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аша картина повинна бути написана нашою кров'ю, нашим мозком, нашими нервами, тоді вона буде 
розуміла нам усім й дорога для всіх. 

У нас немає меценатів, наші дуки віддають свої капітали на "общерусское дєло", не знаючи й не чуючи 
потреби рідної хати. Але я знов кажу: виховані національно художники не стануть крамарями... 
...Страшенно тяжко... дивитись і мовчати, як казав Тарас: "мовчки чухати чуб"... 

Юхим Михайлів, 
серпень, 1913. 
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Пам'ятник 
українському 

королю 
Данилу 

Галицькому 
у Львові 

На світлинах: під час відкриття пам'ятника 25 жовтня 
2001 року; скульптори (зліва направо) Роман 
Романович та Василь Ярич; пам'ятник королю 
Данилу Галицькому (скульптори Роман Романович 
та Василь Ярич, архітектор Ярема Чурилик). 
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ПОСТАНЕ ПАМ'ЯТНИК КНЯЗЮ СВЯТОСЛАВУ 

Цього року виповнюється 
1030-та річниця від дня 
смерті великого князя 

київського Святослава Ігоровича 
(Хороброго), який князював у 
Київській Русі в X столітті й по 
праву вважається одним із найви-

датніших полководців в українсь
кій історії. 
Нещодавно Президентом держави 
підписано розпорядження "Про 
спорудження пам'ятника князю 
Святославу Ігоровичу". Згідно з 
документом пам'ятник має бути 

споруджено в Києві. Уряд отримав 
доручення провести відкритий 
конкурс на кращий проект пам'ят
ника і спільно з Київською міськ-
держадміністрацією забезпечити 
його проектування та споруджен
ня. 
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Д У М К И в г о л о с 

Анна Покотило, 
кандидат філософських наук 

ДУХОВНА ОПОРА НАЦІЇ 
"Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями." 

Іван Франко 

"Національність таємнича, містична, ірра
ціональна, як і будь-яке індивідуальне бут
тя. Треба бути в національності, брати 
участь в її творчому, життєвому процесі, 
щоб до кінця знати її таємницю"1. Справді, 
це складне, багатоаспектне, історично не
однозначно витлумачуване явище. 
Дмитро Чижевський, чільний український 
філософ XX століття, пропонує троякий 
шлях до пізнання таємниці цього інтригую
чого уяву феномена: "Перший з них — це 
дослідження народної творчості, другий — 
характеристика найбільш блискучих, яск
равих, виразних історичних епох, які даний 
народ пережив, третій — характеристика 
найбільш значимих, "великих", видатних 
представників даного народу"2. Правиль
ність такого підходу (зокрема, зазначеного 
третім) підтверджує Ліна Костенко. У лекції 
"Гуманітарна аура нації, або Дефект голо
вного дзеркала", прочитаній у Києво-Моги-
лянській академії, поетеса запитує: "Коли 
ми чуємо: Іспанія, Англія, Франція, Росія, 
Італія, то які асоціації це у нас викликає?" 
Звичайно ж, Лопе де Вега, Гойя, Шекспір, 
Вольтер, Бальзак, Толстой, Данте, Рафа-
ель... Безперечно, саме вони, мистці, філо
софи, духовна еліта є духовним виразни
ком аури нації. Гідними репрезентантами її 
величі та життєздатної творчої потенції. В 
перекладеній Іваном Франком книзі ав
стрійського соціолога XIX ст. Г.С.Чембер-
лена "Раси, нації, герої" заявлено: "Квінте

сенція нації — герої або генії... Ці побігущі 
ноги, роботящі руки кожного народу, це ли
це, котре бачить усякий, це очі, котрими 
сам народ бачить світ в такім чи іншім за
барвленні й передає це цілому організмо
ві. Важко з цим не погодитися, бо, справ
ді, саме ці пасіонарні індивіди завжди були 
і є ферментами націотворчого руху, та й 
можливості героя, генія, цього індивідуаль
но втіленого "духу" впливати на свідомість 
нації величезні, а до того ж необмежені в 
часі. Крім того, історично так склалося, що 
ідеологічним чинником самого процесу на-
ціотворення стала ідея "національного ге
нія", яку запрезентували інтелектуали XVII-
XVIII століть (Монтеск'є — "дух нації", Рус-
со — "національний характер", Шефтсбері, 
Фіхте, Гердер та ін.). Саме вони, творці, 
мислителі-поети, музиканти, художники, 
драматурги, фольклористи — надавали го
лос своєму народу, відтворили його "Я", йо
го окремішність, виразивши його у відпо
відних образах, символах, міфах, ототож
нюючи "свою" державу зі своїм народом і 
трактуючи його, або принаймі його осві
чені верстви, як націю. 
Лорд Шефстбері пафосно заявляє про 
"зростаючий геній нашої (тобто, британсь
кої) нації' та впевнено пророкує, що той 
посяде "чільне місце серед мистецтв". Ви
сокі чесноти англійського характеру ствер
джує Дж.Річардсон: "Нам властиві найви
ща сміливість, піднесеність думки, шля
хетність смаку, любов до свободи, просто
та і чесність, що їх ми успадкували від на
ших предків і що належать нам як 
англійцям"*. 

Ідея національної ідентичності або, точ
ніше, національного характеру особливо 
хвилює Ж.-Ж.Руссо: "Перше правило, яко
го нам треба дотримуватись, — це прави
ло національного характеру; кожний народ 
має або повинен мати характер, якщо його 
забракло, то конче необхідно починати йо
го творити"5. Особливо він наполягає на 
важливості національної індивідуальності 
та її підтримки з допомогою плекання й 
збереження звичаїв та обрядів. "Батьків
щину створюють не мури і не люди, — по
яснює мислитель, — а закони, звичаї, 
звички, врядування, духовний лад і спосіб 
життя, що є наслідком всього цього. 
Батьківщина — це ставлення держави до 
своїх підданих; коли це ставлення стає не
прихильним, а то й ворожим, батьківщина 
зникає"6. Надзвичайно тривожне застере
ження для нашого сьогодення! 
Великий вплив на кристалізацію ідей націо-
творення мали думки Й.Гердера про "дух 
народу", викладені в його "Ідеях до філо
софії історії людства". Він перший став роз
глядати мистецтво як втілення "живих 
національних сил" (Гете). Про свого вели
кого співвітчизника Гете писав: "Він на
вчив нас бачити як в ... поховальній пісні 
ескімоса, так і в європейському псалмі або 
іспанській баладі... дух цілої нації'7. Згідно з 
баченням Гердера, кожен народ — це твір 
Бога, кожен з них вирізняється своєю мо-
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вою і своєю долею та в плані однорідного 
задуму має здійснити своє завдання. "Дух 
народу" віддзеркалюється в мові, поезії, 
музиці, праві, філософії, політиці, госпо
дарстві, спілкуванні, способі мислення — в 
усьому тому комплексі понять, який ми на
зиваємо менталітетом. Він вважав, що слід 
докласти всіх зусиль, аби відкрити той не
повторний геній і ту особливу ідентичність, 
в яких вони приховані або втрачені: "Дайте 
нам іти своєю дорогою... Нехай усі люди до
бре або зле відгукуються про наш народ, 
нашу літературу, нашу мову: вони наші, це 
ми самі, і хай цього буде досить"8. Заклич
но звучить голос культурного діяча, впев
неного в потребі національної ідентичності. 
Звідси випливає важливість відкриття ко
лективного "Я" через філологію, історію, 
археологію, мистецтво, пошуки коріння в 
"етнічній минувшині", аби виявити автен
тичність під нашаруванням століть (тобто 
усього того комплексу явищ, що концепту-
алізований К.Юнгом у його теоріях "колек
тивного несвідомого" та архетипу). Гердер 
був впевнений, що вірність національному 
духові — умова художньої повноцінності 
мистецтва. Звідси його переконання, що 
"всюди світ фантазії відображає клімат й 
характер народів. Порівняйте гренландсь
ку міфологію з індійською; лапландську з 
японською; перуанську з негритянською: 
яка всеоб'ємна географія поетичної душ\"9. 
Відображення в "поетичній душі" особливо
стей "характеру народів" — важлива со
ціально-психологічна закономірність, бо в 
мистецтві знаходить своє вираження ду
ховне життя нації. Тому "войовничий народ 
оспівує подвиги, ніжний оспівує любов, 
кмітливий складає загадки, народ, наділе
ний уявою, — алегорії, притчі, живі карти
ни. Народ з кипучими пристрастями може 
виражати тільки пристрасті, рівно ж як і на
род, оточений небезпеками, створює 
грізних богів"ю. Для нього було очевидним, 
що "в просторі світу краса — різноманітна. 
Призначення роду людського полягає у 
зміні сцен, культури і звичаїв. Все це роз
маїття сцен складає епізоди драми, і в 
кожній з них виявляється примітна сторона 
людства"". 

Гегель опускає романтизовану ідею "духу 
народу" з надхмарних висот у площину ре
ально існуючої держави як втілення "об'єк
тивного духу". На його переконання, народ 
стає духом, тобто історією, а не лише гео
графією й антропологією — єдино у формі 
держави 1 2 . А доля й держава такі, на які 
кожний народ, зокрема, заслуговує, і що у 
війні перемагає той, хто на перемогу за
слуговує, бо війна — це рід "Божого суду". 
Для німецьких культурних діячів було без
сумнівним, що людство саме в націо
нальній диференціації досягає висот роз
витку. Причому саме німцям належить бу
ти, говорячи словами Гумбольдта, "чистим 
дзеркалом людства". Й.Г.Фіхте у "Промо
вах до німецької нації" наголошує, що 
Німеччина — носій животворного духу, 
який протистоїть смерті. Німці — "чесні, 
серйозні, розважливі й говорять... щоб вис
ловлювати правду"12. Шіллер ще амбітні-
ший: всі інші народи подібні до квітів, що 

в'януть без плодів. Коли британці дбають 
про багатство, французи про славу, німцям 
призначено найвище: зв'язок зі світовим 
духом. Кожний народ має свій день в 
історії, але день німців — це жниво всіх 
часів' 4 . 
Очевидно, що таке твердження викликає 
спротив. Але потрібно визнати: факт ак
центування особливостей нації, декларо
ваного месіанства або культуртрегерства 
(хоч би й зразка — німці нація філософів 
чи композиторів) відіграв значну роль в 
націо- та державотворенні. Підкреслення 
величі нації давало почуття особливого по
кликання. Адам Міцкевич не сумнівається, 
що "кожен народ розпочинає своє націо
нальне існування з одкровення. Кожна 
нація має собі за підставу — власне спе
ціальне одкровення. З основі кожної з ве
ликих націй — ... єдина ідея, і нація живе 
тільки для того, щоб цю ідею реалізувати". 
Етап посланийцтва пройшов кожен народ 
в час свого формування чи відродження. 
Згадаймо, як в час відзнайдення ідеологіч
них основ української національної свідо
мості постали "Книги буття українського 
народу'. 
Слід відзначити в даному контексті шкід
ливість умисного пропагування псевдооб-
разу українців, "хохлів з комплексом мен
шовартості", які незворушно спокійно 
сприймають факт: маємо те, що маємо (і 
це ревно говорить сам президент, нехай і 
колишній). Чи не формує це у наших недо
брозичливців почуття презирства, зверх
ності, насмішкуватості над нашими кривда
ми? 
Так, мистецтво — це, по суті, самопізнання 
людини в різних сенсах її буття: суспільно-
політичному, соціальному, національному, 
психологічному тощо. Кожен народ пізнає 
себе через своє мистецтво, людство в 
цілому пізнає себе через історію мис
тецтва. Гегель справедливо вважав, що 
цінність мистецтва полягає у вираженні 
"глибинних людських інтересів, всеоб'єм-
них істин духу. У твори мистецтва народи 
вклали свої найзмістовніші внутрішні спо
глядання і уявлення. Мистецтво часто слу
жить ключем, а у деяких народів єдиним 
ключем для розуміння їхньої мудрості і 
релігії115. 
Воістину, воскресити, "реконструювати" 
картини, звуки, образи нації в усій їх кон
кретній специфічності та правдоподібності 
під силу тільки художнім засобам мис
тецтва. Відтворення духу минувшини, мо
ральних чеснот предків, складності вну
трішнього "Я" сучасника свідчать про непе
рервність нації, драму її слави, силу духу, 
приниження й відродження. В цьому відно
шенні Шевченко, Міцкевич, Петефі, Тагор, 
Вагнер, Дворжак, Сібеліус — безцінні. Са
ма Істина говорить вустами Гете, коли він 
наголошує на тому, що геній не тільки епі
центр нації та національної ідеї, а вузол, 
"бджолина матка", центр сучасної йому ес
тетики, бо, випереджаючи свій час, він ніби 
тягне її за собою. І тому "народ породжує 
своїх геніїв, які наче півбоги захищають йо
го та ведуть до слави". Кому як не нам, ук
раїнцям, знати істинність цих слів! Персо

