 
створені з урахуванням формальних 
особливостей народної картини, в той 
час як студенти історичної майстерні 
пишуть "дипломи" під класику? Відпо
віді й дотепер не маю... Гадаю, її читач 
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сам віднайде з вищесказаного. Хіба що 
— банальне: працювати треба в одному 
напрямку і вихователю, й студентам. 
Дражливим для опозиціонерів В.Гон
таріва і його майстерні виглядає і його 
"примітивізм" пластичних засобів в ес
кізах та картонах. Мовляв, взято "одне 
до одного з образотворчих раритетів 
минулого часу". Погодьмося з цим 
цілковито. Водночас спробуймо погля
нути на суть предмета з іншого боку. 
Що було б, аби студенти у задану схе
му одразу ввели "пластичні ходи" су
часної образотворчості? Мали б ту са
му вторинність "європейського рівня". 
Отже, зачин Віктор Ґонтарів і його сту
денти взяли правильно. Бо якщо мова 
заходить про українськість образо
творчості у наш час, треба йти від пер-
венів (архетипів). Це вже доведено, і 
це є аксіомою. Інша річ, як бачить 
В.Ґонтарів подальшу еволюцію змісту й 
форми монументалізму в Україні. Те, 
що вже мали, — мозаїки на хмародря-
пах з пропагандою "революційних пе
ретворень" — того вже не буде. В.Ґон
тарів це добре розуміє. А тому в по
нятійну основу стінопису вкладає Ре
альність України. Звідси в роботах сту
дентів одомашненість, хатність, 
подієвість з іронією чи гумором, наза-
гал — контекстуальність Часопростру, 
з його міфологією й буттєво-сутнісни-
ми реаліями. Такий погляд на розпис з 
призначенням для інтер'єру, який би 
атрибутивно виглядав по-українсько
му, виправданий. Хоча тут багато що 
залежить від архітектурного середови
ща, яке б також мало національний ви
гляд, а вже з нього йшов синтез розпи
су й архітектури. 

Щодо пластичних характеристик, то во
ни потребують розвою, й це, гадаємо, 
розуміє керівник майстерні. І річ не в 
тому, щоб від "примітиву" перейти до 
сучасної фігуративності чи ненаратив-
ності, а в тому, що "наїв", котрим чудо
во послуговується В.Ґонтарів у своїй 
творчості, — дивовижна інтерпретація 
з вишуканою стилістикою — в роботах 
студентів інколи застилізований аж за
надто. Себто такий "наїв" одновимір-
ний, декларативний і позірний. Це вид
но в роботах Петренко, Шевцової, Зай
ця... А ось в О.Полященка він ево
люціонує у виразні групи, знаки, пля
ми, які об'єднує умовна просторовість 
(фрагмент розпису в УКЦ м.Харкова). 
Та найістотнішим з усього того бачить
ся подальша структуризація "компо
зиційного прийому" майстерні В.Гон
таріва. Пригадаймо ще раз бойчукістів 
— відразу в пам'яті постають їхні "ком
позиційні ходи", які не сплутаєш ні з 
якими іншими. У них був код пластич
ний, своя архітектоніка, ритміка, ор
ганізація і т.д. 
Все те присутнє і в студентів ХДАДМ — у 
тих показниках, що означують шлях, по 
якому треба неухильно, з розумінням 
специфіки образотворчості, рухатися 
далі. 

1 . Олександр Полященко. Наш світ. Фрагмент ескізу 
до розпису в Українському культурному центрі 
м. Харкова. 2000. 

2. Юлія Ландіна. Український вертеп. Фрагмент. 2000. 

3. Марина Данилова. Українські народні звичаї. Ескіз 
розпису у фойє будинку культури м. Дергачі . 2000. 

Д О Б Р И Й П О Ч А Т О К -
П О Л О В И Н А СПРАВИ 

Вже вп'яте проводиться Всеукраїнська ви
ставка "Художник та друкарство України", 
яку організовує Всеукраїнський фонд 
сприяння розвитку книговидання і преси 
(відповідальний секретар Костянтин Тка-
ченко). Цього разу на ній були представ
лені 214 робіт із 42 видавництв у номі
націях: суспільно-політична, художня, дитя
ча, навчальна книги, альбоми, фотоальбо
ми, каталоги, листівки, журнали, календарі. 
Мета виставки — відзначити найкращих 
художників та поліграфістів у художньому 
оформленні книги. 
Експертне журі очолив голова Державного 
комітету з питань свободи слова та інфор
мації Іван Драч. Засновані цього року дип
ломи ім.Івана Федоріва та Георгія Якутови-
ча отримали книги "Побрехеньки для Ярем-
ки" Івана Світличного (в-во "Веселка", ху
дожник — Вікторія Ковальчук) та "Лісова 
пісня" Лесі Українки (в-во "Місіонер", 
м.Львів, художник — Софія Караффа-Кор-
бут). Вперше брало участь у конкурсі-вис-
тавці Видавництво ім.Олени Теліги, запро
понувавши свої три роботи, які одразу стали 
лауреатами. Це книга "Слово о полку Іго
ревім" та його доба" Бориса Яценка з ілюс
траціями відомого художника Георгія Якуто-
вича, нагороджена дипломом II ступеня. 
Художнім редактором удостоєної диплома 
III ступеня "Української родини", яку упо
рядкувала Лідія Орел, був Євген Муштен-
ко, що виконав оригінал-макет книги. 
Заохочувальним дипломом відзначено 
"Джерельце" Єлизавети Миронової. Книга, 
рекомендована як навчальний посібник 
для дітей дошкільного і молодшого шкільно
го віку, оформлена в яскравих кольорах з 
українськими символами: калина, лебідка, 
журавка... 

0.3. 
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В И С Т А В К И Тетяна Басанець, 
мистецький критик 

ДМИТРО ОТЕЦЬКО: 
мистецтво мудрого споглядання 

Зали Музею західного й східного 
мистецтва в Одесі стали місцем 
проведення п'ятої персональної ви
ставки малярських творів відомого 
українського мистця з Тернополя 
Дмитра Стецька. 
Творчість багатьох художників, які 
увійшли в наше мистецтво в 70-і роки, 
нерідко має виражену альтернативну 
до офіційного мистецтва форму. Авто-

ри, як правило, намагаються по-ново
му осмислити національні й світові 
традиції малярства, формальними ек
спериментами, часом несподіваними, 
розширюють межі власних стилістич
них можливостей. 
30-літній творчий шлях Дмитра Стець
ка — це не лише пошуки власного ма
лярського стилю, який ним, безумов
но, створений, але й пристрасне ба
жання спростувати звичну точку зору 
про другорядну роль українського ми
стецтва у світовій культурі. 
Малярськими засобами Стецько ре
транслює історію й буття наших днів з 
допомогою досить складної системи 
метафор та стилізацій, що розвивають 
і поглиблюють складні ідеї реальної 
образності. Його герой — людина, що 
переборола страждання історичних 
втрат і повернула сенс життя, пережи
ла катастрофи й знову творить, вирі
шує складні проблеми буття й щиро 
вірить у безмежну красу всесвіту. Сю
жетна канва майже всіх полотен ус
кладнена й текстуально наближена до 
малярської мовної стилістики. Образ і 

простір набувають єдності часу й 
подій, символи досягають стилізації 
знаку, а колір і світло мають особливе 
психологічне звучання. 
Свою творчість Д.Стецько розглядає 
як триєдність періодів, у яких поетап
но вирішувались певні завдання, 
пов'язані з освоєнням монохромного 
й фрескового малярства, синтезова
ної пластики. Сьогодні поєднання цих 
трьох фаз надало малярству майстра 
особливої пластичної мови, неорди
нарного бачення форми й кольору, що 
робить його твори впізнаваними і по-
авторськи самобутніми, це також на 
диво тонке володіння колоритом, 
який, можливо, є головною домінан
тою його малярської системи. Бу
дується вона на вирішенні сіро-тоно
вої гами, що викликає в пам'яті ідеї 
візантійської мозаїки, яка, оперуючи 
відкритим кольором, ускладнювала 
свою гармонію розтяжкою сірого й 
ніжно-блакитного. Стецько досягає у 
вирішенні такого завдання воістину 
віртуозної майстерності. Його срібляс
то-сіра палітра перемагає конфлікти 
колірних і графічних контрастів, зов
нішню статику, посилює емоційну спо
глядальність, чуттєве сприйняття тем і 
сюжетів. 

Мистецтво Дмитра Стецька — не тіль
ки практичний досвід. Для нього не 
байдужі проблеми історії сучасного 
мистецтва, особливо національного, 
яке прагне відродити свої історичні 
традиції і світоглядні пріоритети. 
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Д У М К И в г о л о с 

1. Дмитро Стецько. Чумацький Шлях. Полотно, олія. 1982. 
2. Дорога, довша ніж життя. Фрагмент. Полотно, олія. 1990. 
І Портрет дружини. Полотно, олія. 1999. 
4 Полотно, олія. 
5. Полотно, олія. 2000. 

Щ о к р и є т ь с я з а 

" с у ч а с н и м м и с т е ц т в о м " . . . 
(З приводу II Всеукраїнської 

трієнале живопису... і не тільки) 

Бувають виставки-трієнале, на яких начеб
то репрезентуються "останні досягнення 
української образотворчості", та ще й на 
престижній основі. Хіба не хочеться мати 
за гонор, скажімо, першу, другу чи третю 
премію? А там — ще й заохочувальних 
кількоро? 
Прекрасна ідея з проведенням регулярних 
трієнале (червень, НСХУ, виставковий зал) 
з нагородами і виходом у світ добротного 
альбому може несподівано виокремити са
краментальні питання, приміром, такого 
змісту: "Чому поза увагою залишилися ре
алісти?". Відповідь була такою: "Премії виз
началися для сучасного мистецтва". Тож 
якого біса треба було виставляти "несучас-
не"? І хто це придумав — "сучасне — несу-
часне"? Це звідки така дефініція, коли існує 
одвічне — мистецтво є або його немає. 
Так от, якщо вже проводити трієнале, му
сить бути задіяний диференційований під
хід з визначенням основного питання — 
що є що? За "абстрактне", скажімо, — пре
мія, значить, і за реалістичне премія. Мож
на ще й так (бажано) — це образотворчість 
українська (національна — Спілка під цією 
"шапкою" ходить), а це — не українська, 
тобто — не національна. Тож нехай її й ре
презентують, відзначають там, "за буг
ром", а не за кошт НСХУ. 
Взагалі мовлячи, незрозумілими залиша
ються й критерії, за якими визначаються 
"кращі роботи". Можна було б судити про 
них за першою премією, наданою пейзажу 
Животкова, й одразу бачити в третій "па
рижанина" М.Демцю. А вже про заохочу
вальні — здається, преміальники добре 
вміють "класти" фарби. 
Не хотілося б закінчувати "критиканст
вом", як для декого ці міркування вигляда
тимуть... Добре, що тепер існують і ук
раїнські трієнале. От якби вони були ще й 
національними. Однак було помітно: 
мистці ставляться до цього, як до своє
рідного змагання (не всі, між іншим, чо
мусь знали про те) — прагнення бачити се
бе й свою працю під кутом певної шкали 
цінностей. Це змушує "видавати" справж
ній твір (і вони були на трієнале!). 
Насамкінець. Чи не здається вам, панове 
художники, що вже час якось інакше жити 
й творити? Не сам по собі, а з кимось — з 
тими, хто рідний по духу й близький за 
творчістю. Де ваші об'єднання, програми, 
настанови, з якими ви б виступали неза
лежно й самодостатньо? Можливо, тоді не 
було б того, що на відкритті трієнале почу
ваєшся, неначе в розбурханій стихії — ані 
щось втямити, ані бути з кимось заодно. 

Федір Озовець 
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В И С Т А В К И 

Ірина Блюміна 

Ностальгія за Батьківщиною 
Уже втретє експонував у 

Києві свої твори відомий 
український скульптор 

зі Сполучених Штатів 
Америки Петро 

Капшученко. 