ніфікувавши собою Україну, геній Шевчен
ка сказав за всіх "отих рабів німих". У його 
Слові український національний дух потуж
но пульсував, мужньо боровся за самозбе
реження, акумулюючи, переплавляючи, 
зберігаючи від забуття морально-естетич
ний досвід нації. Вона вижила, не асимілю
валася, не щезла. 
Оскільки нація є найдорожчою цінністю, то 
мистецтво ставить собі за мету увічнення 
її слави. Сторінки історії мистецтва нагаду
ють нам, як в час націотворення в Європі 
прозвучала вимога національної школи 
історичного малярства, гідної великої нації 
(Дж.Рейнольдс). Джеймс Баррі (1775) за
являє: "Історичне малярство і скульптура 
мають становити головну мету кожного на
роду, що прагне уславитися мистецтвом. 
Це критерій, з допомогою якого оцінювати
меться національний характер, коли спли
вуть сторіччя, із допомогою якого націо
нальний характер уже тепер оцінюють уро
дженці інших країн"15. У зв'язку з цим слід 
відзначити ту неоціненну роль, яку відіграв 
у становленні французької нації, та й ор
ганізації самої ідеї національної спільноти, 
історичний роман (В.Гюго, П.Меріме, Аль-
фред де Віньї та ін.). Та й в панорамі духов
ного життя України — вагома роль історич
ної романістики. Відкриття минувшини та 
закладених в ній культурних вартостей як 
вияву унікального "генія" значно підсилю
ють національну свідомість. В тому дзер
калі історії, або й праісторії, народи можуть 
розглядати себе, усвідомлювати свій 
національний характер, дійти до переко
нання про незалежність, аби існувати ав
тентично. Ентоні Сміт у праці "Національна 
ідентичність" підкреслює, що "в ньому чле
ни кожної культурної спільноти могли поба
чити, чому національна єдність доконечна 
для втілення справжньої національної іден
тичності і чому тільки на національній 
батьківщині спільнота може знати своє 
справжнє "Я" і досягти солідарності своїх 
громадян"17. 

Націю пронизує ідея єдності, тобто соціаль
ної згуртованості, братерства. Родина ле
жить в основі генеалогічної концепції нації, 
спілка громадян-побратимів (українська 
мова фіксує цей момент характерною фор
мою звертання: "брате мій, товаришу мій"), 
символізована Ж.Л.Давидом у живописно
му полотні "Клятва Гораціїв", де три брати 
на мечі свого батька присягають перемог
ти або ж загинути за свою батьківщину. 
Ж.Мішле максималізує його ідею: "Націо
нальність, батьківщина — головне в житті 
світу. Якщо вмирає батьківщина — вмирає 
все". 
Нинішня Україна як єдина духовна єдність 
ще не існує, а це саме той ідеал, якого 
прагнемо. Відродити націю — це значить 
"перетворити отару виборців та податко-
давців у спільноту вільних і гордих особис
тостей". Як вважав один з найцікавіших 
філософів XX ст. іспанець Мігель де Унаму-
но, — ця проблема утвердження себе як 
нації є для нас надзвичайно важливою. 
Вже найвищий час перестати бути "наро-
дом-менталоїдом" (термін М.Мамардашві-
лі), який тільки теоретично здатний вибудо-



вувати своє майбутнє. А для цього слід та
ки погодитися з Євгеном Маланюком, що 
"може, найважливіше з наших завдань як 
національної спільноти було, є і буде пізна
ти себе". Додамо, не тільки пізнати, а й 
пробувати змінити себе на кшталт західно
європейського ідеалу "фаустівської люди
ни". Бо, на противагу західній думці, яка 
пройшла через патріархальний, чоловічий 
первень, наша думка перебувала і перебу
ває в полоні матріархального первня, жіно
чого первня. Звідси пасивність, брак ак
ти візму. В нашій історії все кожного разу 
починається спочатку, неначе на порож
ньому місці. На це звертає увагу В.Стус: 
"Наша історія — це все і завжди спочатку, 
якась постійна гойданина на одному і тому 
ж місці, мертва хвиля еволюції'. Про це з 
болем пише Григір Тютюнник: "Ми стоїмо, 
не розвиваємося, одні душі німіють, інші 
сіріють. Ще інші танцюють під шаманський 
бубон наживи... Ми стоїмо"'8. Яка суго
лосність сьогоденню! 
Є у Тютюнникових записах точно спосте
режена деталь: "Народ, який не мав дер
жавності, національної гордості не зазнав, 
тому і гине"'9. 
Ця засторога спрямовує нас до усвідо
млення того, що підґрунтям наших думок та 
діянь повинна стати національна ідея як 
предмет свідомості та мотивування волі 
(М.Бубер), як осереддя нашої державо
творчої мети. Бо знову, як і на початку XX 
століття, залишається злободенним націо
нально-естетичне кредо "хатян", представ
лене М.Євшаном: "Ми всі разом — дрібні 
люди, сіра рівнина без верхів, пісок, що 
розсувається під ногами наїздника. Треба 
нам стверднути навколо одної думки... Чи 
зможемо... зорганізувати український 
культурно-національний тип, тип націо
нального героя, і довкола нього змобілізу-
вати все свідоме українство, і поставити 
його до твердої національної праці, до 
національної робітні'. Якщо згодитись із за
гальною постановкою проблеми, все ж 
викликає скепсис вимога творення героїв, 
бо в нашій ментальності це часто призво
дить до простого вивищення, до "гетьман
ства", а от щодо витворення національної 
еліти, "білоробів" (І.Франко), духовної ари
стократії, яка повинна володіти не лише 
глибокими професійними знаннями, а й 
повинна мати, на глибоке переконання 
Івана Франка, "найбільшу суму чеснот, 
інтелігенції, спосібності, благородного і... 
піднесеного способу думання"20, — мо
ральний імператив нашого сьогодення, пе
редумова побудови держави Україна. Щоб 
не сталося і на цей раз так, як писав після 
політичних поразок початку XX ст. В.Ли-
пинський, використовуючи образну біблій
ну символіку, що "необуздане хамство і на 
цей раз розвалило українську державу, бо 
не було на Україні власної Яфетової сили". 
А щоб не розвалило, то своє вагоме слово 
має сказати і мистецтво. Йому під силу 
розкрити таємниці внутрішнього "Я" (до 
речі, У. Лисяк-Рудницький радив причини 
політичних поразок шукати у внутрішньому 
стані громадянства України) та спрямувати 
його енергію на творення нас сущих кра

щими й розумнішими. "Мистецтво мусить 
задовільнити... метафізичну потребу су
часного розбитого, зневіреного в свої сили 
чоловіка... Отже, мусить... не сходити на 
фарс або забавку для поодиноких людей. В 
приготовлений/' тої розвиненої атмосфери 
серед загалу, у вихованні одиниць і цілих 
поколінь в тім напрямі, щоб зробити їх сер
ця здібнішими до сприйняття та плекання в 
собі всього гарного, радісного, величного, 
лежить і найбільша місія всього мистец
тва"2' — писав М.Євшан на початку XX ст. 
Чи це перестало бути актуальним? 
Те, що серед гілок духовної культури мис
тецтво завжди посідало в Україні особливе 
місце як чи не найголовніший спосіб буття 
та утвердження національної ідеї, спричи
нене не лише своєрідністю історичної долі 
нашого народу, а й характером самої ук
раїнської ідеї — естетичне світобачення, 
ідеал Краси притаманні її змістовій струк

турі. Зокрема, М.Сріблянський (М.Шапо-
вал) саме так трактує українську ідею: "Ук
раїна — місце певної комбінації ліній, 
фарб, запахів, форм, кольорів неба, від
блисків води, шуму гаїв, ширини і шуму сте
пів, це комбінація таких естетичних вра
жень... які творять українську національ
ність, національний дух і світогляд"22. Тому 
"краса і сила нашої ідеї в ідродження" 
(М.Сріблянський) і залежить, значною мі
рою, від розвитку мистецтва як акумулято
ра "українського духу". Отже, "занепад ми
стецтва" — це загибель самого українства, 
— не без підстав застерігав Сріблянський. 
— Українство годується з мистецтва, живе 
ним і виявляється у ньому. Нема мис
тецтва — нема українства". У цих прист
расних словах — синтез естетичного та 
національного, яке відбиває своєрідність 
українства. Юрій Липа, аналізуючи події 
1917-1923 рр., сумно зауважує, що україн-



ська еліта, на жаль, не розуміла ваги мис
тецької організації почуттів українців (для 
яких Тарас Бульба — жива реальна особа), 
більше вірячи в силу абстрактних теорій. А 
"мужі держави повинні були б знати, що на
род не може держати в голові абстракції, 
якщо він мислить образами, — підкреслює 
він, — а тому дайте народові відповідні ми
стецькі твори і тим навернете його думки і 
душу на бажану нам путь"23. 
Панестетизм залишається константною 
рисою української ідеї впродовж усієї 
історії нашої культури, виходячи на пе
редній план в періоди її піднесення й 
розквіту: Київська Русь, доба бароко, Шев-
ченкова доба, 20-і роки XX ст., відлига 
1960-х років. Не випадково найвизначні
шими речниками національної ідеї були са
ме мистці. 
Історія триває. Ніхто за нас не збудує Ук
раїну. Демократія тим і добра, що при де
мократії не держава руйнує людину, а лю
дина будує державу і себе, і своє гідне жит
тя, і гуманітарну ауру нації. І тому дослу
хаймося щемливих жадань Василя Стуса: 

Дай, Україно, гордого шляху! 
Дай, Україно, гордого лику! 
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"ВЕЛЕТЕНЬ СЕРЕД МИСТЦІВ" 
марина скрипченко Українець Олександр Архипенко 

X 

ш 
ш 
< 

о 

"Традиція... допомогла Олександру 
Архипенкові шукати своєї праформи 

у творах, доведених до абсолютної 
простоти... " 

Богдан Певний 

Видатний українець, який став симво
лом XX століття у мистецтві пласти
ки, залишив Україну ще молодим, од

нак вже свідомим свого покликання. Що 
знаємо ми, його співвітчизники, про 
скульптора, який здійснив на чужині рево
люцію у мистецтві, ставши "батьком" ку-
бістичної скульптури, досягнувши вершин 
світової слави ще за життя? Хто для нас 
Олександр Архипенко? 
Так, найзначніші свої досягнення та "інно
вації" (сам мистець називав свої твори "ви
находами") Архипенку судилось створити 
там, за кордоном, але що б чекало його 
тут, якщо навіть декілька подарованих ним 
творів для одного з львівських музеїв були 
знищені московськими невігласами? Чи 
вдалось би йому зреалізувати себе і свій 
талант тут, на батьківщині? Мабуть, н і . . . 
Архипенко завжди усвідомлював себе ук
раїнцем: "Хто знає, чи думав би я так, якби 
українське сонце не запалило в мені по
чуття туги за чимось, чого я й сам не 
знаю"\ Певне, така туга і підштовхує люди
ну до постійного пошуку, стремління, дра
матичних внутрішніх переживань, без яких 
у мистецтві шлях художника надто про
стий. 

І тут на думку спадає цікава паралель. 
Згідно з філософсько-естетичною концеп
цією Архипенка, "між двома об'єктами ут
ворюється простір, який часом відіграє 
вирішальну роль у долі цих об'єктів". Вели
чезний простір між ним і Батьківщиною 
дозволив йому створити свій власний світ, 
у якому він жив, у якому намагався відме
жувати себе від тогочасних перипетій, від 
охопленого війнами старого світу. Спершу 
— у Париж, згодом його чекала Німеччи
на, наприкінці життя — Америка. Усі ці 
країни з гордістю називають його своїм 
культурним діячем. Але подумки Архипен
ко завжди повертався до рідного міста — 
Києва, хоча розумів, що ніколи не зможе 
знову його побачити. А для нього все почи
налось тут... 
Ось що пишуть про становлення молодого 
скульптора західні дослідники: "...найбільш 
творчий і оригінальний період творчості 
Архипенка" — це роки його перебування у 
Франції (1908-1920) 2. Власне з 1908 року, з 
моменту його приїзду до Парижа, вони по
чинають відлік його творчого шляху. (Сам 
Архипенко згадував, що почав робити 
скульптуру ще у 1904 році, в час навчання 
у Київському художньому училищі). Для 
них значущість робіт "французького пері
оду" визначає значущість усіх пізніх та 

ранніх робіт, адже тут Архипенко зробив 
усі найвагоміші досягнення у пластиці, тут 
його назвали "піонером" скульптури цілого 
століття. Усе створене ним переважно 
аналізують з погляду впливу на його 
творчість друзів — Пікассо, Брака, Леже, 
Модільяні, Рівери, Апоплінера, та й взагалі 
— "стимулюючої атмосфери" тогочасного 
Парижа. Звичайно, художник ніколи не ли
шається осторонь середовища, в якому він 
живе, спілкується, працює. Та чи міг він за
бути ту енергетичну ауру рідної землі і 
древньої культури, яка залишається з лю
диною назавжди? Ні. Він завжди згадував 
її, як і її скитських "кам'яних баб" та Богів 
княжої доби, давні храми, яскраві кольори 

народного мистецтва українців, що знайш
ли своє нове життя в його мистецтві. 
У Києві він зробив свій життєвий вибір — 
всупереч батьківським наполяганням об
рав мистецьке ремесло. Вступив до Київ
ського художнього училища, де навчався 
разом з В.Бурлюком, А.Лентуловим, А.Ма-
невичем, О.Богомазовим. Згодом продов
жив незавершене навчання у студії пейза
жиста Сергія Світославського. Вже у 19 
років зробив в одному з сіл, що поряд зі 
столицею, свою першу персональну вис
тавку, де на все життя збагнув, що шлях до 
розуміння мистецтва людиною — це мова 
символів, в якій одним з найголовніших 
факторів є символічність кольору. Але про 
це трохи згодом... 
Далі його нестримно захопили пошуки. У1907 
році вони привели його до Москви, де марно 
сподівався навчитись чогось нового. Став 
членом молодіжного об'єднання мистців, щоб 
мати змогу експонуватись. Однак вже через 
рік він помандрував був до Європи. 

Як зазначив Віталій Коротич, автор єдино
го видання, присвяченого творчості Олек
сандра Архипенка, виданого в Україні у 
1989 році (перед цим прочекавши свого 
виходу 20 років): "Архипенко хотів зробити 
усе і встигнути всюди. Він повертався до 
своїх коренів, зростаючи окремим стовбу
ром з них"3. 
...Він не закінчив і Паризької художньої 
школи, адже поспішав створити свій осере
док, де б він міг навчати тому, що карди
нально змінило підхід до пластики і було 
тільки його "винаходом". Тут навчались 
Альберто Джакометті та Джакобо Мацу, 
які, розвиваючи його ідеї, згодом стали од
ними з найвідоміших скульпторів у світі. 
У Архипенка були "свої переконання": він 
завжди вірив у свої відкриття, сміливо 
відкидав мистецтво ще живого тоді "батька 
класичної скульптури" Родена і хотів, як 
Леонардо, поєднати мистецтво з матема
тикою, адже, на його думку, мистець пови
нен бути в контексті часу, а іноді — й випе
реджати його і — якомога завзятіше. "При
рода створює те, що поки що не існує..." Та
кою була і його природа. Сам час вимагав 
новаторства — "...Леже малює об'єкт че
рез гарматне дуло... Пікассо творить рево
люцію в малярстві. Архипенко, українець... 
робить перший крок до чітких геометрич
них конструкцій у скульптурі. 
Захід охрестив його "батьком кубізму у 
скульптурі", та сам Архипенко казав про це 
ось що: "Деякий час я вивчав одну книгу з 
техніки... саме вона привела мене до про
стих форм, які я вперше вжив у скульптурі 
з період кубізму... З того часу всі вперто 
вважали мене кубістом"5. 
У славнозвісному Салоні незалежних Ар
хипенко став справжнім авторитетом, по
ряд з Пікассо, Леже, Модільяні. Його нази
вали своїм вчителем молоді французькі 
пластики. Найкращі музеї надавали свої 
зали для його виставок. Кращі аудиторії Га
аги, Парижа, Берліна стали місцями запек
лих дискусій про Архипенкове різьбярство. 
Слава не забарилась. 
Чим Архипенку вдалось завоювати таку 
прихильність і визнання? Він став першо
відкривачем нових можливостей пластики: 
перший винайшов "відкриту форму" — коли, 
мистець показує предмет і зовні, і зсереди
ни; повернув живий колір з глибин мис
тецтва до його дієвого призначення; "ви
найшов порожнечу" — запровадив викори
стання порожнього простору у скульптурі і, 
що найголовніше, — використав можли
вості синтезу малярства і скульптури та 
став родоначальником нового явища в ми
стецтві — "скульпто-живопису". 
"Скульпто-живопис — це не лише відрод
ження зникаючої тенденції поєднати колір і 
форму, — це скоріше новий вид мистецтва, 
породжений специфічним злиттям і поєд-
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шням матеріалів, форм і кольорів. ...По
рпання кольору і форми не заперечує 
ухотвореності, — навпаки, — полегшує 
раження..." — зазначає у своїх нотатках 
ульптор. Окрім того, таке поєднання він 
яснював тим, що в житті ми бачимо од-
зу і форму і колір предмета, а для візу

ального враження особливу роль відігра
ють реальні тіні, що утворюються завдяки 
об'ємній поверхні та спеціальному освіт
ленню. 
"Глибинну філософію випромінюють його 
роботи. Кожен об'єкт присутній в своїй 
протилежності. Буття і небуття. Повнота 

вираження через пустоту. Ввігнута форма 
є одночасно опуклою. Винахід Архипенка 
— підкреслити присутність певної форми 
через її відсутність — робить навіть не
можливе реальним"6 (І.Голл). Однак зна
чущість архипенківського виду мистецтва 
досі достатньо не оцінена. Серед 39 
"скульпто-живописних" робіт лише полови
на збереглась до наших днів. За стилем, як 
зазначають дослідники творчості Архипен
ка, вони схожі на живопис кубістів, однак 
композиційно вони сповнені більшої спон
танності та уяви, "повністю вільні від будь-
яких естетичних зв'язків та асоціацій"7. 
Звичайно, головною їх особливістю є чудо
вий, дисонуючий колір, який майже цілком 
втрачається у репродукціях. Таким чином 
в історії мистецтва відбулось створення 
"архипенківського" виду мистецтва — но
вого посередника у зображенні довколиш
ньої дійсності. 
Ось що писала про його винахід "порож
ньої форми" американська преса: "Замість 
того, щоб писати речі, він зображає їх 
відсутність. Якщо не вірите, прийдіть і по
дивіться!"8, або ж — "...Містер Архипенко 
говорить мовою "відсутності" речей... До
волі комічно, чи не так?"9. Новий Світ спо
чатку не сприймав Архипенка, хотів зроби
ти з його виставок звичне для цієї публіки 
"видовище". Однак для скульптора його 
світ був реальністю. Він вважав, що немає 
ідеального об'єкта, що ми все бачимо по-
різному, з різних ракурсів, і простір між на
ми та предметом — щось на зразок енер
гетичного поля, тому порожнина — це теж 
щось реально існуюче, а не — "порожне
ча". "Саме відсутність чогось, а не при
сутність, і є причиною, імпульсом мотиву 
творення. Цей процес існує в природі як 
прихована сила і є основним творчим 
збудником виникнення нових форм життя" 
— продовжуємо читати в його нотатках. 
Своїм "винаходам", тепер уже всесвітньо-
відомим, енциклопедичним творам, від да
вав досить прості (простоту він любив по
над усе) назви: "Жінка", "У кав'ярні", Фігу
ра", "Жінка з віялом", "Постать, що йде", 
"Гондольєр", "Хто вона?", "Опуклість і виг-
нутість", "П'єро-карусель". І усе це — не 
просто скульптура (форма) та малярство 
(колір), це — вражаюче поєднання мате
ріалів: скло, цемент, дерево, теракота, 
мармур, гіпс, плексиглас (винахід XX 
століття), пап'є-маше, метал (бронза, 
срібло, криця), що свідчить про глибоко-
професійне володіння художником багать
ма техніками і технологіями, знаннями про 
їх можливості та якості. 
Лише за період 1921-1924 рр. було видано 
6 монографій, присвячених творчості Ар
хипенка (загалом бібліографія мистця 
налічує близько 150 позицій), зокрема та
ких дослідників, як І.Голл, М.Рейнал, Г.Гіл-
дербрандт, які вважали Архипенка, поряд з 
Пікассо, найвизначнішим мистцем століт
тя. Тільки про українця Архипенка писали 
так: "Обговорюючи проблеми сучасної 
скульптури, ми маємо, перш за все, згада
ти Архипенка. Мало того, що він найкращий 
зі своїх більш чи менш обдарованих сучас
ників в технологічній вправності та ду-
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ховній наповненості форми, він — най
більш різноманітний та творчо плідний 
скульптор"10. 
Аморфна частина полотна чи аморфна 
німа маса були для нього ознаками твор
чого безсилля. А він визнавав лише творчу 
силу. Хто міг тоді зрівнятись з Архипенком? 
Хто міг принаймні наблизитись до нього? 
Архипенко продовжував свої пошуки но
вих методів пластичної виразності. Так, у 
1922 році він винайшов т.зв. "архипентуру". 
За його словами, на це його надихнуло 
знайомство з теорією відносності (особис
то знав родину Ейнштейнів). Його ідея по
лягала в тому, що скульптор примусив ру
хатись малюнок: рухомі металеві смуги де
монстрували небувалі ще ефекти. "Пред
мет не має абсолютної форми у мистецтві" 
— знову повторював Архипенко... "Архи-
пентура — найбільш досконала форма су
часного мистецтва, оскільки вирішила про
блему динамізму і найкраще відповідає ду
ху нашого часу"11. Згодом архипентура 
спричинилась до запровадження ним спе
цифічного освітлення зсередини скульпту
ри. 
У тогочасних мистецьких виданнях писали, 
що глядачеві важко знайти спільну мову з 
Архипенком, а він наголошував, що "...ми
стець, який творить, приневолює до твор
чості й глядача... Коли подати глядачеві 
символ, він мусить почати й сам творчо 
мислити"12. 
Як згадують сучасники, він був сентимен
тальним, вихованим, інколи навіть доволі 
м'яким; зовні він був середнього зросту, 
міцної статури, з важкими руками, силь
ним слов'янським обличчям та з впевне
ним поглядом актора. У буденному житті 
був скромним і міг обходитись без роз
кошів. 
Наприкінці 1920-х Архипенко повертається 
від своїх інноваційних експериментів до 
більш реалістичної манери, що європейські 
критики сприйняли досить неоднозначно: 
одні — доброзичливо, інші, як К.Ейнштейн, 
звинуватили його в заграванні з салонним 
мистецтвом. У 1923 році він вирішує пе
реїхати до США, відчувши, що його попу
лярність у Європі падає, ймовірніше — 
хотів уникнути економічної кризи, яка аб
солютно не сприяла людям, що хотіли ціл
ком присвятити себе мистецтву. Звичайно, 
він розумів, що Америка найбільше сла
виться втратою духовності, однак тут га
рантувалось, принаймні, життя, "а цього 
вже достатньо в наш дурний час.. ."13 