Він працює в галузі монументальної 
та станкової скульптури, часто камер
ної. Серед його монументальних 
творінь — пам'ятники митрополитові 

5АШТ ГАНА ЕОУАІ ТОТНЕ АР05ТСЕ5 Снсдт РкшС£$} 0' Ніс*' 
5 О У Е Я Е І С Н ог киз-ітмиЕ 

$45-969 

1 
Василеві Липківському та Великій 
княгині Ользі, встановлені у США, в 
Бавнд Бруці, які відзначаються над
звичайним відчуттям монументаліз-
му, досконалою технічною майстер
ністю й одухотвореністю образів. Мае
стро є також автором проектів пам'ят
ників князю Володимиру Великому й 
голодомору в Україні у 1932-1933 ро
ках. На жаль, вони ще не знайшли 
свого втілення. 
Капшученка завше цікавить історія 
своєї Батьківщини, якій він присвятив 
низку творів. Серед них "Незабуті ро
ки" (про голодомор в Україні), 
"Давніми шляхами", "Колядники", "Про 
що тирса шелестіла", "Знайомі око
лиці", "Степовики", "Спроба", "Карме-
люк", "Було колись", "Побратими", 
"Довга дорога", "Непокора" та інші, де 
здебільшого відтворено сцени з життя 
запорізького козацтва. Саме в цих ро
ботах ми яскраво відчуваємо нос
тальгію мистця за Україною. Доробок 
Петра Капшученка, за значимістю, 
стоїть на одній грані з такими відоми
ми скульпторами української діаспо
ри, як Г.Крук, М.Черешньовський та 
Л.Молодожанин. У цьому ми пересвід
чилися й після виставок мистця у 

Києві. Характерним є те, що, привозя-
чи свої твори на Батьківщину, Петро 
Савич щедро дарує їх різним музеям. 
Нині ці скульптури можна побачити у 
Національному музеї України, Київсь
кому та Канівському музеях Т.Г.Шев
ченка, в Музеї гетьманства у Києві та 
багатьох інших колекціях. 

Петро Капшученко . За перемогу. Теракота. 
1962-1963. 

Пам'ятник княгині Ользі в Савт Бавнд Бруці (США). 
Білий граніт, бронза. 1987. 

Улюблений танок. Теракота. 1968. 

Пам'ятник мирополитові Василеві Липк івському в 
Савт Бавнд Бруці (США). Граніт, бронза. 1982. 

ншою Р І Д Н О Ю 
мовою 
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М И С Т Е Ц Ь К А С П А Д Щ И Н А Юрій СМИРНИЙ, історик мистецтва 
Світлій пам'яті Миколи Тригуба (1943-1984) й 

Анатоля Лимарєва (1929-1986) — видатних ху
дожників, що пішли од нас невіддяченими. 

А. 11М11111 ПЕЧЕРСЬКИЙІ АНДРІЙ РУБЛЬОВ 
У ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІКОНОПИСАННЯ 

Виклад даної теми, обмежуючи його 
тільки деякими з базових моментів, 
можна почати з дуже суттєвого спос
тереження московської професорки 
О.Подобєдової, опублікованого у 
1980 р.: "Майже кожний вчений, пишу
чи про "Трійцю" Рубльова, кажучи про 
унікальність як формальних, так і ідей
них рішень, знайдених великим майст
ром, стверджує певну ізольованість 
цього твору на російському ґрунті... е 
деякий нічим не заповнюваний роз
рив, бо у сфері образотворчого мис
тецтва відчувається відсутність тої 
ланки, яка зв'язувала б цей твір Андрія 
Рубльова з малярськими творами йо
го час/. 
Важливою є також стаття "Рубльов 
Андрій" у III томі словника "Стилі в ми
стецтві" В.Власова (С.-Петербург, 
1997). В основі своїй цей текст є всьо
го лиш сукупністю варіативних звісток 
про відсутність у розпорядженні до
слідників наукових даних, які б запев
няли авторство А.Рубльова стосовно 
згаданої ікони ("Трійця", 142x114; Тре-
тьяковська галерея в Москві). Від кон
статування "невизначеності особис
тості художника"— через нагадування 
про існування гіпотези, що Рубльов 
був тільки "фрескистом", а "Трійця" на
лежить іншому, не менш видатному 
майстрові, ім'я якого невідоме", автор 
прийшов до добросовісної вказівки на 
власну скептичність." [...] Рубльов, чи 
хтось інший, схований для нас за цим 
ім'ям, спромігся створити один із 
найбільш світлих творів світового мис
тецтва". З таким інвентарем не лиша
лося нічого іншого, як — без запере
чення — завершити довідку згадкою 
про Д.Ровинського та Н.Сичова, які 
"першими засумнівалися в можливості 
визначення індивідуального стилю 
Рубльова й точної атрибуції його тво
рів", та посиланням на "Н.Пуніна, кот
рий твердив, що "ім'я Рубльова так і 
залишиться назавжди лише ім'ям", не 
пов'язаним визначено ні з якими тво
рами". 
Яким би потужним не був шар масово 
тиражованих текстів пропагандистсь
кого змісту, де цю ікону називають 
рубльовським твором, в щойно даному 
мною екстракті зі словника В.Власова 
умістився весь конфузливий науковий 
підсумок російської іконоісторіографії 
на 1997 рік: російськими мистецтво
знавцями ікона полишена не атрибу-

тованою, а тільки, скажемо обережно, 
"хором уговореною" носіями певного 
"етичного бажання" (цей термін — 
делікатно-іронічна помітка Н.Пуніна). 
До цих міркувань додам посилання на 
документ, складений невдовзі після 
1409 року (тобто у так звану "руб-
льовську пору"). На подання киян ве
ликий князь Вітовт скаржиться кон
стантинопольському патріархові на 
митрополита київського і московсько
го Фотія: "Київ у ніщо поклавши, все з 
нього переносять у Москву... Святі 
мощі, дошки страждання Христового, 
скіпетр Пресвятої Богородиці, ризи й 
сандалії її, різні ікони [виділення 
моє .— Ю.С.], обкладені золотом". [...] 
Тобто привезення ікон та інших свя
щенних речей з Києва в Москву у ці 
часи було таким надмірним, що відгук
нутись мусили й Вільно, і Константино
поль (митрополит Фотій внаслідок 
скарги утратив-таки київський стіл у 
1415 році). 
Отже, засвідчені артефакти і збереже
не документальне повідомлення окрес
люють таку ситуацію: в Московії кінця 
XIV- поч. XV ст. "Трійця" (142x114) ви
глядає річчю привізною. Текст же з гра
моти великого князя Вітовта дає підста
ву припускати, що ікону було привезе
но з Києва (додам, що, на мою гадку, і 
до Фотія чимало ікон ввіз у Москву йо
го попередник митрополит Кипріян, — 
але то ще одна тема). 
За таких обставин найпростосердіший 
здоровий глузд велить подивитись, а 
чи не є "Трійця" (142x114) пластично й 
ідейно укоріненою в Києві? У просторі 
цього зацікавлення подаю стислий звіт 
про знайомство з персонажами мо
заїчного "Причащання апостолів", 
створеного українськими художника
ми в Києво-Михайлівському Золото
верхому соборі (роботи завершено не 
пізніше 1113 року; в огляді використа
но фрагменти, що експонуються на 
другому поверсі галерей Софійського 
собору в Києві). 

* * * 

Пошукувані пластичні родичі ангелів 
даної "Трійці" і матеріал для означення 
основних моментів процесу компону
вання твору в цілому виявилися тут з 
виразною очевидністю. Загальні обри
си, тричвертні ракурси, оберненість 
крайніх персонажів ікони до централь
ної фігури, що подана в контрапості, 

тип одягу та світлоносності його час
тин — при виразно притаманній обом 
композиціям видовженості тіл, рук і 
відносно невеликих головах та кистях 
рук — впевнюють, що мозаїчні образи 
причасників апостолів Хоми, Луки та 
Матвія (перший і четвертий зліва в 
лівій групі та другий зліва у правій 
групі) використані в іконі як необ
хідною мірою трансформовані цитати. 
Тип лиця, властивий усім трьом персо
нажам "Трійці", був запозичений авто
ром у "Діви Марії" з фрески "Бла
говіщення" цього ж Михайлівського со
бору (воно у двох великих фрагментах 
тепер зберігається там же, де й згада
не "Причащання"). 
Уже ці факти, а також колористична 
спорідненість "Марії" та "Трійці" дали 
підставу для впевненого міркування 
про тісну генетичну пов'язаність ікони 
з цими настінними малярськими обра
зами, створеними в Києві на початку 
XII сторіччя. Подальше дослідження 
поглибило цю впевненість, бо з'ясува
лося, що, крім згаданої фігури апосто
ла Луки, до участі у створенні-синтезу-
ванні центрального персонажа ікони 
було залучено також образ лівого ан
гела з цього ж "Причастя". Запозиче
ними з мозаїчного попередника стали 
вже не тип одягу, а вираз обличчя, тип 
голови й зачіски, положення правої 
руки та вже раніше згадана у зв'язку з 
Лукою поза постаті. 
Узагальнюючи всі аспекти компону
вання ікони, можна сказати, що саме 
"Діва Марія" є її кшталтовою мамою, 
тобто першотвором, що його загаль
ний лад і пластичні елементи визначи
ли риси твору похідного. Особливо ви
разно проявилося це у винятковій 
особливості композиції ікони: крайні 
ангели представлені так, наче вони си
дять на столі. А спричинено це тим, 
що, пишучи ікону, художник вбачив за 
потрібне використати в ній у ролі клю
чової пози те положення правої руки 
Марії, у якій вона — фронтально сидя
чи в кріслі — тримає опущену нитку. 
Запозичення даної пози автором іко
ни дало йому можливість скористатися 
з уже згаданого положення руки анге
ла з Михайлівського "Причастя", спря
мованої назустріч Марії, щоб створити 
в "Трійці" надзвичайно важливий плас-
тико-кінетичний комплекс — зустріч
ний рух рук, котрий, окрім мистецької 
вишуканості, дуже природно трак-
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тується як високопоетичний знак-жест 
спілкування між персонажами. Але по
ворот правого ангела з фронтальної 
Маріїної позиції вліво на три чверті з 
неминучістю виводив підібрані коліна 
поверх столу. Майстер, змушений 
прийняти цю робочу композиторську 
проблему, знайшов їй талановите ху
дожнє розв'язання. Зі справжнім арти
стизмом він дозволив собі ту свободу 
компонування, при якій аналітик-пе-
дант мусить тепер мучитися питання
ми: "Чи сидить ангел на кріслі, що біля 
столу? Чи сидить він на столі, що біля 
крісла?". А відповідь не сяка-така нату
ралістична, а "метафізична": у позі 
возсідання над столом і над кріслом 
персонаж перебуває з такою пластич
ною виправданістю, що ці питання не 
зринають у свідомості глядача. За
мість цього глядач зачарований гар
монією постаті, написаної лініями-ме-
лодіями. 
Коли автор по передньому краю стола 
розмістив іншого (лівого) ангела, то 
між цими крайніми персонажами утво-
рився-окреслився (цілком можливо, 
що без жодного попереднього умислу 
художника) певний чашоподібний 
простір, і композиція набула гар
монійності та поетичної смислової на
повненості, навіть якщо з неї вилучити 
центральну постать. 
Таке художньо-чуйне й сміливо-ори
гінальне синтезування нового твору з 
ужитих раніше елементів дало плас
тичний унікум із дорогоцінними якос
тями. По-перше, твір зберіг у собі, як 
ми вже бачили, пам'ять-вказівку про 
свій родовід, а значить, дав підставу 
для міркувань про час і місце поход
ження та про автора. По-друге, явив 
зовнішню ознаку, яку-навмисне-не-
придумаєш: оте саме "возсідання на 
столі". По-третє, вмістив у собі вже 
згадану чашоподібну вельми привабну 
пластичну морфему, що не цурається 
конкретного символічного трактуван
ня, але може бути сепаративно вико
ристана суто естетично. 
Продемонстроване творче введення 
пластичних елементів мозаїчного 
"Причастя" та фрескової "Марії" в іко
ну має ту міру органічності, яка дозво
ляє впевнено говорити, що ці три тво
ри породжені натхненням одного ху
дожника. (П.Флоренський, як відомо, 
дав формулу "творчого змісту" 
"Трійці", зауваживши в ній "незбагнен
ну грацію взаємних схилень, цю пре-
мирну тишу безглагольності, цю 
нескінченну один перед одним 
покірність"). Та не знайшлося тоді, хто 
міг би підказати шановному письмен
никові, що його формула пречудово 