Спершу було важко — його тут прийняли 
не так прихильно, як він чекав. Довелось 
починати все спочатку. У 1929 році він 
відкриває свою школу у Вудстоці, у 1935-
му — у Лос Анджелесі, у 1937-му — у Чи
каго; викладає у різних університетах, дру
кує свої теоретичні праці, багато працює. У 
1959 році Архипенко отримує золоту ме
даль на XIII Міжнародній бієнале мистецтв 
у Падуї (Італія). За чотири роки до смерті 
виходить його збірник "Олександр Архи
пенко: 50 творчих літ (1908-1958)" у співав
торстві з 50 мистецькими критиками. 
Своїм вчителем його називають Мур, 
Цадкін та Кадлер. Ще за життя відбулось 

більше 100 його персональних виставок. 
Мистецька преса всього світу оголосила 
його найбільшим скульптором XX століття. 
Про "американський" період творчості пла
стика представники української діаспори у 
США писали, що "кожна українсько-амери
канська виставка обов'язково повинна 
включати твори Архипенка, велетня серед 
мистців"14. 
...У Франції" Архипенка прославлено як 
чільного французького скульптора, німці у 
20-х роках звуть його "найбільшим з наших 
(німецьких. — М.Х.) мистців", венеціансь
кий "Іль Нуово джіорнале" визначає його 
як феномена, найбільш дискусійну постать 
у сучасному мистецтві. К и м виступає 
Олександр Архипенко для нас? 
У 1934 році Архипенко експонувався в ук
раїнському павільйоні. Хотів побачити 
Батьківщину — приходив до представ
ництва підсовєтської України в ООН, зби
рався до Києва на Шевченківські дні 1964 
року. Не судилось... Він різьбив святого 
Володимира, Івана Франка, не
одноразово — Тараса Шевчен
ка, навіть хотів подати проект 
для пам'ятника Кобзаря у Ва
шингтоні. Відмовили. 
А на окупованій Батьківщині ще 
у 1940-1950-х роках його ім'я 
хотіли викреслити, або ж — 
просто стерти з нашої культу
ри. Але це було неможливо, ад
же він жив, працював, цього 
українця знав увесь світ і не 
могли не знати на рідній землі 
(під його впливом зробив свого 
"Артема" І.Кавалерідзе). 
...Він не любив політиків, а 
політики не любили його. Мос
ковська політика вигнала його 
з рідної землі, як і багатьох 
інших українців, шукати можли
вості служити мистецтву. Од
нак він завжди пов'язував себе 
з Україною, без якої не було б 
того коріння, з якого виросло 
його мистецтво. 
В своєму останньому інтерв'ю 
Олександр Архипенко сказав: 
"Скульптура повинна мати зна
чущість поза своєю формою, 
щоб стати символом... Це пе
реводить скульптуру у ме
тафізичну реальність. Таким я 
бачу призначення мистец
тва..."15. "А найбільш цінною 
здібністю мистця я вважаю ви
нахідливість"15. Таким симво
лом винахідливості і непере
вершеності XX століття завжди 
буде для нас Олександр Архи
пенко. 

Примітки 
1 Олександр Архипенко: Альбом / Есе В.О.Ко-

ротича. — К.: Мистецтво, 1989. — С.8. 
2 Каїпегіпе ^ п з к у Міспеїзеп. АІехапсІег 

Агспірепко: 1887-1964 // Каїпегіпе ^ п з к у 
Міспеїзеп, Мепагла Сигаїпік. АІехапсІег 
Агспірепко: А Сепіеппіаі ТгіЬиІе. — 
УУазНіпдІоп: №ІіопаІ ОаІІегу ої Аіі , 1986. — 
Р.4. 

3 Олександр Архипенко: Альбом. —- С.12. 
4 Там само. — С.17. 
5 Там само. — С.17. 
6 Каїпегіпе ^пзку МїсЬеІзеп. ОІУЄП Ьоок. — 

Р.25. 
7 ІЬіо\ — Р.39. 
8 І М . — Р.51. 
9 ІЬісІ. —Р.51. 
, 0 ІЬісІ.. — Р.53. 
11 ІЬісІ. — Р.55. 
1 2 Олександр Архипенко: Альбом. — С.19. 
1 3 Каїпегіпе ^пзку МісЬеїзеп. ОІУЄП Ьоок. — 

Р.57. 
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Певний Богдан. Скульптор, що вийшов з на
роду // Михайло Черешньовський. Ретроспек
тивна виставка: Альбом. — Нью-Йорк: Ук
раїнський Музей, 1991. — С.13. 
Каїпегіпе Оапзку Міспеїзеп. Омел Ьоок. — 
Р.81. 

ІЬІСІ. — Р.17. 

і Олександр Архипенко. Дві жінки. Рельєфна 
юнована конструкція з дерева, міді, латуні, 
мельхіору. 1920. 

І Статуя на алюмінієвому п'єдесталі. Поліхромна 
бронза. 1957. 

3 Жінка, яка йде. Теракота. 1937. 
4 Статуетка. Поліхромна теракота. 1915. 

а, яка сидить. Рельєфна тонована конструкція. 
1920. 

і Вертикаль, що стоїть. Фарбоване дерево. 1935. 
7 Голова. Фарбована теракота. 1936. 
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Він сів у поїзд, що вирушив із стежок 
села Братишева через міста Стані
славів — Львів, у чудесний світ мис

тецтва, світ Михайла Ангела і Родена. 
Надзвичайний студент незвичайним шля
хом завершив науку мови скульптури в 
Краківській академії. Завершив власними 
силами, власним бажанням, власною си
лою волі. В 1937 році, дякуючи цінителям 
його таланту, особливо опікуна краківських 
мистців українців Богдана Лепкого, Крук 
подався на Захід. Краків був для нього над
то вже малим, прагнув ширшого віддиху. 
Це був тоді захмарений горизонт часу, що 
заповідав Другу світову війну. 
Для Крука мистецтво було найважливі
шим. І хоч у мріях снилася йому Італія і 
Франція, збирав найцінніше, що дати могла 
Німеччина. Там він навчився не лише дис
ципліни голитися кожного дня, як поперед
жували друзі, але встиг пройти новий етап 
вивчення методи і вислову власного: ба
жаю, знаю і можу. Крук оформив власний 
стиль мови, відповідний ідеалам, що йшли 
із ним стежками ще із села Братишева. Во
ни не відступали від нього, а він їх і стопи, 
що топтали їх, зберігав у серці. 
Стали вони героями його творів — селяни 
в кожухах, із волоссям довгим і стриже
ним, як у скитів, і дівчата роботящі, будови 
сильної — богатирської. 
Вивів Крук рідне село, як Стефаник своє, 
обездолене, але суворо поважне у своїй 
долі аристократів духа, праці і честі. Мону
ментальне стилем його мистецтво закріпи
лося після війни, коли переїхав з Берліна у 
Мюнхен і почав довгий і непохитний шлях 
до мистецтва, до слави. 
Віддав Крук мистецтву все, себе цілого і 
неподільно. Не розмінявся на приману 
дрібних пропозицій світу і світ "не співмав 
його". Його спадщиною зайнялися друзі, бо 
він їх мав. 

Вони віддали йому трибут в дні, коли земля 
приймала його у свої обійми 13 грудня 
1988 р. на мюнхенському цвинтарі. Про 
Крука спогад буде тривалий. Будуть нага
дувати виставки і його твори. Він житиме, 
поки житиме його нарід, бо він на шляху 
неможливого творив можливе. 

Богдан Стебельський 
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С Л А В Е Т Н І 

Сергій Литвиненко 
Сергій Литвиненко народився 1899 

року в Пирятині на Полтавщині, емі
грував в Першу світову війну на 

Захід. Перші його студії зроблені в Краків
ській академії мистецтв, і продовжив він 
свою освіту як мистець у Парижі. Вже у 
1933 році проходить перша виставка "Заіоп 
сіез Тиііегіепз", яка принесла йому величез
ний успіх. Слава його досягла Львова, де 
він багато і плідно творив: відомий надгро
бок Івану Франку (Личаківський цвинтар у 
Львові), пам'ятник митрополиту Шептиць-
кому, князю Данилу Галицькому, Володими
ру Великому, Кирилу та Мефодію. 

Після Другої світової війни ми
стець їде до Німеччини. В 
Карлсфельді була досить вели
ка українська громада. 1949 
року Литвиненко їде до Нью-
Йорка, де приєднується до ук
раїнської громади в ор
ганізацію "І Ікгаіпіап Агї із і 
Аззосіаііоп", де і пройшло його 
життя. 

1. Сергій Литвиненко. Тарас Шевченко. 
2. Гетьман України Іван Мазепа. 

3. Молитва. 
4. Виснажений. 
5. Микола Фоменко. 

Матеріал поданий істориком мистецтва 
Людмилою Лосіковою 

Німеччина, м. Нюрнберг. 
2 З 
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ЄВГЕН І МИХАЙЛО ДЗИНДРИ: 
ДВА СКУЛЬПТОРИ - ДВІ ЕПОХИ 

КЛАСИК 
ЛЬВІВСЬКОЇ 
ш к о л и 

Євген Дзиндра (1913-1989) належав 
до найстаршої генерації львівсь
ких художників другої половини 

XX ст. Він працював у станковій і мону
ментально-декоративній скульптурі, 
творчість його була і лишається однією 
ВІ складових такого поняття, як львів
ська скульптура XX ст. 
...Мабуть, сама доля визначила життєвий 
шлях Є.Дзиндри. Він народився в 
селі Демня, що на Львівщині, де го
ловним ремеслом його одно
сельців було різьблення в камені. 
Народні майстри з твердого місце
вого вапняку різали невеликі (до 
1,5 м заввишки) "фігури" і хрести 
для надгробних пам'ятників. На 
Дрогобиччині, Миколаївщині на 
гроші, зібрані сільськими громада
ми, вони зводили чи не перші на 
Львівщині пам'ятники Т.Шевчен
кові ще за часів Австро-Угорщини. 
Саме вони, ці майстри, й були пер
шими вчителями майбутнього 
скульптора. Від них він навчився 
•розуміти" камінь, розкривати йо
го пластичні і декоративні можли
вості, опанував прийомами оброб
ки цього матеріалу, які тут переда
валися з покоління в покоління. 
З 1930 по 1933 роки Є.Дзиндра 
навчався у Львівській приватній 
художньо-ремісничій школі у класі Андрія 
Коверка, відомого у Львові скульптора, ав
тора пам'ятників Митрополиту Андрею 
Шептицькому. Потім, у 1934-1938 роках, 
студіював на відділенні монументально-де
коративної скульптури у Львівській худож-
ньо-промисловій школі в майстерні Ма
р'яна Внука, автора численних портретів і 
станкових композицій, а в повоєнні роки — 
Одного з провідних скульпторів Польщі. Ро
ки, проведені в його майстерні, а також на
вчання у таких відомих художників і педа
гогів, як Я.Нальборчик та Й.Стажинський, 
були не лише учнівськими. Це був час ак
тивних самостійних пошуків, коли молодий 
мистець вперто прокладав свій шлях у 
скульптуру. Одну з робіт Дзиндри на міжна
родній виставці учнів Львівського училища 
В Парижі у 1935 р. відзначено Почесним 
дипломом II ступеня. 

Закінчення училища збіглося з приходом 
советської влади, яка відразу запрагла за

лучати художників до виконання агіта
ційної продукції. У співавторстві з Я.Ковер-
ком, Я.Чайкою та І. Весною Є.Дзиндра 
працював над першим советським мону
ментом у Львові — композицією з гіпсови
ми фігурами "Робітника", "Червоноармій-
ця", "Селянина", "Трудівниці", встановлени
ми на високому дерев'яному постаменті. 
Дзиндра виконував й інші роботи: портрети 
В.Стефаника, І.Франка, працював над мо
нументальною фігурою Каменяра, що мис-
лилась скульптором як пам'ятник. 
Роботу в жанрі історичного портрета він 
продовжив і в зрілий період своєї твор
чості, що становить кращий здобуток спад
щини Є.Дзиндри. 
В повоєнні роки скульптор поєднує творчу 
роботу з громадською та педагогічною: 
працює на Львівській кераміко-скульп-

турній фабриці, в Спілці художників Львова 
очолює скульптурну секцію, обирається го
ловою правління Художнього фонду. У 
1945-1949 роках викладає у Львівському 
училищі прикладного мистецтва ім. І.Тру
ша. Дзиндра любив спілкуватися з молод
дю, привчав майбутніх мистців до серйоз
ного, творчого ставлення до навчання, ча
сто повторював їм слова М.Внука: "Худож
ник — це звичайний трудівник, що якнай
краще виконує те, чим природа і Бог його 
обдарували". Дзиндра належав до тієї гене
рації львівських скульпторів, яким в по
воєнне десятиліття довелось працювати в 
умовах особливо жорсткої тоталітарної іде
ології, коли мистець був позбавлений пра
ва на вільний вибір художніх засобів для 
реалізації свого творчого задуму. Будь-яка 
спроба сміливого конструктивного рішення 
пластичних компонентів твору розгляда
лась як формалізм і зневага до принципів 
соцреалізму. Атмосферу тих років можна 

відчути, гортаючи архівні документи 
Львівської спілки художників: якщо у 1946 
р. Спілка нараховувала 80 членів, то у 
1951 р. їх залишилося 40. Як сказано в од
ному з документів, "зі Спілки вибувають 
політично і творчо неповноцінні художни
ки"*. 
В цих умовах було дуже складно зберегти 
своє власне творче обличчя, не перетво
ритися на ремісника, котрий слухняно ви
конує замовлення влади. Львівські скульп
тори в ці роки особливо активно працюють 
в галузі історичного портрета. В значній 
мірі це звернення до образів національної 
історії було інспіроване діяльністю Івана 
Севери — патріарха львівської скульптур
ної школи другої половини XX с т , а з друго
го боку — традиціями 1920-1930-х років, 
коли у Львові працювали М.Паращук, 

ГКузневич, В.Лисик, С.Литвиненко, 
котрі піднесли на високий рівень 
національну тему як у портреті, так і 
в композиціях історико-філософсь-
кого змісту. Власне, саме цей 
чинник, а також притаманне львів
ській пластичній традиції тяжіння до 
міцної, узагальнено потрактованої 
форми сприяли тому, що твори 
скульпторів Львова вигідно вирізня
лись на республіканських і всесоюз
них виставках вже в ті роки. 
Є.Дзиндра в другій половині 1940-х 
— у 1950-х роках виконав такі відомі 
твори, як портрети Т.Шевченка, 
І.Франка, Л.Українки, І.Труша, М.Ле-
онтовича, що свідчать про прагнен
ня скульптора до історичної та порт
ретної достовірності в трактуванні 
образу. Він приділяє увагу деталям 
одягу, іноді включає в композицію 
портрета атрибути (палітра, книга). 
Звичайно, такому методу притаман

на описовість, але у Дзиндри атрибути не 
превалюють в образній характеристиці, як 
це зазвичай бувало в тогочасних портре
тах героїв соцпраці, а логічно випливають 
із образного контексту твору. 
1989 року відбулася остання прижиттєва 
персональна виставка творів Є.Дзин
дри. Вона мала ретроспективний ха
рактер, і можна було чітко простежи
ти еволюцію творчості, відчути особ
ливості індивідуального стилю цього 
майстра. Протягом всього свого 
творчого шляху він зберіг вірність 
пластичним принципам, що сформу
валися у львівській скульптурній 
школі в 1920-1930-х роках, представ
никами якої були його старші сучас
ники і педагоги. 

. . .Як відомо, у 1960-1980-х роках 
скульптор працював у камені, надаю
чи перевагу міцно збудованим ста
тичним об'ємам. У порівнянні з жи-
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вою енергійною пластикою Е.Миська або 
напруженою динамікою об'ємів творів 
Д.Крвавича чи пошуками складних просто
рових композицій молодих скульпторів 
1980-х років, роботи Є.Дзиндри могли б 
здатися архаїчними. Але в межах методу, 
що сформувався в його творчості, мис
тець застосовував своєрідні, лише йому 
притаманні прийоми композиційно-просто
рової виразності, розуміння пластичної 
цілісності скульптурного твору. Важлива 
роль в досягненні цієї мети відведена 
фіксації моменту руху, виявленого, однак, 
дуже строго і стримано. Звертаючись най
частіше до погруддя, скульптор пожвавлює 
композицію поворотом чи нахилом голови 
("Є.Козак", "Т.Шевченко", "І.Труш", "Ф.Ма-
найло") або залишає за спиною портрето
ваного грубо оброблений кам'яний блок 
("Професор І.Свєнціцький", "Т.Шевченко на 
засланні"). У творах останніх двох десяти
літь діяльності Є.Дзиндри значно розши
рюється емоційна палітра, образно-психо
логічна характеристика поглиблюється, 
стає змістовнішою. Для кожного твору 
скульптор прагне знайти певний наст
роєвий лейтмотив, що стає визначальним 
елементом у розв'язанні психологічних за
вдань: І.Франко — схвильовано-романтич-
ний, у портреті Ф.Манайла домінує енергія 
сильної діяльної натури, у характеристиці 
І.Свєнціцького превалює мудрість і аскеза. 
В діяльності Є.Дзиндри ці роки були дуже 
плідними. Зростав діапазон його творчості. 
Він був відомий не лише як творець порт
ретів видатних діячів української культури 
минулого і сучасності, а й як автор над
гробної скульптури, меморіальних дошок, 
присвячених І.Франкові, С.Крушельниць-
кій, Лесі Українці, І.Трушу та ін. В 1966 р. 
разом з відомою львівською скульпторкою 
Т.Бриж він працював над створенням ме
моріалу на місці німецького концтабору у 
місті Володимирі-Волинському: втілив по
стать в'язня, який прагне вирватися на во
лю. 

Український скульптор Євген Васильович 
Дзиндра прожив життя, наповнене невтом
ною творчою працею, і залишив про себе 
добру пам'ять — і як людина, і як обдаро
ваний мистець та педагог. 

* Львівський державний 
обласний архів. — Ф. 1694. — 
Оп. 1. — Од.зб. 114. — Арк. 13. 

Світлана Пупій, 
кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської 

академії мистецтв 4 

1. Євген Дзиндра в робітні біля портрета Івана Труша. 

2. Євген Дзиндра. Іван Франко. 1961. 
3. Професор Ілларіон Свєнціцький. 1960. 

4. Портрет Єрошенка. 1970-і. 

5. Микола Леонтович. 1959. 5 
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НОВАТОР 
МИХАЙЛО 
ДЗИНДРА | 
Скульптор Михайло Дзиндра наро

дився 1921 року також в с.Демня, 
що на Миколаївщині біля Львова. 

Професійні навики в галузі об'ємної плас
тики отримав у Мистецько-промисловій 
школі у Львові, що працювала під час 
німецької окупації. Студії в класах відомих 
мистців Богдана Мухіна та Івана Севери 
виховали в наполегливому юнакові прист
расного спостерігача життєвих явищ та 
послідовного експериментатора в царині 
мистецьких засобів. Стежачи за найнові
шими формалістичними досягненнями 
світового мистецтва, М.Дзиндра виперед
жував ровесників у масштабах образного 
вислову та композиційної довершеності 
творів. Його перші реалістичні скульптури 
"Запорожець", "Амур і Психея", "Кобзар", 
"Апофеоз України" та інші були позначені 
наджиттєвою експресією і водночас — ла
конізмом. Період навчання в Мистецько-
промисловій школі став також часом ви
пробування образної системи різних 
стилів: барокова патетика, композиційна 
логіка античності — ось деякі з рис, що їх 
увібрав М.Дзиндра на першому етапі мис
тецьких пошуків. Ще наприкінці навчання 
він відчув певну обмеженість зображаль
ного шляху в образотворенні, який доміну
вав серед навчальних методів Школи. Мрія 
створити разом зі своїм учителем І.Севе-
рою "Академію сучасної скульптури" зали
шилась нездійсненим проектом сильних 
особистостей різних поколінь. 
По закінченні Мистецько-промислової 
школи молодий адепт на короткий час 
виїздить до М.Братислави в Словаччину, де 
працює викладачем у студії декоративної 
різьби. Життєві реалії повоєнної Європи 
змусили його цього ж року виїхати до 
Німеччини. Тут мистець протягом семи ро
ків створив близько сімдесяти тематичних 
скульптур. Зі вступом до професійної спіл
ки мистців Німеччини розпочалась його 
діяльність як експонента збірних та персо
нальних мистецьких виставок. Середови
ще українських мистців (Григорій Крук, 
Юрій Соловій) сприяло якийсь час його ми
стецькій еволюції. Дискусії про завдання та 
призначення новітнього українського мис
тецтва будили в творчій уяві Михайла 
Дзиндри найрадикальніші задуми. Він праг
нув вільної, незалежної від об'єктивної ре
альності форми мистецького вислову. 
Світ модерної скульптури поглинув 
М.Дзиндру вже на початку 1950-х, коли він 
волею долі опинився в Сполучених Штатах 
Америки. Перші спроби "відірвати" мис
тецький зміст від сюжету дали суттєвий ре
зультат. Витончена кубістична стилізація 
форми одразу заманіфестувала скульпто
ра в тодішньому мистецькому середовищі 



США як пластика-інтелектуала з великим 
творчим потенціалом. 
Михайло Дзиндра хоч і сформував своє 
власне мистецьке кредо в Америці, але не 
увібрав фатального заперечення індивіду
ального начала в творі, як це відбувається 
в сучасному американському мистецтві. З 
естетичної платформи постмодернізму він 
Виніс витончений прагматизм мистецького 
аналізу, який дав йому можливість зробити 
процес формального експерименту само
достатнім та ізольованим від ужитковості. 
Михайла Дзиндру завжди цікавила довко

лишня дійсність, але він не бачив потреби її 
Відтворювати в своїх творах. Його фігура-
тивна кругла скульптура, хоча й займає 
поважну частину мистецького доробку, бу
ла створена в один з недовготривалих пе
ріодів творчої еволюції (1969-1973). Асо
ціативні образи, що складають зміст цих 
Скульптур, аж ніяк не є трансформацією 
реальних об'єктів дійсності. Безмежна 
фантазія М.Дзиндри, що шукає пластично
го вираження в несподіваних ракурсах 
Об'ємних форм, інколи конструює гротескні 
Образи довколишнього світу. Але ця подіб
ність його скульптур до фігуративних об'єк
тів дуже умовна. Дзиндра оголює і гіпер
болізує ніким не помічені ознаки природної 
форми. 