виконується перш за все на фігурах 
персонажів у мозаїчному києво-ми-
хайлівському "Причасті апостолів" і, 
разом з тим, на постаті Марії з її боже
ственно-жіночим граційним жестом 
(тобто на триста років раніше часу 
життя А.Рубльова). Ю.Олсуф'єв у свою 
чергу слушно спостеріг "характеризу
вання правого ангела параболічністю 
контуру" та "окреслення гіматія у ви
гляді двох звернених у взаємно проти
лежні сторони половин параболи". Всі 
ці графічні елементи з більшою повно
тою присутні у фресковому образі 
Діви. Присутня є тут і властива профе
сіоналові здатність використати весь 
ланцюг основних малярських технік 
для розробки певної пластичної теми 
в межах одного замовлення: мозаїка, 
за нею — фреска на стінах, а потім — 
темпера на дошці. 
Та не тільки в цьому виявилася тісна 
мистецька пов'язаність ікони зі стіна
ми Золотоверхого Михайла. її компо
зиційна схема (бокові фігури схилені 
головами до центральної при вписа-
ності всіх трьох у півколо) тотожна ши
роковживаному в українській архітек
турі Х-ХІІ сторіч мотивові трьох вузь
ких і високих арок (або вікон чи ніш), 
вписаних у загальне аркоподібне за
глиблення (на фасадах) або у півколо 
склепіння нави (в інтер'єрі). Отож 
маємо взірець композиторської чуй
ності в малярському монументалізмо-
ві: витвір пензля породжений в ор
ганічному зв'язку з конкретним хра
мом. І маємо підставу сказати таке: 
"Трійця" надзвичайно органічно вро-
щена в моторику естетичних векторів 
храму Михайла. Тому непозбутнім є 
враження, що вона виросла разом із 
храмом, а участь автора ікони в про
ектуванні храму вельми ймовірна, і, 
значить, ще до написання "Трійці" ху
дожник уже носив у собі її троїсту пла
стичну механіку. 
До вже вказаних свідчень пластичної 
укоріненості окремих образів та ком
позиції ікони "Трійця" (142x114) у ра
ніш створених образах — київського 
зокрема і довкілсередземноморського 
в цілому — малярства можна додати 
ще таке. 
В київському Софійському соборі 
(1017-1037 рр.) на південному пе-
редвівтарному стовпі є мозаїчний об
раз Діви Марії в ролі прялі — іконо
графічний попередник завваженої ви
ще фрескової Діви-прялі з Михайлів
ського собору. Виконаний на стіні 
хорів Софійського собору сюжет "Гос
тинність Авраама" можна вважати 
особливо значущим пластичним попе
редником "Трійці" за кількома прикме

тами. По-перше, він дає дуже важли-
вий — в чистому вигляді успадкований 
іконою — прецедент виразної компо
зиційної відмежованості групи ангелів 
навколо столу від решти учасників 
події: Авраама й Сари. По-друге, 
овальний верхній край столу обумов
лює таке розташування ангелів довко
ла нього, що вони опиняються вписа
ними в уявну циркульну криву, а це, як 
відомо, є суттєвим композиційним мо
ментом "Трійці". Та прикмета, що фігу
ра лівого ангела у фресці має глибо
кий контрапост для вираження жесту 
спілкування з господарями, теж не ли
шилася непоміченою композитором 
ікони: мовчазне спілкування персо
нажів у ній оригінально представлене 
на високому рівні урочистої вираз
ності жестів. 
Досить далеко в глибінь часу можна 
простежити традицію відтворення ви
користаного в іконі контрапостного 
комплексу "рука — корпус — голова" у 
середнього ангела. Крім уже згадано
го лівого ангела з "Причащання апос
толів" у апсиді Михайлівської церкви 
(1113р.), подібні позу й жест мають ан
гел з апсиди Київської Софії (1017-
1037 рр.) та лівий ангел з фрески "Гос
тинність Авраама" на хорах того ж 
храму. А цілком імовірний першо-
взірець для всіх них можна знайти аж 
в Равенні в Італії у мозаїчному образі 
Доброго Пастиря в храмі Галли Пла-
цидії (V ст). 
Цей твір представляє один з перших 
віддалених від Києва етапів в набутті 
європейськими художниками пластич
ного досвіду, що посприяв впевненому 
написанню на початку XII ст. фігури 
середнього ангела в київській іконі 
Трійця" (142x114). Але на стінах ще од
ного з київських храмів XII ст. зберег
лися два високомистецькі образи, 
графічна стилістика яких явно за
свідчує їхню наслідувальність по відно
шенню до середнього ангела з даної 
ікони. Маю на увазі верхні частини 
фігур у композиції "Ангел згортає не
бо" та головного персонажа фрески 
"Йоаким веде Якова в пустелю" в 
церкві св. Кирила (середина XII ст). Та
кож одним з цікавих і важливих мо
ментів для оцінення ролі даної ікони в 
історії київського малярства є те, що 
іконографія пари "Яків — Йоаким" має 
прозору наслідувальну відповідність до 
іконографії "лівий ангел — середній 
ангел", яка вже раніше була реалізова
на автором ікони. 
Отже, на відміну від пластичного сиріт
ства ікони "Трійця" (142x114) в Мос-
ковії поч. XV ст, яке прямо визнане, 
зокрема, проф. Подобєдовою, в Укра-
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Тні у Києві поч. XII ст. ми знаходимо 
ія цього геніального твору таку ж ге-

іальну, велику і незаперечну рідню, 
Ю одним з відгалужень свого поход-
ення сягає аж в Італію V сторіччя. 

Стосовно ж того, що ця рідня в першу 
ергу виявилася не на іконних дошках, 
у стінописах, пояснення просте: цю 

ікону створив досвідчений фрескопи-
~ець. 
"айраніше це було підтверджено вис-
овками з аналізи барвної фактури, 

яку зробив авторитетний московський 
реставратор В.Гур'янов, що під його 
керівництвом у 1905 році з первісних 

арв ікони були зняті три шари 
ізніших прописувань. Ось що він пи

сав у своєму звіті: "В Лаврській іконі 
[тобто Трійці" 142x114. — Ю.С.] стосов
но манери є великою подібність із 
фресками, [...] наприклад, в розпису-

нні складок одягу в ангелів, а також 
описуванні контурів рук і ніг і всього 

одичного. Всі контури зроблені ма-
ивно, пробіли ж зроблені в декілька 
' арб, накладених дуже густо широки-
и, насиченими, великими мазками, 
онтури являють собою різку опук-
ість, особливо ж білі відмітки на 
робінах. В пиках також всі вохри ду-
е густі, на деяких місцях видно навіть 
азки (у середнього ангела) і добре 
идно білі відмітки, щоки й вуста 
ідрум'янені кіновар'ю". Відразу за 
им описом барвної пластики у перво-
исьмі ікони В.Гур'янов дає головний 

висновок: 
"Це манера грецька, особливо ж освіт-

ення лиць з тайної сторони, а також 
лоте на полімент тло". (Про особли

вості барвної фактури ікони писав у 
1915 р. також Н.Пунін, бувши згодним 
з В.Гур'яновим, що перед ним первісні 
барвні шари ікони: "[...] св. Трійця на-

исана досить певною манерою, ши-
кими й сміливими мазками [...] лики, 

якщо й писані лесировкою, то, в усяко
му разі, зі слідами мазка й ні в якому 
разі не "димом"; потерті відмітки ликів 
також говорять про більш живописну 
манеру, на наш погляд, єдино можливу 
для того часу; широка композиційна 
побудова й техніка письма гори вказу
ють з певною визначеністю на той же 
характер стилю; словом, в іконі 
св. Трійці, поза сумнівом, прозирає ма
нера стінописця, манера широкої ком-
поновки, сміливого, широкого письма 
й вільної передачі пробілів та складок; 
якщо ми до цього приєднаєм спостере
ження В.Гур'янова та Н.Сичова про 
рефлекси в додаткових тонах, то за
гальний характер фрескового стилю 
буде досить повним". 
Дослідницьке судження В.Гур'янова, 

зроблене ще на початку XX ст., є дуже 
цінним. Ми тепер можемо проявити 
достатньо повно позитивиний атрибу-
таційний підсумок стосовно автора іко
ни "Трійця" (142x114). 
За графіко-стилістичною координатою 
атрибутування цього твору в попе
редній формі було здійснене ще на 
перших сторінках моєї оповіді речен
ням: "Продемонстроване творче вве
дення пластичних елементів мозаїчно
го "Причастя" та фрескової "Марії" в 
ікону має ту міру органічності, яка доз
воляє говорити, що ці три твори поро
джені натхненням одного художника". 
Хто ж цей художник у 1113 році, який 
до видива найвищого духовно-худож
нього синтезу на іконній дошці йшов, 
створюючи в мозаїці і фресці його 
складові і явивши в іконописі велику 
подібність із фресками в манері 
грецькій? 
Без вагань тверджу, що автором сла
ветної ікони "Трійця" (142x114, Третья-
ковська галерея в Москві), як і, крім 
іншого, фрескового "Благовіщення", та 
головним художником мозаїчного 
"Причащання апостолів" у Золотовер
хому Києво-Михайлівському соборі 
був вихованець-чернець Києво-Пе
черського монастиря, уславлений ху
дожник і керівник майстерні преподоб
ний Алімпій (Аліпій) Печерський, відо
мості про якого записані в "Києво-Пе
черському Патерикові", а святий його 
прах-мощі (помер у 1114 р.) зберігаєть
ся в Лаврських печерах. Уже під час 
будування і оздоблення Успенського 
собору в цьому монастирі у 1073-1078 
роках він був учнем і помічником 
грецьких мозаїстів та фрескистів, коли 
й здобув завважену В.Гур'яновим на 
іконі "Трійця' "грецьку манеру" щодо 
барвної фактури. 
На момент закладення у 1108 р. кош
том великого князя київського Свято-
полка II (Михаїла) Києво-Михайлівсь-
кого собору Алімпій перебуває в 
розквіті свого таланту, в славі та в до
статній працездатності для великих, 
геніальних звершень. Того ж року в 
рідному Алімпієві монастирі було за
кладено й Троїцьку надбрамну церкву, 
для якої, звичайно, була потрібна іко
на св. Трійці... 
Були донатори, були замовлення, був 
геніальний творець із доброю дружи
ною майстрів. Дали вони твори, розне
сені за многі роки по широких світах. 
Маємо тепер що розшукувати для вне
сення в інвентарій здобутків нашої ук
раїнської нації-культури... 