Всесвіт, буття, де нічого не можна перед
бачити, — ось предмет його образного 
мислення. Новизна в найменшому завит
ку форми, її характері, розмірі, матеріалі — 
головний мотив його формалістичних інно
вацій. Водночас М.Дзиндра не відкидає 
класичного поняття гармонії, функціональ
ного призначення об'ємної форми, просто
ру. В його творах відсутній епатаж. Дзинд
ра прагне захопити глядача несподіваним 
ракурсом форми; свідомі трансформації 
реальних об'єктів іноді звучать саркастич
но. Дзиндрі властиво відділяти від об'єктів 
їхню ужиткову сутність. Так у пластиці ви
никають асоціації "суму", "страху", "іронії" 
ТВ ін. 
Подальші пошуки скульптора в царині фор
малістичних інновацій привели його до аб
страктної пластики. Потреба відшукати но
ву якість вільної форми, випробувати знай
дені просторові рішення живила процес 

творчого експерименту скульптора. Після 
кожного "випробування" нової форми мис
тець вдається до монументалізації образу. 
Так, маніпулюючи матеріальною формою і 
предметним простором, М.Дзиндра нама

гається довести риторичне твердження аб
стракціоністів: образність у мистецькому 
творі залежить від загального пластичного 
ладу композиції. 
Різновид круглої абстрактної скульптури, 
який би міг увібрати всі монументальні ри
си формального експерименту, виник у 
творчості Михайла Дзиндри як ілюстрація 
зак інченої мистецької фрази. Нововід-
знайдена властивість пластичної форми, 
змонументалізована скульптором у про
цесі мистецького пошуку, окрім рис мону
ментальності, набуває тектонічних власти
востей архітектурної конструкції. Вдоско
налені композиції з вільною формою в пла
стиці "архітектурної форми" набувають 
функції ритмічних модулів. Так, впорядко
вано сполучені химерний завиток лінії, 
фрагмент гнутої площини чи брили в син
тезі дають монументальний образ. Фор
мальні завдання, що їх ставив собі мистець 
в експерименті з "вільною формою", — по
шук образних властивостей замкнутого 
міжпредметного та відкритого навколо-
предметного простору, композиційне з і
ставлення пластичних одиниць різного ха
рактеру та багато інших — в його компо
зиціях архітектурного змісту виступають 
образно-пластичними чинниками складно
го образу. 

Статичні пірамідальні нагромадження віль
них форм різного характеру набувають 
якостей архітектурної конструкції. Ще "не 
відточені" химерні їх образи деколи нагаду
ють гротескові моделі зруйнованих чи каз
кових споруд. Мистецький сарказм М.Дзин
дра відверто маніфестує, даючи цим тво
рам асоціативні назви: "Зруйнований те
атр" чи "Архітектура Верховної Ради". 
Вагому частку мистецької спадщини 
М.Дзиндри складають "плоскорізьби". Абст
рактні барельєфні композиції та рельєфні 
гротескові портрети чи не найкраще вияв
ляють одну з характерних особливостей 
його естетичної платформи: зображати 
"ірраціональну" суть життєвих явищ. При
сутність асоціативних образів у його "плос-

^дацьбаx' ' робить цей вид творчості своє-

Б І Б Л І О Т Е К А 

ЧІ'м містком між чистим формальним 
ексг ориментом та об'єктивним світом фі-

Й Ї г Ш 3 2 іивних об'єктів. Паралельна праця в 
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Мистецька проблематика, що хвилювала 
скульптора в кінці 1970-х, головним чи
ном, позначилась на численній добірці 
перших монохромних естампних аркушів 
малого формату. Трансформація природ
них фігуративних мотивів, пристосування 
до абстрактного пластичного вислову за
кономірностей природної гармонії стано
вили основу формалістичних пошуків 
М.Дзиндри на той час. Так, художник мані
пулював тоном та величиною плями зара
ди зміни маси, спричинював ілюзію об'єму 
з допомогою графічної фактури, експери
ментував з формами лінії та гнутої площи
ни, щоб дослідити стани руху та спокою в 
графічній абстракції. Окрім змісту фор
мального експерименту, його лінорити міс
тять образи об'єктивного походження. Си
луети людських постатей, гротескні портре
ти, анімалістичні композиції становлять 
більшу частину його фігуративних мотивів. 
На початку 1990-х років скульптор Михай
ло Дзиндра повернувся на постійне прожи
вання до України. Подих рідної землі, від
повідальність перед генерацією нової Ук
раїни, перспективи нових творчих звер
шень живлять на сьогодні процес його ми
стецької реалізації. 

Творчий набуток скульптора Михайла 
Дзиндри увібрав усю ретроспективу ево
люції світового пластичного мистецтва 
впродовж XX століття. Разом з тим, праг
нення М.Дзиндри до монументального ви
разу, лаконізму композиційних рішень, ши
рота пластичного діапазону в межах одно
го твору, — характерні якості мистецького 
таланту, що роблять його творчість надбан
ням саме українського мистецтва. 

Богдан Мисюга, 
історик мистецтва 

різних видах та жанрах скульптури сприяє 
розширенню візуально-уявного діапазону 
мистця. Таким чином Михайло Дзиндра 
відчуває і творить вібрацію форми від мас
штабу монументальних композицій до най-
тонших пластичних амплітуд фактури. 
Спостережені в природі гармонійні зістав
лення пластичних та колірних мас транс
формуються М.Дзиндрою в барельєфні аб
страктні композиції. Подібність елементів 
композиції, взятої з рослинних мотивів, по
рушується скульптором з метою уникнення 
повторень. Проте це порушення не викли
кає в його композиціях дисонансів. Колір в 
таких експериментах з трансформацією 
природної форми виконує не тільки деко
ративну функцію, але й функцію поділу або 
сполучення гнутої площинної форми, підси
лює він також ілюзію об'єму в плоскорізьбі. 
Більш суттєвими характеристиками наді
лено динамічний силует як виявник двови
мірних якостей пластичного експерименту. 
Повернення скульптора до людських об
разів протягом останнього десятиліття є 
своєрідним переглядом його мистецького 
досвіду. Гротесковий характер портретів 
спонукає мислити ці твори зовсім відсто
ронено від конкретних особистостей. До 

дивовижного несподіваний ракурс погляду 
мистця на фізіономічні види спонукає гля
дача ірраціонально сприймати особу люди
ни. Скульптор проводить в цих образах ці
каві філософські паралелі: між рисами 
людського характеру та фізичними якостя
ми тварини, рослини; між характерними 
рисами людини і геометричними фігурами. 
Гумор є також одним з чинників образної 
фантазії Михайла Дзиндри, бо за кожною 
такою "гротесковою маскою" він бачить 
людський характер чи виокремлену рису 
уявного співрозмовника. В такому абстра
гуванні М.Дзиндра інколи доходить до ціл
ковитої безпредметності, проте це не зава
жає сприймати зміст його творів дво
значно. 
Графічне мистецтво присутнє в творчості 
Михайла Дзиндри від самого початку. На
родженню будь-якого його художнього об
разу завжди передував схематичний ри
сунок. Проект об'ємної форми у кожній з 
робіт вимагала ще від самих початків ака
демічна програма скульптурного факуль
тету Мистецько-промислової школи. Відтак 
Дзиндра застосував допоміжний жанр 
станкової графіки в мистецтві абстрактно
го малюнку. 

До уваги 
Ілюстрований каталог творчих робіт українського 
скульптора Михайла Дзиндри (Михайло Дзиндра. 
Скульптура / Національний музей у Львові. Під 
ред. Б.Мисюги. — Львів, 2001. — 350 с.) є пер
шим виданням, котре охоплює увесь творчий І 
робок мистця. Тексти, підготовлені упорядником 
каталогу (автором статті), є однією з перших у 
вітчизняному мистецтвознавсті спроб класифіку
вати та проаналізувати абстрактну пластику. 
Всі матеріали подано українською та англійською] 
мовами. 
Книга призначена для наукових працівників му
зейних та експертних установ, дослідників ук
раїнського мистецтва, студентів та викладачів 
вищих художніх та педагогічних навчальних за
кладів, учителів загальноосвітніх шкіл, керівників 
художніх студій, усіх, хто цікавиться українським 
мистецтвом. 

На світлинах: твори Михайла Дзиндри різних років. 





У К Р А Ї Н Ц І У С В І Т ! 
>: 

Діапазон творчості Михайла Череш-
ньовського надзвичайно широкий — 
він і класик об'ємної скульптури, і 

майстер народної різьби. Шедеври його 
класичної творчості — це жіночі портрети, 
Богородиці, образи Лесі Українки, героїв 
української історії, а народної — дере-
ворізьби в церкві св.Івана Хрестителя (біля 
містечка Гантер, США). 
...Його сучасники-мистці, що прибули на 
Захід раніше (Крук, Павлось, Мухін), зуміли 
прославити свої імена хоча б серед ук
раїнської громади. 
А де Черешньовський? 
...Дійсність розділяла його з суперниками 
проваллям творчого досвіду, загубленого в 
партизанських криївках. Опинившись на 
волі, Черешньовський, подолавши фізичне 
безсилля, з неочікуваною снагою взявся 
за працю: у невеличкому гірському містеч
ку Міттенвальд, у низині між вершинами 
німецьких Альп, він відкрив робітню ук
раїнської народної декоративної різьби у 
дереві. З ним працювали досвідчені майст
ри, було немало учнів. Різьбили вони гу
цульські геометричні орнаменти. Слава 
про вироби української робітні рознеслася 
долинами Баварії, дійшла до великих міст. 
Але для Черешньовського різьба була ли
ше наддатком, від прагнув творити об'ємну 
скульптуру, що була його справжнім покли
канням. 

Нікому не вдалося так, як Черешньовсько-
му, передати духовність великої україн
ської поетеси Лесі Українки. З шести 
пам'ятників, над якими він працював бага
то творчих років і які були споруджені в 
парках США і Канади, три — це пам'ятники 
Лесі Українці у Клівленді та Кергонксоні 
(США) і в Торонто (Канада), а також 
пам'ятник Героям у Елленвіллі, Олегові 
Ольжичеві у Лігайтоні, о.Григорієві Грушці у 
Кергонксоні (усі — у США). Виконав Че
решньовський два проекти пам'ятників, які 
не були встановлені, однак експонувались 
на виставках: пам'ятник Тарасові Шевчен
кові та Митрополиту Андрею Шептицькому. 
Для нас, українців, Михайло Черешньовсь
кий залишиться скульптором, який про
славляв свою Батьківщину та своїх видат
них земляків у світі. 
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МИХАЙЛО ГРИЦЮК 
Те, що Михайло Грицюк підніс україн

ську скульптуру до світових верхо
вин, — це правда, і в цьому нині ма

ло хто сумнівається. Не зразу, але в кілька 
одчайдушних, самовбивчих стрибків подо
лав мистець небезпечну відстань між 
провінційністю й європейськістю. А що ця 
відстань виникла була і що її долати нава
жувався далеко не кожний — це також 
правда. За лічені роки Михайло Грицюк 
оновив ґрунтовно мистецьку мову, зробив 
відкриття, що засадничо змінили тогочасну 
ситуацію. Ніхто не спромігся й подосі за-

22 

ступити його місце, в тому числі й деякі 
спритні колеги, що силкуються відсунути 
Михайла Грицюка з першої лави кудись у 
задні ряди. Цього нікому не вдалось і не 
вдасться. Поза всяким сумнівом, це осо
бистість в український пластиці, і значення 
його спадщини переоцінити неможливо. 