Продовження в наступному числі 

V Міжнародний 
с и м п о з і у м г у т н о г о с к л а 

Він проходитиме у Києві та Львові 6-16 
жовтня 2001 року, продовжуючи низку 
творчих ініціатив Львівської академії ми
стецтв і, зокрема, її ректора Андрія Бо-
котея з реалізації комплексу заходів 
міжнародного рівня, що були успішно 
проведені упродовж останніх 12 років. 
Акції в рамках симпозіумів, відкриті для 
громадськості, досягли неабиякої попу
лярності завдяки своїй неординарності 
та творчій інформативності. У Львові 
симпозіуми гутного скла належать до 
п'яти найповажніших подій року. їх ор
ганізаторами, поряд з українськими ав
торитетними організаціями, є й поважні 
міжнародні культурно-мистецькі інсти
туції: Міжнародна асоціація художників-
склярів СІазз Агі Зосіеіу — співорганіза-
тор II Міжнародного симпозіуму гутного 
скла у 1992 році, Агпегісап Агі & Сгаїїз — 
у 1995-му. Участь в усіх акціях взяло 
близько 150 художників, мистецтво
знавців, власників галерей, працівників 
музеїв з 27 країн світу. Вияв інтересу та 
уваги відомих художників-склярів, які 
щотрирічно беруть участь у симпозі
умах, є свідченням глибокої поваги до 
ініціатив українських мистців, беззапе
речного визнання рівня культурно-мис
тецької спадщини України та високої 
оцінки її сучасного творчого потенціалу. 
З проведенням V Міжнародного сим
позіуму гутного скла у жовтні цього року, 
кількість художників та їхніх творчих 
робіт значно збільшиться. Розшириться 
також їх географія, оскільки згоду на 
свою участь вже дали майстри з Кенії, 
Австралії та Мексики (до цього часу їх 
представники участі в симпозіумах не 
брали). Створена і відкрита у Львівсько
му палаці мистецтв експозиція акції "Му
зей скла у Львові" є помітним результа
том цієї роботи. 

У рамках V Міжнародного симпозіуму 
гутного скла в Києві буде відкрито вис
тавку колекції Музею скла, персональну 
виставку творів професора Андрія Боко-
тея та виставку слайдів Яна Зорічака 
(Франція) на вулицях міста. В той час, 
коли кияни милуватимуться шедеврами 
художнього скла з львівської колекції в 
експозиційних залах, львів'яни мати
муть змогу насолоджуватись слайдами 
цих робіт на рекламних щитах централь
ного проспекту міста. Ряд інших мис
тецьких виставок стане доповненням до 
чаклування мистців з усього світу біля 
гутних печей у Львові. 

Микола Друченко 
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С Т Е Ц Ь К Д Щ И Н А 

творчою'ДОРОБКУ ПЕТРА ХОЛОДНОЮ 
Володимир Бадяк, завідуючий кафедрою гуманітарних наук 

Львівської академії мистецтв, професор 

Про молодшого Петра Холодного — 
сина славетного Петра Івановича Хо
лодного (старшого) — вітчизняне ми
стецтвознавство знає небагато, ще 
менше про його творчу спадщину. 
З довідника дізнаємося, що він наро
дився 22 липня 1902 р. у Києві, з 
1920 р.— за межами його: навчався 
в Українській студії пластичних мис
тецтв у Празі (1926-1927 рр.), Вар
шавській академії мистецтв (1928-
1934 рр.), де остаточно сформувався 
як живописець, графік. З 1950 р. — у 
Нью-Йорку. Там, у США, а також у 
Франції виконав ряд робіт для церков 
українських громад. Серед станкових 
творів привертають увагу картина 
"Піхота", численні екслібриси (Митці 
України. К., 1992, с.615). 
Щодо їхнього мистецького рівня 
здебільшого залишається здогадува
тися, себто це тема для дослідження. 
До неї, теми, повинні долучитися і 
пропоновані репродукції портретів 
владик Української греко-католицької 
церкви, що належать пензлю Холод-
ного-молодшого і зберігаються з 
Римі, в Українській папській колегії 
св.Йосафата. Звернув я увагу на ці 
роботи, коли в травневі дні 1992 р. 
ми, викладацько-хоровий колектив 
Львівського Інституту вжиткового та 
декоративного мистецтва, тут пере
бували, брали участь у заходах з 
відзначення 100-річчя від дня наро
дження патріарха Й.Сліпого, були 
прийняті Святійшим отцем папою Іва
ном Павлом II, про що інформувала 
газета "І_ оззеїл/аіоге Потало" (1992, 
14 травня), на радіо "Ватикан" і т.ін. 
Чимало з нас відчули "українську 
присутність" у Вічному Місті, про це я 
писав у своїх публікаціях ("Українсь
кий пустир" у Римі: хто забу-
дує?//Культура і життя. 1992, 1 серп
ня; Швидкісна та важка доро-
га//Патріярхат, 1991, ч.Ю; Рим як 
чинник духовної інтеграції україн-
ців//Наук.збірник Українського Віль
ного університету, т.17. Мюнхен-
Львів, 1995). 

Апостольський Престол приваблював 
українство ще задовго до Берес
тейської унії (1596 р.), ставав сту
дійним осередком, а з 1897 р. місто 

отримало від папи Лева XIII окрему 
Українську колегію (семінарію). 
У жовтні 1929 р., під час конференції 
у Римі єпископату Української като
лицької церкви з Галичини, Югославії, 
Закарпаття і Америки — з дозволу і 
значного фінансування папи Пія XI -
ухвалено почати будівництво нового 
навчального корпусу Папської колегії 
на живописному пагорбі Джанікольо, 
з якого відкривається велична пано
рама міста, зокрема споруд унікаль
ної держави на 0,44 га Ватикан, її 
центру — базиліки св.Петра. 13 лис
топада 1932 р. відбулася урочиста 
інавгурація споруди. Переповідати 
історію її зведення, облаштування, 
оформлення тощо, як і колегії, — не 
будемо. Це фахово зробив колишній 
її ректор, а нині єпископ Івано-
Франківської єпархії Софрон Мудрий 
в ілюстрованому "Нарисі історії Ук
раїнської папської колегії св.Йосафа
та в Римі" (Рим, 1984). У "Нарисі..." 
вміщено інформацію, до якої тоді, в 
пам'ятному 1992 р., з об'єктивних 
причин, як мовиться, "руки не дій
шли": вдячне керівництво Колегії 
(ректор о.Й.Лабай) вирішило увічнити 
імена владик, котрі найбільш спричи
нилися до фінансування будівництва 
колегії. Це — митрополит Андрій Шеп-
тицький, єпископи Станіславівський 

Григорій Хомишин, Перемишльський 
Йосафат Коциловський, Філадель
фійський Костянтин Богачевський. 
Канадійський Василь Ладика, Криже-
вицький Діонісій Няраді, Закарпатсь
кий Василь Токач. 
З цією метою у 1935 р. прибув до Ко
легії П.Холодний, який виконав 
олійними фарбами на полотні цих сім 
портретів (50x70 см) за 1400 іт.лір. 
Портрети, як мовиться, реалістичні; 
окрім стандартних рам, розмірів 

86 



зв'язані малярським стилем, коло
ристикою, а також атрибутикою — 
гербами владик, що вміщені у верх
ньому кутку, — в бік якого зверне
ний погляд портретованого. Дещо 
темнішим тлом, синьо-холодними 
барвами та певним відходом від на

туралізму виділяється образ митро
полита А.Шептицького. Безсумнівно, 
що це найвдаліша робота. 
На наше переконання, мистець ма
лював портрети зі світлин владик і на 
щось особливе, новаторське в ма
лярстві не претендував. Завдання в 
подібних випадках переважно зво
диться до виготовлення "добрих", 
себто подібних, портретів, щоб, за 
словами відомого майстра пластики 

Еммануїла Миська, "не морщитися", 
коли дивишся на них. Широкому зага
лові завжди імпонує "правдиво" зоб
ражена на полотні або викарбувана в 
камені відома постать. її реальність 
наче доповнюється, збагачується ху
дожньо-естетичними компонентами, 

6 

створюючи узагальнюючий, цільний 
образ особистості-подвижника. При
знаюся, що я "не морщуся", коли спо
глядаю портрети преосвященних 
А.Шептицького, Г.Хомишина, Й.Коци-
ловського, бо знаю їх з численних 
світлин. Сподіваюся, що це стосується 
й решти портретів, хоча тут не 
обійшлось без деяких застережень. 
Маю на увазі, насамперед, портрети 
єпископів К.Богачевського і Д.Няраді. 
На колективних світлинах 1924 і 1929 
років згаданої книги о.С.Мудрого во
ни доволі подібні: шляхетні, аристо
кратичні риси, круглолиці з чорними 
вусами і короткими бородами. На 
портретах — разюча відмінність, 
особливо з огляду на наявність в од
ного монголоїдних ознак. Подумав, 
що це владика Д.Няраді, бо й прізви
ще незвичне. Але коли заглянув на 
світлину в "Енциклопедії українознав
ства" В.Кубійовича, то переконався, 
що все навпаки. Водночас і владика 
К.Богачевський в даній "Енцикло
педії" наче європейський типаж, без 
бороди, в окулярах і старшого віку. 
Напевно, останній фактор вніс зов
нішні корективи в його антропо
логічний образ. До того ж світлина 
вкрай низької якості, і докопатися до 
якихось індивідуальних характерис
тик К.Богачевського годі. Єдиний 

шлях, що вів до істини, — це герб; у 
кожного з владик він свій, неповтор
ний. Не просто віднайти їх у постко
муністичному, постатеїстичному сус
пільстві. Пошук розвіяв сумніви, він 
переконує, що портрет єпископа 
К.Богачевського відповідає "натурі", 
він був, очевидно, намальований зі 
світлини знятої, фотографом, як ка
жуть, "крупним планом". 
Спонукала до таких дрібних дослід
жень та обставина, що портрети не 
підписані. Пробував їх ідентифікувати 
і студент Львівської академії мис
тецтв Данило Тканко, який студіював 
у Римі, де й зробив ці фотокопії на 
моє прохання, за що щиро йому дя
кую. Але, на його подив, майже ніхто 
в Колегії не має уявлення про портре
ти, точніше їх персоналі!. Переважно 
пам'ятають, що про них мав би знати 
владика С.Мудрий... Не залишив ху
дожник П.Холодний і свого підпису-
монограми під портретами; мабуть, 
вважаючи, що зроблені кольорові 
копії з чорно-білих світлин відносити 
до творчого активу не варто. 
...Минуло понад 60 років, коли стіни 
Папської колегії у Римі заслужено 
прикрасили образи наших видатних 
владик. Час достатній, щоб у сього
денній суспільно-духовній суєті на
лежно поцінувати і ті творчі доробки, 
нехай і не завжди ефективні, що 
в'яжуть нашу історію, її розмаїті 
внутрішні і зовнішні чинники у міцний 
клубок. По-перше, навіть ці скромні 
портрети сприятимуть пошуковува-
чам глибше осягнути рід Холодних, 
творчий потенціал Холодного-молод-
шого, якому наступного року випов
нилося б 100; по-друге, кожен із порт-
ретованих, котрі прислужилися рідній 
церкві, національній культурі, на біль
шість з яких випали згодом суворі ви
пробування, заслуговують на величні 
монументальні полотна. Нагадаємо, 
що серед двадцяти восьми україн
ських священномучеників, яких папа 
Іван Павло II проголосив під час візи
ту у Львів 27 червня 2001 р. блажен
ними (перший ступінь священства), є 
владики Г.Хомишин і Й.Коциловський; 
по-третє, популяризація портретів ма
тиме велике пізнавально-виховне 
значення як серед клерикальної, так і 
світської молоді. 

1. Петро Холодний. Д. Няраді. Полотно, 
олія. 1935. 

2. К. Богачевський. Полотно, олія. 
3. Й. Коциловський. Полотно, олія. 
4. Андрій Шептицький. Полотно, олія. 
5. В. Ладика. Полотно, олія. 
6. Григорій Хомишин. Полотно, олія. 
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"КОБЗАР" ШЕВЧЕНКА 
СТАЄ РАРИТЕТОМ 

Переповнений зал Музею ім.Т.Г. Шев
ченка. Презентація нового видання 
"Кобзаря" за однойменним виданням 
оригіналу 1840 року (друкарня Б.Фіше-
ра, м. Санкт-Петербург). Приурочується 
подія 160-річчю "Козаря". 
Як відомо, факсимільні видання цього 
зразку, який сьогодні зберігається у на
уковій бібліотеці тамтешнього університе
ту, відомі ще з початку XX століття. Напе
редодні першої світової війни таке видання 
вийшло у Львові за сприяння НТШ, 1969 
року — в Санкт-Петербурзі, згодом — у 
Києві ("Наукова думка", "Дніпро"). І ось 
сьогодні, за підтримки Рівненської міськ
ради та міського голови репринтне видан
ня позацензурного примірника "Кобзаря" 
знову виходить в український світ. Мета — 
порівняти, що тримав у руках сам Тарас 
Григорович і які ми маємо "Кобзарі" в до
машніх бібліотеках, тобто наскільки відріз
няється оригінал від нашарувань пере
кладів... 
Уперше в одному виданні подається по
двійна публікація -перевидання позацен
зурного "Кобзаря" і текст творів першого 
"Кобзаря" — за сучасним академічним ви
данням. Вміщено також історико-літера-
турний матеріал, що стосується ідейно-ес
тетичного аналізу творів (післямова докт. 
філ. н. В.Бородіна та канд. філ. н. П.Лоба-
са). 
Тепер, після того, коли книга "Кобзар" є, 
вважаймо, у кожній, справді українській 
хаті, портрет Пророка — у майже кожному 
шкільному кабінеті, а пам'ятник Велету ук
раїнського духа мало не в кожному вели
кому селі, нам належить повернути цій ве
личній світовій особистості колишню сак
раментальну пошану, а "Кобзаря" вивищи
ти до рідкісних книг планети — як РАРИ
ТЕТ. І ось вищезгаданий примірник вихо
дить у кількості... 500 екземплярів. Не у 
всіх присутніх на презентації — в руках не
величка блакитна книжечка з написом зо
лотими літерами "Кобзар". Мабуть, така 
вже доля цього неперевершеного ук
раїнського шедевра — навіть за Незалеж
ної України стати раритетною книгою... 

Творці 
Незалежності України 

17 серпня, напередодні святкувань, 
приурочених до Дня Незалежності Ук
раїни, у стінах Музею-майстерні 
ім.І.П.Кавалерідзе влаштовано прес-
конференцію проекту Р.Синька (дирек
тора галереї"), художника Б.Плаксія та 
фотохудожника Д.Левіта. Метою даного 
проекту стало створення галереї порт
ретів особистостей, які присвятили 
своє життя святій справі — боротьбі за 
свободу й незалежність України. 
...Ще 2000 року уві Львові, в Палаці мис

тецтв, відбулась виставка сучасного ук
раїнського портрета під назвою "Парсуна", 
яка унаочнила потребу створення серії 
портретів видатних українців не лише пер
шої, але й другої половини XX століття: 
політичних діячів, науковців, поетів, худож
ників, журналістів, лікарів, інженерів. Така 
акція, організована Р.Синьком, стала не
обхідною для новітньої історії української 
держави, яка пишеться сьогодні. 
Галерея "Творці Незалежності України" 
вже налічує близько 120 полотен: портрети 
політв'язнів, репресованих, державних і 
політичних діячів проукраїнського спряму
вання, елітаристів культури. Підбір персо
нажів картин свідчить про чітку ідейну по
зицію авторів проекту. Як заначалось на 
презентації, їхня праця — не державне за
мовлення, а — власна ініціатива. Незапе
речну цінність збірці надають портрети 
В.Стуса, В.Симоненка, В.Чорновола, Л.Ко
стенко, Н.Матвієнко, І.Кавалерідзе та бага
тьох інших визначних особистостей; деякі з 
них, сподіваємось, увійдуть в скарбницю 
українського мистецтва. 
...Наша історія в особах. А іноді вона є та
кою антагоністичною, суперечливою, 
неоднозначною, як, наприклад, поставлен
ня в експозиції портретів політв'язнів... по
ряд із колишніми комуністами! 

Марія Хрущак 

К н я ж и й д а р у н о к 

Урочисто відбулася давно очікувана 
презентація монографічного альбома 
завідуючої ХММ О.Новаківського — 
Л.Волошин "Княжий дарунок великого 
мецената. Митрополит Андрей Шептиць-
кий у житті і творчості О.Новаківського" 
(Львів: Свічадо, 2001.- 200 а). 
Презентація відбувалась у просторому 
приміщенні вестибюлю головного корпусу 
Національного Музею, що на проспекті 
Свободи, 20. Зал був ошатно оздоблений 
малярським портретом Митрополита 
А.Шептицького роботи О.Новаківського та 
квітами. 
На презентацію прибули численні гості, 
громадяни міста: духовенство, викладачі 
Львівської академії мистецтв, прихильники 
і шанувальники О.Новаківського, родина 
художника, друзі й родина авторки. 
Серед гостей були присутні Р.Лубківський 
— голова обласного відділу культури, І.Ка-
линець — поет, Владика із Парижа 
о.М.Гринчишин, що відає справами беа-
тифікації Митрополита А.Шептицького, 
о.Й.Андріїшин — голова Патріаршого Су
ду, о.Йосафат — василіянин, М.Маричев
ський — головний редактор журналу "Об
разотворче мистецтво" (Київ), декан фа
культету кераміки Львівської Академії мис
тецтв, мистецтвознавець О.Голубець, де
кан факультету мистецтвознавства Р.Шма-
гало, декан факультету проектування ін

тер'єрів Р.Василик, проректор ЛАМ — І.Го
лод (рецензент книги), в.о. директора 
Інституту мистецтвознавства — Р.Яців, за
ступник ректора ЛАМ — п.Д.Крвавич та 
п.В.Бадяк, директор видавництва "Свіча
до" п.Б.Трояновський, родина Новаків-
ських — п.Л.Новаківська з донькою Окса
ною та внуками Іванною та Славком, онук 
А.Новаківський, родина п.Л.Волошин — 
мати й сестра, родичі та шкільні друзі — 
М.Чайковська, Б.Білевич, художник 
Б.Дроботюк, актор Ю.Брилинський, пред
ставниці Союзу українок та працівники 
НМЛ. Спочатку виступив Камерний ор
кестр Львівської Державної Музичної Ака
демії ім.М.Лисенка під керівництвом за
служеного артиста України — А.Микитка. 
Вступним словом презентацію відкрив ди
ректор Національного музею п.В.Откович. 
Виступили Р.Лубківський та І.Калинець; 
потім Владика Гринчишин та о.Йосафат; на
укові рецензенти книжки Р.Яців та І.Голод й 
сама автор книги п.Люба Волошин. 

Зоряна Грушовець 

Декорований світ 
подружжя Литовченків 
У липні цього року в Центральному Будин
ку художника в Києві відбулася виставка 
творів Марії та Івана Литовченків, приуро
чена до 80-річчя від дня народження Івана 
Семеновича (І92І-І996). Це подружжя мо
нументалістів відоме в Україні значним 
внеском у становлення оновлених сучас
них форм монументального та декоратив
но-ужиткового мистецтва, мистці удос
тоєні високої державної нагороди — На
ціональної премії України ім. Т.Шевченка. 
На спільній виставці в ЦБХ творча спів
дружність майстрів була представлена де
коративним текстилем. Гобелени та кили
ми, тематично пов'язані з нашою історією, 
із звичаями та обрядами українського на
роду, виконані в руслі традицій національ
ного образотворчого мистецтва, позна
чені яскравим декоративізмом, значущою 
образністю. В них відбилися композиційна 
вивіреність та інтелектуальна вишуканість 
Івана Семеновича і ліризм та колористич
ний дар Марії Тимофіївни. 

О.З. 

Подарунок дітей Львівщини 
Папі Римському 

Спеціалісти стверджують, що основні 
риси нашого характеру, спосіб по
ведінки і сприйняття навколишнього 
світу формуються у дитячому віці, час
то на рівні підсвідомості. Саме тому 
враження юних років можуть стати ви
значальними у людських долях. Для ба
гатьох дітей Львівщини незабутнє вра
ження справила участь в обласному 
конкурсі дитячого малюнку "Привітання 
життя", присвяченому візиту в Україну 
Папи Римського Івана Павла Іі. 
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Малярство ж е с т у в Одесі 
Акція, яка відбулася 10 червня 2001 р., бу
ла насправді вражаючою. Понад 160 дітей-

нкурсантів з міста й районних дитячих 
стецьких шкіл цього недільного дня ста
до мольбертів у виставкових залах 

вівського Палацу мистецтв. Неповторній 
осфері свята сприяло навколишнє се-
овище, адже на стінах приміщень екс-

нувалася величезна Міжнародна вис-
вка дитячого малюнка, приурочена до 
іжнародного дня захисту дітей. На ній по-
ч з творами українських дітей показано 
аці юних художників Польщі й Литви, 

исокий рівень та ефективність проведен-
акції забезпечила цілеспрямована кон-

нтрація зусиль її організаторів — Голо
ного департаменту молодіжної політики, 
орту й туризму обласної держадміні-
рації, Генерального консульства Рес-
бліки Польщі у Львові, Почесного кон-
льства Республіки Литви у Львові, 

ьвівської академії мистецтв, Львівського 
алацу мистецтв і Спілки художників "Клуб 
раїнських мистців". Журі конкурсу, скла-

ене з відомих львівських мистецтвоз
навців і мистців, визначило дванадцять пе
реможців, їм було вручено почесні дипло
ми і подарунки, твори опубліковано у ката
лозі, оправлено у спеціальні обрамлення і 
подаровано Святійшому Отцю під час уро
чистої Літургії у Львові. Особиста присут
ність щасливих дітей та їхніх батьків на цій 
події стала чи не найголовнішим підсумком 
жертовної і наполегливої праці організа
торів акції. Творчість юних художників при
лучилася до процесу утвердження під час 
візиту в Україну Івана Павла II у наших ду-

ах пріоритетів добра і краси. 
Орест Гопубець 

Свято весни 
очима жінок-художниць 

Під такою назвою відбулася чергова 
щорічна виставка в художньому салоні 
Рівного. 50 нових робіт представили 16 
мисткинь міста. 
Серед учасниць — Тетяна Лукашевич, 
Лариса Гвоздинська, Ірина Бобрик, 
Людмила Бартицька, Алевтина Єлсукова, 
Параска Липова та інші. Вони виставили 
малярські й графічні речі (краєвиди, 
натюрморти, портрети), твори ужиткового 
мистецтва. 

Богдан Столярчук 

На Чернечій горі 
Близько 40 мистецьких праць виставив у 
музеї Тараса Шевченка в Каневі відомий 
львівський художник Євген Манишин. 
Це був звіт майстра перед великим 
Кобзарем — тому й коцепція виставки 
мала ретроспективний характер, відвіду
вачі знайомились з доробком художника 
за 20 років його плідної праці. 

МД. 

Сергія Савченка не віднесеш до не
знаних, з його творчістю мистецька 
Україна ознайомлена, шануючи і його 
обдарування, і відданість мистецьким 
ідеалам, до яких він ішов, іде і, видно, 
йтиме далі за покликом душі, а не за 
велінням моди. 
Кілька років тому в інтерв'ю журна
лові "Образотворче мистецтво" Сав-
ченко зізнався: "Мистецтво — то, 
перш за все, емоції, і воно діє за ни
ми. Художнику важко дивитися на ті 
роботи, що він зробив, бо він уже мис
лить далі. Гоповиє — це не закінчена 
робота, а стан мистця в праці: це ж 
його життя. Важко визначити, чим 
людина сучасна, і все ж: сучасна во
на лише духом..."\ Власне дух, 
емоційний стан, ірраціональний чин
ник, імпульсний збудник, екстатичний 
лад, внутрішнє "горіння" характеризу
ють спосіб наставленості Савченка до 
власної малярської праці, вводять оз
начений ним простір картини до 
взаємоузгідливої і ладом почуттєвості 
виваженої доброносної творчості. Ми 
знаємо, що палітра цього мистця ско-
лихана потоками емоцій, спрямова
них на колірне сприйняття власних 
почуттів і уявлень про реальний 
простір і час. Такий живопис ми відно
симо до емоційної гарячої нефігура-
тивності, що, до речі, серед одеситів 
має поширення і сприятливі умови 
для розвитку. Справді, О.Савченко, 
В.Басанець, В.Цюпко, В.Маринюк та 
й багато інших представників мис
тецького істеблішменту Одеси полю
били цей вид абстракції як зону осо-
бистісної рефлексії і надзвичайно 
інтимну форму творчого "перекладу" 
з конкретних на позаконкретні 
об'єкти. 