Леонід Череватенко 
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О Б Е Р Н Е Н І В П Р О С Т О Р І 

Володимир Цанилеико] 

С кульптура, — каже досвідчений у цій 
фундаментальній образотворчій га
лузі, знавець і практик сучасного 

чину української скульптури, господар 
поспіль заставленої фігурами своєї київ
ської художньої майстерні Володимир Пав
лович Луцак, — скульптура, — повторює, 
— живе, так би мовити, у своєму просторі; 
організований простір ніби обертається до
вкола кожної з фігур, і кожна фігура по-
іншому обертається у своєму ж просторі... 
І бере обіруч — обертає — чергове своє ді-
тище. Ракурсує так, наче й сам уперше 
щось побачив у нім. 
На підході до майстерні масивністю й ске
лястістю виділяється попоясне погруддя 
статурного чоловіка, з обличчям і головою, 
сливе пробиваючими поперед себе дорогу. 
Пластичні риси лиця, виразна брахіце
фалія, характерне надбрів'я, стиснуті по-
військовому губи одразу виказують у зоб
раженні славнозвісного Полковника Коно-
вальця. Зіркі його зіниці прямосило упев
нюють кожного, хто задивиться у них, у не
минучості перемоги національних сил, у 
незворотній ході визвольного руху ук
раїнців, які б де псевдоісторичні перипетії 
не підтасовували їм захланні поневолю
вачі! 
Скульптор уже в ескізній глині приділяє, 
видно, пильну увагу пластичній деталізації 
саме тих округлих об'ємів, які покликані 
формувати думку глядачів щодо образо
творчої ідеї свого нового твору в цілому. 
Конкретність об'ємних деталей у Луцака 

надає його Коновальцю рис людини XX 
століття, але щобільш того, рис характерно
го військового українця із прогностикумом 
проводиря народу й вождя нації, яким і ви
вищився наш Полковник на драматичному 
поступові України до своєї Незалежності. 
Мистець навіч переконує свою завтрашню 
глядацьку публіку, що якраз такий само-
відданець українській меті знаходив і ре
алізував дійові суспільні важелі у формі 
політичної Організації Українських Націо
налістів, котру утворив та беріг десяти
літтями, і у формі правоздатної Української 
Повстанської Армії, військові акції і походи 
якої визнані як європейськими, так і 
азіатськими нашими сусідами. 
— Це я загодя підготував свій подарунок 
10-річчю Незалежності, — підкреслює Лу
цак. — Хотілося, щоб і втілені в скульптуру 
визволителі української нації жили сьо
годні. Такі, як Мазепа, Міхновський ... Пет
люра, Бандера ... Коновалець... 
Луцакові — за 70, і в тривалій своїй про
фесіональній звитязі з гранітними, марму
ровими і піщаними брилами, шамотними, 
гіпсовими, бронзовими, й глиняними, й ін
шими оргмасами упродовж кількадеся-
тилітніх творчих звитяг мистець здобувся 
на неодну художню перемогу: у володінні 
законами пропорційності, масоритмів, гар
монії, поєднанні об'ємів і освітлення. Та го
ловне в скульптурній луцакіані — з погляду 
сьогоднішнього — цілеспрямованість і при
четність нашого давнього спілчанина до 
народницької, патріотичної ідеї українства. 

Не у зв 'язку із соціально-суспільними 
тим паче політичними кон 'юнктурами 
навіть не слідом за змінами естетичний 
шкіл, стилів і напрямків (хоч і це сучао 
ниться у порухах його стека і стила) — і 
здавна, рядами, в його майстернях, } 
Лаврі і на Перспективній, фундаменталь* 
но постали образи Героїв України: Петр^ 
Конашевича-Сагайдачного, Івана Мазе
пи, Григорія Сковороди, Тараса Шевчен 
ка, Павла Тичини, Григора Тютюнника.. , 
І до шістдесятництва, і в шістдесятницта 
скульптор Луцак вже був, по суті своє] 
творчості , народником. В часи звитя і 
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Задорожного як націонал Луцак був з 
ним. 
Тож і виображений Луцаком у мармурі 
портрет проводиря націоналів нашої діас
пори, екс-президента України в екзилі Ми
коли Плав'юка (до речі, вишуканого й без
доганного філігрування) став не випадко
вим у вищезгаданій галереї. Цим твором 
визнаний за майстровитість наш скульптор 
у свій поважний фаховий вік нагадав усім, 
хто знав його почерк і руку, що йому під
владний будь-який стиль: Луцаковий образ 
вкс-президента — справжній, світового 
рівня, зразок сучасного скульптурного сти
лю у змалюванні проводиря української 
ідеї, якому XXI століття врівень його плеча. 
..На окремий мистецтвознавчий аналіз 

спонукає чи не найголовніша луцаківська 
концепція скульптуротворення — кон
цепція оберненості скульптури у про

сторі. За винайденим нашим українським 
Роденом формотворним постулатом до-
вкружного буття скульптури у просторі 
справжня деміургічно виоформлена нова 
образоіпостась має розглядатися з усіх 
можливих ракурсів. Ні про яку "анфасну", 
"профільову", "тричвертьову", а тим більше 
рельєфо-барельєфо-горельєфну одно
бокість мова! (Хоч він не відкидає жанрів 
каріатид, маскаронів, атлантів чи там ка
мей; сам він виконав, наприклад у Києві, 
денестілько відомих пам'ятних дошок — і 
на Києво-Могилянці , і на університеті 
ім.Драгоманова, і ін.). Але мова — про су
то скульптуру як таку. 
У Луцака витворилася своя точка зору на 
це — очевидно, все постало у нього через 
трансформації давніх наших скитських 
"бовванів" та "мамаїв" на степових (може й 
космозначних — див. праці арх. Шилова) 

І М ' Я В М И С Т Е Ц Т В І 

курганах, через осмислення "Буса" і "Світо-
вида", через переосмислення Архипенка.. . 
Чимало скульптурних композицій Луцака 
немовби зависли в повітрі: їм не потрібні 
навіть "підпори" Мікеланджело, Праксітеля; 
вони — наче той "Скіф" Позена, кінь якого 
не торкається копитами землі. У Луцака й 
філософ-просвітитель Сковорода ледь до-
торкнутий пальцями ніг, побільш однієї, 
лівої ноги, до планети. А що різнотемні 
фізкультурники, футболісти, балерини й 
под., то десь вони кріплені до околишності 
майже непомітними — дротами. 
...Одне слово, вигадник наш скульптор Во
лодимир Павлович — та й годі! Кміт. 

1,2.Володимир Луцак. Фрагменти пам'ятника Семену 
Палію у м. Біла Церква. Граніт. 

З Троє. Шамот. 1970-і. 

4. Олена Теліга. Мармур. 2000. 
5. Меморіальна дошка на будинку Київського 

педагогічного університету ім. М.Драгоманова. 
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С И Н Д Р О М 

Г І Г А Н Т О 

М А Н І Ї : 
С К У Л Ь П Т У Р А 

раїни відбулися вражаючі зміни. Вон 
торкнулися практично усіх його різновиді 
і жанрів, зумовили зростаючу роль маляг 
ства і графіки, а також таких нових форі 
творчої діяльності, як інсталяція, перфо[ 
мене, відеоарт. Натомість найскладніша сі 
туація у сенсі подолання стійких руді 
ментів минулого проявилася в діляні 
скульптури, і в першу чергу монументалі 
ної. Спробуймо виявити основні причин 
цього явища. 
Його коріння, безумовно, слід шукати 
процесах і наслідках запровадження єді 
ного творчого методу, що на практиці ОЗНІ 
чало повне заперечення ідей модернізму 
повернення до традицій XIX ст., доповн< 
них конкретними ідеологічними пріорите 
тами тоталітарного суспільства. Після ді 
намічних авангардних експериментів пе{ 
шої третини XX ст., серед яких помітив 
місце зайняла творчість геніального майя 
стра скульптурної пластики, всесвітньовИ 

МИ І ЧАС 



• М о г о українського художника Олександ
ре Архипенка, поняття скульптури набуло у 
мас надзвичайно завуженого трактування. 

виглядом боротьби з "формалізмом" з 
МВІ була повністю вилучена величезна 

<ка творчості, яка виходила поза межі 
і істично-натуралістичного способу 

|В^)6раження людської постаті (виняток 
Цмовила хіба що анімалістика). Про 
ЦЛіьптурні композиції нефігуративного 
Ірвктеру взагалі не могло бути мови, 
фвра скульптури до того ж була збіднена 
І рвхунок позбавлення її можливостей 
ІвІристання кольору (на щастя, цю втра-

Вмогли в значній міри компенсувати 
її пошуки майстрів декоративно-ужит-

мистецтва — художньої кераміки, 
дерева). 

з помітною втратою розмаїття форм 
(альних засобів, у совєтському мис-
скульптура (і насамперед монумен-
0 зайняла "елітарне" становище, їй 
їли реалізацію найважливих ідео-
іх завдань — створення і утверд-
основних символів влади, гігантсь-

•(долів", здатних ефективно нівелюва-
Прмгнічувати людську особистість. Не 

забуваймо і того факту, що скульптори на 
довгі роки зайняли практично усі керівні 
посади у всесоюзних і республіканських 
творчих спілках. 
Чи можна вважати подібне "лідерство" 
скульптури закономірним? Очевидно, що 
так. Адже історичний досвід людства 
свідчить, що утвердження постулатів 
імперського тоталітарного суспільства 
будь-якого гатунку в ділянці мистецтва 
завжди супроводжують ідеї гігантоманії. 
Підтвердженням цього є хоча б матеріали 
виставок, організованих у 1990-х рр. за 
підтримкою Ради Європи, — "Європа, 
Європа.. ." (1994), "Москва — Берлін: 
Берлін — Москва" (1995), "Мистецтво і вла
да" (1996) та окремого розділу відкритої в 
Берліні експозиції "Розвиток ми
стецтва в Німеччині протягом 
XX століття" (1999). Вони пока
зали, що, поруч з малярством, 
ідеї тоталітаризму отримували 
найповніше втілення у три
вимірному скульптурному зоб
раженні, у так званих "вічних" 
матеріалах — камені і металі. 
В совєтському суспільстві роз
мір монументальної скульптури 
поступово став своєрідною 
міркою її значимості. Означення 
"монументальний" почали 
сприймати як похідне від 
терміну "монумент", а в самій 
нашій свідомості виробився пев
ний стереотип: будь-який па
м'ятний знак мусить бути вели
чезним. Словесні обґрунтуван
ня подібних "творів" виходили 
поза межі здорового глузду: 
"Монументальність художнього 
твору пов'язана не лише з особ
ливим трактуванням образу лю
дини, але й з особливим вирі
шений ям простору /' часу... 
простір розширюється у сприй
нятті до уявлення про увесь Всесвіт, а час 
тяжіє до вічності, в результаті чого образи 
набувають величезного і в ряді випадків 
космічного значення"1. 
Наведемо лише два зразки реалізації 
подібних ідей. Перший — пов'язаний з го
резвісною процедурою "створення" в Києві 
так званої Урядової площі, якій передувало 
варварське знищення нині реконструйова
ного Михайлівського Золотоверхого собо
ру заради "грандіозного" проекту із двох 
однакових адміністративних будинків і ве
личезного пам'ятника вождю між ними"2. 
Зведення лише одного із запланованих бу
динків завдало непоправної шкоди архітек
турному обличчю історичної частини міста. 
У цій макабричній будівлі, позбавленій 
людських масштабів, виразно прочи
тується головна ідея — пригнітити осо
бистість, показати її дрібність і абсолютне 
безсилля супроти владних структур. 
Іншим апогеєм в реалізації ідей гіганто
манії уже в новітні часи стала одіозна фігу
ра, яка "увінчала" будівлю Українського 
державного музею Великої Вітчизняної 
війни в Києві. Цей монумент з принципо
вою агресивністю порушив історичний су-