Останнім часом Савченко працює не 

Олександр Федорук 
з олійними фарбами, а акварелями, 
гуашами, в розмаїтих змішаних 
техніках, що природно пов'язані з па
перовою площиною. Цей прийом дає 
змогу користуватися відповідними 
фактурами стишеного порядку, без 
пригод з рельєфами чи іншими пас
тозними мазками пензля або дотику 
мастихіну, що виповнюють олійне ма
лярство нотками експресії. Політ бар
ви в конструкції композиції у Савчен
ка має площинну домінацію без гли
бинних наповнень по вертикалі 
відносно рівня поверхні паперу. Отже, 
план барви спокійний, без мультина-
шарувань, в узгідливих модифікаціях 
певного тону та його колірних змін аж 
до тієї позиції, коли народжується по
верхня іншого тону з іманентними 
змінностями, а потім наступає черга 
нової тональної позиції, нової колірної 
амбіції, що по відношенню до площини 
сусіда може виступати в такій ролі, 
яка волею її творця спричинює діалог 
контрастів, різку дисонансовість, 
пріоритети певних яскравих форм чи, 
навпаки, "бесіду однодумців" без 
різких тональних переходів у тих ме
жах, коли можуть виступати сірий з 
білим або коричневий з вохристим. 
Зазвичай останніх у Савченка менше, 
бо його смакам більше пасують такі 
сполучення, коли контрастовий мотив 
заперечення чи ствердження пріори
тету волі набуває самодостатнього 
значення. 

Колірна палітра Савченка часто звих
рена "летричними" знаками, як пра
вило, діагонально-стрімкого поход
ження, що поводять себе якщо не аг
ресивно до інших площинних сполук, 
то принаймні з ноткою "зверхності" 
або подібно до правил поведінки, які 
існували між сеньйором і васалом. 
Цей "летричний синдром" зближує 
палітру Савченка з палітрою Цюпка, 
поверхневість якої, однак, більш ре
альна, а через те і експресивніша. 
Обидва сучасні мистці в даному ви
падку мають "тяглість" до знакової си
стеми геніального парижанина, а ос
таннім часом і улюбленця китайців 
Цао-Ву-кі — або до здинамізованих 
знакоподібних утворень Хуана Ґрі, що 
можуть, як у деяких композиціях Сав
ченка, центруватися, наповнюючи 
енергетикою діагональні перетини по 
периметру площини або ж вихоплюю
чись до емоційних згустків шалу, роз-
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пачу, дискомфортності в певних гру
пах композиції. І китайського поход
ження парижанин, і імпозантний пор
тугалець є творцями глибо
кої емоційної колористичної 
позафігурації, що дає тлума
чення розвитку барв, котрі 
поєднані у делікатні розводи 
плям, промовисті та все-
охоплюючі. Те, що творить 
на площині Савченко, має, 
очевидно, відношення до 
філософії жесту, яка устами 
американця Томаса Л.Пен-
бла, учня Леві Стросса, зна
ходить таке глибоке тлума
чення (очевидно, по відно
шенню до всього поняття 
асііоп раіпііпд): "Тон задає 
французьке дезіе в сенсі ру
ху або жесту. Важливою 
річчю є різниця між жестом і 
поставою (або рухом). Зро
бити жест ще не означає 
зайняти якесь становище, а 
лишень "проголосити щось, 
нескінченне цільне"2. Сорок 
років тому в цьому дусі натх- 1 
ненно й переконливо висловився 
Жорж Матйо у своїй знаменитій моно
графії "Ое Іа і ^ о і і е а Іа гепаіззапзе. 
Аи = сіеіа сій Тасп ізт " , виданій в 
1972 р.3 В сенсі подібних тлумачень, 
не збалансованих тотожно, а з про
екцією на регіональні, скоріше націо
нальні, традиції Савченка можна від
нести до прихильників малярства жес
ту, одначе в таких сенсуальних межах, 
де домінація "площинного спокою" на
буває чинності пріоритету 
(щось близьке, але в делі
катнішій лесирувальній ма
нері розвиває почасти Цао-
Ву-кі) 4. 

Твори, що експонувалися на 
Андріївському узвозі , є 
вислідом колористичних 
вирішень мистця, обмеже
них специфікою матеріалів, і 
це загалом спричинює ка-
мерність установок автора, 
їх стримано-індивідуальну 
орієнтацію, можливо, зюй-
дального походження. Назви 
запропонованих композицій 
мають абстрагований харак
тер, і це зрозуміло, проте 
інколи конкретика південно
го аромату сплескує вираз
ними формами, і ми набли
жаємося тоді услід за автором до 
обрію, де запахи і колихання чебрецю 
доповнені чашею синіх небес, 
поєднані з прозорим вологим 

повітрям ("Піднятий степ", "Ранковий 
концерт", "В сірому", "Південний мо
тив", "Вітер з моря" та ін.). Наївно, од

нак, допускати, що Савченка періоду 
його останніх пошуків, творчих захоп
лень і експериментів може вдовольни
ти приблизно онтологічна близькість 
того, що зараз є, і уявного, навіть у 
зрізі метафоричної образності чи але
горичних натяків. Якби так, то увесь 
його внутрішньо наставлений емо
ційний збудник треба було б залишити 
на узбіччі порухів душі. В тім-то й річ, 
що колір є найпершим збудником тієї 

самої творчості автора, що вже циту
валася як "мистецтво — то перш за 
все емоції", а в таїні святості, чарах 
самого кольору, в повноті означень то

нального "мотиву" закладена генера-
торика струмування його крізь 
"психічні терни" особистості, найпер

ше авторські, а згодом наші, 
глядацькі. Колір збуджує й 
зваблює! 
Спиняємо погляд на кількох 
"колірних варіаціях", дві з 
яких автор окреслює по
нятійним дефініціюванням, 
так поширеним серед усіх 
європейських позафігура-
тивістів, — "Композиція", ще 
дві — це "Південний степ" І 
"Ранковий концерт". Усі ви
конувалися впродовж остан
нього або двох останніх 
років. Ми поринаємо в світ 
колірних уявлень, дійство 
яких є переконливе і в про
екції часу зведене до кіне
тичного стану. Спокій само
достатній у рамках тону, і не 
більше. Бо далі починається 
інша "територія", з якою "кор
дони" першого простору ви
ступають узгідливо. 
Ось композиція розбита на 

чотири зони, означені емоціями їх 
творця. Позавертикальна і позагори-
зонтальна рамки роз'яснюють, тлума
чать, а можливо, конкретизують той 
відмінний, нетотожний відблиск по
чуттів, ледь стишено стлумачених, які 
формує техніка гуаші з домішкою 
білил. Вхід в кожну окрему зону мож
ливий за умови перетину "позаверти-
калі-позагоризонталі", і він потрібний 
для вияснення ситуації, що скоригува-

ла зближеність площин, ска-
жімо, синіх і зелених (х .од 
на зона), конвергенцію цит
ринових і оранжевих з дра
мою вишневої плями та зой
ком синьої площини, добав
леної нотою голубизни, що 
переходить у вимір сірувато-
синьої карнації (тепла зона). 
Далі "перехід" у нижні ре
гістри композиції, де своя 
фантазія, мішання мішаного і 
схлипи стрімких, оголених до 
чорноти вертикалей з діаго
нальними перетинками. 
Крізь густі похмурі хащі зеле
ного пролискується рукав си
ньої річки, ніби осяяний 
місячним світлом. У фор
мальному ключі широкі пло
щини на поверхні дискутують 

лінеарними групами, створюючи для 
кожної зони сприятливий ґрунт для ав
тономного існування. 
Інший твір, означений як "Компо-
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зиція", зроджує специфічні рефлексії 
від поєднання вертикальних геомет
ричних, барвами відмежованих пло
щин з нав'язливими імпульсами 
колірних ультиматумів свідомого 
червоного і жовтого психоло
гічних станів. Автор розуміє вагу 
білого як у сенсі візуальному, так 
і в етимологічному, — для нього 
ця площина білого щось на зразок 
протоки Дарданелли між Чорним 
і Середземним морями: то є 
зритмізований порядок руху від 
форми до форми, від барви до 
барви. Червоні та жовта домінан
ти у вигляді сферичних обляму
вань мають переконливі аргумен
ти власної присутності, що силою 
колірного "авторитету" підносять 
вертикаль композиції з таким 
розрахунком, ніби центр сприй
няття перемістився вгору до 
краю, але це стан тимчасовий, бо 
рух скерований далі, поза простір 
площини. 

Позиція з варіантом "Південний 
мотив" несе зближені аргументи, 
де роль золотистих сфер на тлі 
спокійних площин із мотиваціями нев-
гамованих жестів має, однак, інше 
призначення — то поклик до чогось 
нового, незвіданого, небаченого, мож
ливо, з функціями логіки пізнання. З 
глибини площин шаленими вихорами 
злітають "летричні письмена" — то 
шал емоцій, нестримна жадоба до дії і 
невдоволення нею, станом, то рух і 
протест його, мотивації "заперечення 
заперечення". 
А в "Ранковому концерті" 
оркестрування барв має 
поліфонічний характер, 
незважаючи на виразну 
тенденцію форми до білих 
стишених, але повнозвуч
них акордів. Очевидні на
шарування барви — від 
вишнево-малинових, во
христо-зеленавих звуків, 
що лунали спершу в ма
жорному форте, а потім 
стихали, нівелюючись у 
мелодиці білизни, яку "пе
рекривали", траплялося, 
побічні теми. Ранковий 
концерт Савченка — як 
ковток міцної кави натще
серце. 

Ще один твір — з велемов
ною назвою "В сторону" — 4 
нагадує нам контраст білого з чорним 
у композиціях Хартунга. Це перепле
тення чорного з білим у переливах ве
ликого числа відтінків першого й дру

гого створює емоційну атмосферу, на
ближену до драматичної розв'язки, ко
тра наростає від спокійних збілених 

країв простору до того місця, де згус
лими ранами зависає чорна людська 
зболеність. 
Композиції Савченка — то варіації йо
го одеських візій, уявлень, бачень, 
роздумів серед тиші робітні. То стани 
його переживань, які виприскують же
стами ієрогліфічно-летричних знаків, 
пружному лету яких чинить опір пло
щина, або переживань, що затягують
ся у сфери колористичних хроматич
них чи суперечних до них плям, звідки 

територію", котра спричинює потріб
ний лад; то, врешті, кожна з чуттєво-
змережених проекцій нав'язує кольо

ри довіри, які, можливо, дале-Г ко не всім до вподоби. 
Савченко завжди й щоразу 
достатньо зібраний, здис-
циплінований, аби тримати 
форму в цілості; і в тих 

^ місцях, де слабне, в'яне її на-
В пруга, шукати нові резерви 

І для забезпечення плям, а 
там, де дія форми наростає 

\ до критичної маси, неспо-
_ дівано м'яким барвистим же-

, стом спиняє шал, стихію ко
льорів і починає вести плин 
фарби до того стану, де течія 
її на поверхні паперу вже не 
струмує, а поступово згасає, 
переходячи в плесо лагідного 
руху. Отже, в аспекті моти
вацій і переконання варіації 
Савченка аргументовані, во-

: ни вигідно відрізняють його 
стиль від базікання "фанер
них" нефігуративістів, які, за 

браком власного сильного голосу, шу
кають побічні додаткові ефекти, спада
ючи до рівня тривіальної попси... 
Мистецтво малярського жесту, запро
поноване сьогодні Савченком, позна
чене присмаком індивідуальної осо-
бистісної манери, і в ньому ми знаходи
мо доволі місця для співпереживань і 
відкриттів — у першу чергу самих себе. 
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художник вибирається навпомацки 
манівцями через хащі сум'ять, або, на
впаки, з ліхтариком надії намацує 
швидко потрібну йому "колористичну 
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Д У Х О В Н А С К А Р Б Н И Ц Я 

А Н А Ш І Б О Г И С \ Т Ь О Б Р А З И . . . 

У 1155 "...році пішов Андрій 
від отця свого із Вишгорода в 
Суздаль без отчої волі. І 
взяв він із Вишгорода ікону 
Святої Богородиці, що її до
правили з іконою Пирого-
щею із Цесареграда в одно
му кораблі...". 
Так пише "Руський літопис" 
про давні ікони, що були за
везені в Україну з Візантії. 
Ікона Пирогощі до нашого ча
су не дійшла. Вишгородська 
Богородиця забрана Андрієм 
Боголюбським і залишається 
у північних князівствах, а в 
даний час перебуває в 
Москві. Відома вона як 
"Владімірская Богородіца", 
бо за цей тривалий період 
перебування у Московії з 
нею пов'язано ряд "чудо
дійних творінь". Цікаво, що 
відколи Вишгородська Бого
родиця потрапляє у північні 
князівства України-Руси, і 
сила державності поступово 
переходить із Києва у Моск
ву... 

Сама Вишгородська ікона як 
твір мистецтва — строго ка
нонічна; це тип Єлеус (Зами
лування). На золоченому тлі 
— співрозмірний, чіткий си
лует чорної півпостаті Пречистої, лик 
якої ніжно й поетично, з великою лю
бов'ю споглядає Христа, з'єднуючись 
з його голівкою і одягом, що ви
промінює золото. У ликах Богоматері і 
Христа прочитується характерна 
особливість грецької іконописної шко
ли в трактуванні людського обличчя. 
Цей вплив т.зв. візантійського мис
тецтва особливо відчутний в україн
ських іконах ХІ-ХІ І ст. На жаль, жодна 
з тих пам'яток з відомих історичних і 
політичних причин не лишилася в 
Києві, вони потрапили в Москву, Пе
тербург. 
Розглянемо деякі з них. 
Ікона "Ангел Золоті Власи", яка зобра
жає архангела Гавриїла, є фрагмен
том Деісусного чину. У XII ст. образи 
такого типу користувалися попитом у 
стольному Києві. Про це свідчить 
оповідання "Про Спиридона Проскур-

Борис Іванів, 
завідуючий відділенням реставрації Львівського державного коледжу 

декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша 

МШШШ вому одягу Діви. Хвилястість, 
Ш ;. легкість графічних ліній анге

ла і, навпаки, чітка верти
кальність Діви; ангел — ду
ховна іпостась, тому в образі 
вся без позему, Діва — тілес
на, земна, міцно стоїть на ки
лимі. 
Ікона "Велика Панагія" XI ст., 
київської школи іконопису, 
має трактування лику, досить 
характерне для візантійської 
школи. Атрибутика червоно-
пурпурового позему свідчить, 
що час написання цього по
лотна стосується доби ще 
міцної князівської влади у 
Києві. 
У XIII ст. дещо послаблюється 
вплив Константинопольсько
го патріархату на Київську 
митрополію. Це можна поба
чити й на тогочасних іконах 
— Ігорівської та Дорогобузь-
кої Богородиць. 
Як відомо, Ігорівська ікона 
зникла із Києва в час Другої 
світової війни. Але зберегла
ся її світлина. По ній судимо, 
що це Богородична ікона типу 
Єлеус. Побільшу площину 
ковчега у ній відведено зоб
раженню голови та плечового 
пояса Богородиці і півпостаті 

Христа. Лики цієї ікони позбавлені 
людської тілесної привабливості, і, на 
перший погляд, малюнок ікони не 
особливо привертає увагу глядача, 
наприклад, у порівнянні з Богороди
цею Вишгородською. Уважно вдив
ляємось в образ Ігорівської Богома
тері: обабіч одягу Христа і Пречистої 
— вертикальні контури ніби притягу
ють наш погляд до зиґзаґової пара
лелі двох пар очей. Голівка Ісуса, що 
нею перейдено контур вертикалі 
вліворуч, логічна, бо до цього спону
кає зиґзаґова паралельність лінії очей 
Христа й Пречистої. Зоря на голові 
мафорію співмірна і енергетично 
поєднана з голівкою Ісуса. В цілому 
композиція викликає відчуття спогля
дання людини на вранішнє чи вечірнє 
сонце, що даровитою теплотою огор
тає його. Так в час молитви ікона на
дихає того, хто молиться, до з'єднання 

ника та Олімпія Іконника" із Київо-Пе-
черського патерика. За стилем ця ро
бота належить майстру київської мис
тецької школи: лик ангела синхронно 
схожий з ликом євхаристійного ангепа 
з Михайлівського Золотоверхого со
бору. Захоплюючись миловидним по
глядом очей архангела Гавриїла, ми
моволі віднаходимо в його обличчі ха
рактерні особливості грецької школи 
малярства. 
"Устюзьке Благовіщення" — ікона 
київської школи іконопису XII ст. На 
ликах Гавриїла, Діви Марії злегка про
читуємо деякі прикметності антики. В 
цій іконі нас зворушує психологічна 
напруга — підпорядкованість усієї 
композиції одному — діалогу облич 
двох постатей. Все тут побудовано на 
контрастах. Легка, у вохристих, голу
бих кольорах постать Архангела на 
противагу темно-синьому та пурпуро-
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людини з Божою Любов'ю. Отже, 
Ігорівська Богородиця переповнена 
мовою символів. 
Дорогобузька Богородиця — ікона з 
т.зв. чудотворних; вона збереглася 
фрагментом, бо втрачене тло. Уперше 
в наші часи цей мистецький витвір 
став доступним для вивчення після 
закінчення реставрації у Львівському 
філіалі НДРМ у 1990 році. Відкриття 
Дорогобузької реліквії збігалося зі 
здобуттям незалежності України. Ця 
ікона стала сенсацією для багатьох 
дослідників у галузі мистецтвознавст
ва: вона відкриває незвідану сторінку 
малярства Галицько-Волинського кня
зівства періоду Княжої України. 
Дорогобузька Богородиця — іконогра
фічний тип Дороговказівниці, малю
нок якої найбільш відповідає Одигітрії. 
Діва у пурпуровому мафорію тра
диційно тримає на лівій руці Емма-
нуїла, а правою вказує, немовби 
звертаючись до глядачів: "Прийміть 
Сина-Слово так, як я його сприйняла". 
На лику Богородиці акцентом компо
зиції твору є очі, які кожного виклика
ють на діалог. Трактування брів, носа, 
очей, губ — то мова символічних 
знаків, що енергетично вмотивовані й 
гармонійно пов'язані поміж собою. 
Аналога цьому творові не 
знаходимо у візантійсько
му малярстві. Таке своє
рідне і неповторне трак
тування образу малюнка 
можна віднайти хіба що 
в... українській писанці. 
Зважимо, малюнки — 
графічно — українських 
писанок зберегли ще ар
хаїчну пранаціональну 
малярську мову. Згаду
ємо писанки "Берегиня", 
"Бабки", "Лебеді", "Коро
леви" — вони, як і лик Бо
городиці, мають спільний 
корінь композиційного 
вирішення символу. Об
разний малюнок Ігорівсь
кої та Дорогобузької Бо-
городиць — не випадко
вий. Є письмове підтвер
дження, що таке сприй
няття й розуміння сак
рального мистецтва було 
відоме в Україні з давніх-
давен. Про це сказано у 
доленосній для нас пи
семній пам'ятці давньоук
раїнського часу "Веле-
совій книзі": 

"Грецьколані суть не богів 
почитають, і не людей. їхні 
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боги суть із каменя зроблені, подобою 
до мужів. А наші боги суть ОБРАЗИ..." 
У цих словах закладено концептуаль
не філософське розуміння сакрально
го мистецтва, яким користувались 
наші предки ще задовго до вшануван
ня греками образів-ікон як жанру ми
стецтва. Тут увесь зміст розуміння і 
завдання нашого мистецтва. Наведені 
рядки "Велесової книги" говорять: не 
сліпо наслідувати природу, бо вона са
ма по собі прекрасна, а мистець у 
творах повинен мовою мистецьких 
засобів вкласти свої особисті образні 
слова любові до цієї одвічної природ
ної краси, досконалості, до Бога. Така 
концепція у мистецтві є незмінною, 
хоча діапазон її дії надзвичайно різно
манітний... 
Дехто може мені дорікнути тут, мов
ляв: "Чому не строго по-візантійськи, 
чому символіка пранаціональна — це 
язичництво, і так далі..." Тоді прошу 
послухати слова Святого Письма: 
"Щоб кожен чоловік був паном у 
домі своєму й говорив мовою свого 
народу /Кн. Естер 1.22/. 

1. Вишгородська Богородиця. Ікона ХІ-ХІІ ст. 

2. Ангел "Золоте волосся" (Архангел Гавриїл). Ікона XI-
XII ст. 

Т Р А Д И Ц І Ї І С У Ч А С Н І С Т Ь 

МІЖНАРОДНІ 
ПРЕМІЇ 

Людмила Єгорова 

Під егідою Швейцарської Ради з мистецтв 
та Європейської Текстильної Мережі у 
м.Херсоні відбувся III Міжнародний сим
позіум "Скіфія", а власне — Міжнародна 
конференція та виставка з текстилю "Текс
тильні техніки — напрямки і традиції". Ор
ганізатори Людмила Єгорова та Андрій 
Шнайдер ставили за мету конференції і ви
ставки якнайширше ознайомити українсь
ких художників зі старими та новітніми 
техніками й технологіями, що використову
ються в художньому текстилі та створенні 
тканин для високої моди. У симпозіумі бра
ли участь художники, викладачі універси
тетів та коледжів, модельєри, інші спеціа
лісти у цій галузі з восьми країн світу 
(Англія, Греція, Голландія, Італія, Німеччи
на, США, Україна, Японія). Що цікаво, на 
минулорічній виставці було представлено 
153 роботи з 24 країн світу. 
Виставка художнього текстилю презенту
вала гобелен, батик, друк на тканині, ши-
борі, об'ємний текстиль, повсть, папір, 
петч, квілт, текстильні конструкції з мета
лом. На конференції, окрім доповідей ху
дожників, викладачів, модельєрів, було ор
ганізовано показ слайдів та відео з сучас
ного художнього текстилю та текстильних 
технологій. Відбулись відеопрезентації 
японської корпорації N1)140, яка займа
ється новітніми текстильними техно
логіями та створенням тканин для високої 
моди, шоу-показ мод модельєрів Світлани 
Маслової (Севастополь), Єлизавети та 
Олени Лаврик (Херсон), учасники сим
позіуму відвідували виставки та музеї. У 
програму також входив навчальний курс 
(члюгкзпор) з квілту-летчу під керівництвом 
Бернадетт Майр (Німеччина). Матеріали 
про роботу симпозіуму, виставку та шоу-
показ мод публікуються в професійних за
рубіжних журналах, висвітлюються радіо та 
телебаченням. 
Журі було визначено переможців у таких 
номінаціях: традиційні техніки, тканини, 
мистецтво волокна та мішана техніка. Ук
раїнці увійшли в число преміантів. Т.Вла-
сенко отримала перше місце у мистецько
му спрямуванні "мішана техніка", Ю.Шнай
дер — друге місце у спрямуванні "тра
диційні техніки". 
В рамках цієї міжнародної конференції ек
спонувалась виставка відомої майстрині 
гобелену Марії Шнайдер-Сенюк. 

ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ СИМПОЗІ
УМ ТА ВИСТАВКА З ХУДОЖНЬОГО 
ТЕКСТИЛЮ "СКІФІЯ 2002" відбудеться у 
м.Херсоні 5-9 червня 2002 року. 
Термін для надсилання слайдів, пропозицій 
для доповідей та слайд-відеопрезентацій 
— до 1 лютого 2002 року. 
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І М ' Я В М И С Т Е Ц Т В І 

І в а н К у л и к 
художник, який зазнав переслідувань 

Олена Загаєцька 

Б Л И З Ь К О сорока років на ниві ук
раїнського мистецтва плідно працю
вав талановитий маляр з Черкащини 
Іван Онисимович Кулик (1923-1995). 
Народився він у с.Моринцях на Звени-
городщині — на батьківщині великого 
українського поета і художника Тара
са Шевченка, образ якого справив ве
личезний вплив на його долю. З дитин
ства Кулик зачитувався "Кобзарем", 
мріяв стати художником. 1941 року він 
закінчує середню школу і поступає 
вчитись у Київський педагогічний ін
ститут. Далі — війна, примусові роботи 
в Німеччині, звільнення. З осені 1945 
р. Кулик знову в Моринцях, де працює 
завідувачем і культорганізатором 
сільського клубу. 
У 1946-1948 рр. навчається і на 
"відмінно" закінчує Київське училище 
ужиткового мистецтва, що у Лаврі 
(альфрейно-живописний факультет); 
це давало можливість поступити до 
Київського художнього інституту. Його 
дипломною роботою була картина "Ди
тячі роки Т.Г.Шевченка" (1955). 
По закінченні інституту направлений у 
майстерні Товариства художників у 
м.Івано-Франківськ. Знайомиться з 
давньою і самобутньою культурою Гу-
цульщини, виконує чимало творів (кар
тини "Лісоруб", "Святковий день в с.Ко-
смачі", пейзажі, натюрморти та ін.). 
Перебуваючи в Прикарпатті, Іван Ку
лик постійно відвідує Моринці, бере 
участь у підготовці Шевченківських 
свят, дарує новому Моринському бу
динку культури 100 власних творів. 

Його запрошу
ють працювати 
в Черкаси, там 
він і прожив до 
кінця свого 
життя. По пе
реїзді, з 1965 
року І.Кулик ве
де велику гро
мадську робо
ту. В порожній 
чумацькій хаті 
у Моринцях 
створює Етно
графічний му
зей. Бере 
участь у крає
знавчих експе

диціях, записує старовинні пісні, при
казки і, звичайно, малює. 
Художник об'їздив багато сіл Черкась
кої, Полтавської, Вінницької, Івано-
Франківської та інших областей Ук
раїни. Побував в Одесі, Херсоні, Кри
му, Тбілісі. Українське село, його не-
прикрашене минуле й сучасне, ма
льовнича природа, велич щирої сіль
ської душі, визначні постаті української 
культури та історії — основна тематика 
світлої й прозорої палітри мистця. Ви
конав він і портрети І.Нечуя-Левицько-
го, М.Максимовича, К.Стеценка, І.Коз-
ловського, В.Симоненка, О.Довженка, 
картини з життя Т.Шевченка, пейзажі, 
натюрморти, жанрові картини, в яких 
відтворено велику любов художника до 
своєї землі, до її історії. 
За свою патріотичну діяльність, за 
гострі критичні виступи на з'їздах худо-
жиків (1960-і роки) Іван Кулик зазнав 
переслідувань. У доносі керівників 
Черкаської обласної організації Спілки 
художників було висунуто традиційне 
на тоді звинувачення в "українському 
буржуазному націоналізмі та перекру
ченні соціалістичної дійсності", І.Кули
ка на 15 років (1973—1988) було ви
ключено зі Спілки художників. Десять 
років його ім'я не згадувалось, твори 
не виставлялись. І лише згодом Іван 
Онисимович знову бере участь у вис
тавках, зокрема у 1993 році відбулась 
велика персональна виставка його 
творів в Умані (102 роботи), а далі й по
новлений у Спілці художників України 
(1988). Його ім'я з'являється в пресі, 
картини експонуються на Черкащині, в 
Києві. Його роботи тепер є в музеях і 
приватних зібраннях в Україні й за кор
доном. 
...Іван Кулик був людиною енергійною, 
щирою і відвертою, він спілкувався з 
людьми, що вболівали за долю України, 
її культуру, його добрими друзями ста
ли Василь Симоненко, Панас Залива-
ха. Ні в житті, ні в творчості Кулик не 
кривив душею, не йшов проти совісті. 
Він належить до тих подвижників ук
раїнської культури з когорти шістдесят
ників, які вели активну творчу й гро
мадську діяльність, пробуджували на
ціональну самосвідомість талановитим 
і правдивим мистецтвом. Своїм жит
тям і творчістю Іван Кулик зробив 
значний внесок у художню скарбницю 
України, у становлення її як незалеж
ної держави. 

1. Іван Кулик. Натюрморт з яблуками. Картон, 
темпера. 1993. 

2. Письменник Іван Нечуй-Левицький у Стеблеві. 
Полотно, темпера. 1980. 

3. Сн іжна зима. Картон, олія. 1984. 
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М И І Ч А С 

ВІДПОЧИНОК 

в і д п о ч и н к у 
Шкіи, і|о кількох кАркидн 

Ігоря ГАЬриімкі&ийА Володимир Цанилеико 

1 » • - • .... .,. >, 

...Народ, нація завжди в русі. Це не є од
вічно закостенілі субстанції; це — сус
пільні пульсарії, які здатні виживати і пе
реживати в найнеймовірніших цивілі-
заційних і технократичних обставинах. 
І мистець, якщо він з народом, також 
завжди має бути в русі. Українське ма
лярство не спинилося у пітерськоака-
демічному штибі, не вивершилося і 
бойчуківським монументалізмом — 
його, як магнітом, притягає незвідана 

ще космологічна сила трипільського 
майбуття з його дивовижною еко
логією, значущістю конфігуративного 
світу символів, понять, метаморфоз, 
міфологізму, деміургізму; з його не
смертною колористикою, яка зобрази
ла вічність і пережила, вважаймо, 
вічність — у землі. 
Мистець бачить внутрішнім зором, від
чуває сучасний генотип нації, прагне в 
побутуванні близьких йому людей, які 

живуть довкіл нього, і з ним, 
втілити ідеали безперервно
го поступу народу. Схопити 
мить своєї рідної історії — 
ось що хочеться кожному 
істинному художникові в 
будь-який період свого вхо
дження в мистецький про
цес. Так відбулося й уже з 
не неофітом кольору й фор
ми на полотні, відомим 
львівським живописцем Іго
рем Гавришкевичем. 
...Хто бачив в оригіналі його 
твір (досить об'ємне полот
но) "Відпочинок" (1992), у 
якому він згрупував типізо
вані постаті замислених ук
раїнців у переддень другого 

тисячоліття, — це нові люди нової епо
хи і нового часу України. Видно, вони 
пережили не тільки утилітарність ко
лишнього матеріалістичного мислення 
й пріснопам'ятного більшовицького 
"уперед полком єдиним", а й інтелігент
ську відчуженість від істинних борінь 
свого народу супроти поневолення, 
бездержавності, безликості. Гавришке-
вичеві постаті — це постаті наших су
часників, людей, котрі стали на шлях 
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національної самосвідомості, що видно 
з усього — з композиційної злютова
ності, виваженості архітектоніки, зосе
редженості у поглядах, із апостольсь
ких білих строїв, у котрі художник їх зо
дягнув; із загальної настроєвості карти
ни, в якій вони потрактовані, як вічні 
господарі своєї рідної землі. Гуцульські 
колиби, копиці сіна, мов паруси дальнь

ого плавання, хатнє вікно, 
ткані українським узором 
доріжки — ось ті промовисті 
етнографічні деталі, які по
глиблюють національну фор
му — і головну думку твору. 
Ці подорожні постають з кар
тини як однодумці, вже не ка
жучи — одноплемінники. їхні 
лиця немов варіюють одне 
одного; між ними не буде 
розбрату. І запорукою тому в 
картині є центральна фігура 
— постать їхнього старшого 
вожака — мудреця, людини 
історичного й філософського 
досвіду. Не випадково в його 
правиці — кухоль живої во
ди, джерельної національної 
ідеї, якою повняться душі йо
го учнів. І старший із них, он, 
обіруч несе дзбан цієї води, 
цього духу. А наймолодший 
прокладає путь сопілковим 

співом... Він, старійшина, означив це 
місце відпочинку перед магістральною 
дорогою їхнього віку: оглянути пройде
не, зосередитись, з'ясувати першочер
гове, не схибити, зберегти сили. На зо
браженні права нога старійшини вже 
випростовується, аби звестися в доро
гу (навіть загострений передок носка 
постола говорить про це). Майже по-

світовидівськи зігну
та нога старшого по
дорожнього — та
кож готова в путь, 
їх усього четверо. 
Навсібіч. На чотири 
сторони Українсько
го Світу. Всі четверо 
встануть і попряму
ють на всі сторони, 
щоб знову зійтися, і 
вже, можливо, у 
військових строях 
— у наступній Гав-
ришкевичевій кар
тині "Замріяні у 
вічне" (про неї ска
жемо наприкінці). 
Мистець, очевидно, 
мислить картину 
"Відпочинок" як 
один із етапів не
спинного поступу 
нації до доскона
лості. Будучи сам 
особистістю у мис
тецькому товаристві 
Львова, він добачив 
нових людей Ук
раїни, продумав 
їхню національну 
ауру. І, схоже, сам 

іде з ними у сьогоденні. Невіддільність 
художника від своїх героїв в підґрунті 
прочитується як невіддільність від сво
го народу. Й віриться, що ближчими ро
ками в доробку Ігоря Гавришкевича 
постануть нові жанрові, із злобо
денністю сюжетів нашого непростого 
просторування у цьому десятилітті, 
картини. 
Про це свідчать його "Замріяні у вічне" 
(1996-1999), де знов-таки чотири по
статі, уже в шоломах і, схоже, в княжих 
шатах (в усякому випадку — воїнських 
строях) стали в ряди авангардних обо
ронців надвисокої за ними, у небі, фор
теці із шоломовидними баштами -
сливе самі, як фортеці-форпости май
бутньої України, яко лицарі, котрі здат
ні презентувати і обстоювати націо
нальні права рідного народу. їхні лики 
прочитуються, наче художницька ідея 
спадковості і вивищення образів отих 
постатей із "Відпочинку", неначе посту
лати стадіальності нової генерації, не-
обтяжених знавіснілим імперським мо
ром українців. Художник працює вдум
ливо, етапно. Врівень з часом, суголо-
со із віком нової української незалеж
ності. Відчутно, що в задумах — ще од
на картина про ще один етап нашого 
історичного утвердження. 
...Ніби паралельно описаній темі ретро
спективно стають і картини, такожде 
зрілого малярського письма, "Літопи
сець" (1991) та "Сонце, над церквою" 
(2000). Іконографічна традиція парсун 
Українського Середньовіччя в першо
му полотні і небесно-космологічна ви
буховість барв у другому перегукують
ся, через роки, спільною тональністю 
кольорової патини, за якою безпо
мильно вгадується: писав їх мистець, 
мислячий по-українськи; символічне 
"сонце" Гавришкевича усією яскравіс
тю спектра щодалі потужніше сприяє 
духовній благодаті Рідного Краю... 

Національний 
художній музей України 

Б І Б Л І О Т Е К А 

1. І гор Г а в р и ш к е в и ч . Схід сонця в Карпатах і квіти. 
Полотно, олія. 1993. 

2. Старий млин. Полотно, олія. 2 0 0 1 . 

3. В храмі. Полотно, олія. 1991 . 

4. Біля джерела. Полотно, олія. 2 0 0 1 . 

5. Літописець. Полотно, олія. 1991. 

6. Замріяні у вічне (Під Хотином). Полотно, олія. 1996-
1999. 

7. Відпочинок. Полотно, олія. 1992. 

8. Сонце над церквою. Полотно, олія. 2000. 

96 