Орест Голубець 
доктор мистецтвознавства 

лует і усталені пластичні домінанти давньо
го міста, а крім того, породив низку склад
них інженерних проблем, які в рівній мірі 
стосувалися як його зведення, так і наступ
ного збереження від природного руйнуван
ня. 
Виходячи із сказаного, констатуємо, що на 
момент розвалу тоталітарної системи в 
ділянці монументальної скульптури, як в 
жодній іншій галузі образотворчого мис
тецтва, сформувалися надзвичайно стійкі 
стереотипи. Здавалося, що за минулі де
сять років незалежності вони мали б 
відійти у минуле. Проте цього не сталося. 
Зрушення у головних естетично-психо
логічних засадах замовника, скульптора-
виконавця і глядача виявилися надто 

мізерними. Втілення національно-патріо
тичних пріоритетів у монументальній 
скульптурі проявляє постійну і виразну 
тенденцію сповзання у проторену колію то
талітарних часів. Суспільство виявилося не 
готовим до реалізації образів національних 
героїв у принципово скромнішій, "гуманізо
ваній" формі: адже як вони могли бути 
"гіршими" (тобто меншими) від тих, що ви
конувалися в радянські часи? Значимість 
скульптури, за винятком окремих випадків 
(згадаймо хоча б пам'ятник Івану Трушу у 
Львові роботи С.Олешка, пам'ятник Ми
хайлу Грушевському роботи В.Чепелика і 
Києві), знову ув'язується з її розмірами. 
Майбутній момент подолання цього над
звичайно стійкого рудименту слід сприйма
ти як ознаку подолання рабського низько
поклонства і розгортання процесу утверд
ження вільного суспільства. 

Примітки 
1 Зстетика: Словарь/ Под общ. ред. А.А.Беляева и др. 

— М.: Политиздат, 1989. — С.214. 
2 Історія українського мистецтва: В шести томах. — К. 

Головна редакція УРЕ. — Т.5. — С.242. 
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Всеукраїнська трієнале скульптури 
"Київ-2002": 

тенденції розвитку сучасної пластики і 

"Сучасність" мистецтва — це швидше 
історико-культурний термін, канонізо
ваний та музейний, який окреслює 
вже завершене явище. Представлену 
панораму розвитку сучасної ук
раїнської скульптури в експозиційних 
залах НСХУ можна назвати "те
перішнім", "сьогоднішнім" мистецтвом 
пластики, яке ще перебуває в процесі 
становлення, принаймні в межах ще 
не завершеного 2002 року. І це тішить, 
адже сучасне мистецтво — 
невід'ємна частина в структуруванні 
суспільно-політичних та культурно-
мистецьких процесів держави, що ут
верджує її поступальний (в розумінні 
— прогресивний) розвиток. 
Такі мистецькі ініціативи засвідчують 
чималу артистичну активність у нашій 
країні (в процесі підготовки до вистав
ки журі відбирало роботи лише ос
танніх років). Попри теперішнє ста
новлення глобальної технологічної 
культури, в Україні художники і надалі 
творять в ручний спосіб — і досить 
фахово. Варто лише назвати пред
ставлені на трієнале роботи вже доб
ре знаних майстрів вітчизняної 
скульптури: киян — М.Білика "Під 
вишнею", А.Забой "Ризик", М.Горло
вого "Арій", львів'ян — В.Одрехівсько-
го "Сповідь", Я.Мотики "Втеча", мико
лаївського скульптора І.Булавицького 

"Вільний птах степу", чернівчанина 
П.Озюменка "Архангел", також — 
одеситів, сімферопольських плас
тиків та представників багатьох 
інших міст і регіонів. 
Експозиція, яка зайняла усі чотири 
виставкові зали НСХУ, представи
ла увазі глядача пластику, викона
ну в традиційних матеріалах: брон
за — як домінуючий, найпопу-
лярніший матеріал, дерево та мар
мур, для яких притаманні більш 
традиційні, академічні вирішення, 
рідше — твердий камінь, пісковик. 
З дерев'яної скульптури цього року 
наші майстри представили пере
важно поліхромне дерево у досить 
нетрадиційних вирішеннях: напри
клад, робота М.Костіва "Спогад" 
(м.Івано-Франківськ) та М.Вертуо-
зова "Червоне і чорне" (м.Львів). 
Цілком неординарною виглядала 
на виставці робота з синтетичної 
маси — матеріалу, який не став по
пулярним серед наших пластиків, 
але з яким успішно працює чер
нівчанин С.Вірста ("Дерево жит
тя"). Цікавим прикладом умілого 
використання декількох матеріалів 
є робота киянина В.Бородая "Ме
лодія" (шамот, бронза), зразком, 
близьким до декоративно-ужитко
вого мистецтва, — "Собака-воро-
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ма* одеситки Л.Субангулової. Загалом таких 
робіт багато, більшість із них — салонного ха-
рвсгеру, що свідчить про запити нашого арт-
римку: перевага сюжетних композицій, жіночих 
морсів, зображень тварин, переважно — риб 
т . як не дивно, — блазнів. Звичайно, подібні 
уоігальнення можна зробити лише на таких 
шсштабних групових виставках, як ця трієна
ле, ЩО проводиться в Спілці вже вдруге. Але чи 
0 це позитивним зрушенням, що таких "салон
них* робіт з кожним роком все більше і більше і 
•Оми претендують представляти теперішнє "ми-
ІЮцтво" пластики? 
Однак найважливіше: ця мистецька акція 
••Свідчила, що скульптура в Україні, зокрема 
академічна школа, існує і розвивається, однак, 
ім иа таку кількість представлених робіт, — 
аурі було нелегко визначити справді авторські 
«нахідки та визначити переможців. Першу 
Премію присуджено В.Протасу за професійне, 
фахове виконання ("Теллус-Гея", мармур), 
•руту — харків'янину С.Світнєву за досить не
ординарне композиційне вирішення у роботі 
•Стрілець та муза" (дерево, бронза) і третю — 
•аульптурній композиції "Зелена мадонна" 
Цронза) Ю.Багаліки за вдало переосмислене 
вирішення традиційної сакральної композиції. 
1 моменту відкриття виставка користувалася 
ІОЛикою популярністю серед мистецької 
публіки — і не лише столичної, це свідчить про 
• і . що експозиція — цікава та вагома. Як уже 
РЛиачалось, такого роду виставки — частина 

іільної структуризації, зокрема структури-
художнього життя. Що ж може роз-
ги цьогорічна трієнале про розвиток на-
сучасного мистецтва? Мабуть, слово 

ігпибокий мистецтвознавчий аналіз) за на
вою мистецькою критикою, адже сьогодні не 
Як важливо побачити, як "прочитати про...". 

кор. "ОМ" 

1. Ярослав Мотика. Втеча. Бронза. 1999. 
2. Юрій Багаліка. Зелена Мадонна. Бронза. 2000. 

3. Сергій Сбітнєв. Стрілець та муза. Дерево, бронза. 
2000. 

4. Василь Бородай. Мелодія. Шамот, бронза. 2000. 
5. Володимир Протас. Теллус-Гея. Мармур. 2002. 

6. Лариса Субангулова. Собака-ворона.. Шамот. 1999. 
7. Михайло Горловий. Арій. Бронза, камінь. 2000. 
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Не кожна людина, сягнувши певного 
рівня успіху, здатна відкинути все, 
аби пізнати повноту буття, відчути 

потаємні ритми світу. Обравши шлях само
вдосконалення, вона має змогу поверну
тись до витоків, інакше побачити світ, а 
відтак своє місце в ньому. Але найсклад
ніше — це вміння поєднати визнання світу 
і глибинну, невтомну щоденну працю. Та
ких людей — одиниці, але вони живуть по
між нас, збагачуючи світ талановитими 
творіннями. 
Володимир Чепелик. Майстер сучасної мо
нументальної і малої пластики — за визна
ченням більшості українських мистецтво
знавців, переможець великого числа кон
курсів на проекти пам'ятників, академік, та
лановитий викладач, непересічний гро
мадський діяч — ось що про нього знає ук
раїнська громадськість. Але що ми знаємо 
про людину, яка веде діалог сам на сам із 
вічним діалогом часу — "людина і історія", 
власне, людина з його талановитого народу 
— древнього і світлого, яка постає головним 
об'єктом філософського осмислення мист
ця, адже визначити його доробок як суто 
мистецький — недостатньо. А щоб збагнути 
бачення скульптором історії (як часового 
виміру життя людини, народу, держави), до 
уваги — пластична галерея майстра, яка 
налічує в часі вже близько тридцяти років. 
Відповідь на одвічну дилему "людина чи 
історія" кожен може віднайти у звичному 
нам житті — повсякденній праці. ...Прига
дується скит з царської пекторалі, зобра
жений за шиттям взуття, доїнням кобили, 
вичинюванням шкіри: так, наші предки 
вважали, що буденна праця є вічноплин-
ним, незмінним для нас явищем, оскільки 
їй немає кінця і краю, тобто вона і є Віч
ністю. За своєю роботою людина постає та
кою, якою вона є, і зображаючи її у цей мо
мент, можна відчути найхарактерніші риси 
душі, а для скульптури ця особливість є 
надзвичайно вагомою, адже дає мож
ливість відтворити "есенцію", сутність не
повторного людського єства. 
Розпочинався шлях Чепелика-скульптора 
у малій пластиці, яка відкрила йому неба
чені можливості у пластичному формотво
ренні монументальних людських образів — 
змістовність, камерність, включення пред
мета як значущого інформаційного джере
ла. У ранніх творах — "Повернення" 
(1970), "Коваль" (1972), "На привалі" (1985) 
автор в однофігурних композиціях допов
нює розповідність сюжету виражальними 
властивостями постави фігури, насичує 
пластику ефектами гри світла і тіні, створе
ними експресивним фактурним ліпленням. 
Як наслідок — глядач прочитує сюжет, ба
чить перед собою людину, що продовжує 
жити своїм життям у бронзі. Трактування 
скульптури лише як образно-художнього 
вислову має своє пояснення — на час 
1970-1980-х років монументальна скульп
тура з її перебільшеною патетикою давно 
вичерпала себе. Необхідною потребою 
стало переосмислення, оновлення і нове 
потрактування спрофанованого в совєт-
ські часи не лише жанру, але й виду мис
тецтва — скульптури. 

Марія Хруща\ 

СВІТ ДОВИВ, АЛЕ НЕ ВТРИМАВ...! 

І тут Чепелик постає перед нами як май
стер української модерної (новочасної) 
скульптури. Одним з постулатів модер
нізму як світоглядної позиції є визначення 
історії як сукупності проблем людини у ми
нулому і минулого у людині, тобто — осер
дям зацікавлення виступає людина, а не 
швидкоплинний "театр вождів". 
Вже тоді скульптор обрав для своєї скульп
турної галереї людей, вихоплених з пут 
історії: солдат, трудівник, проводир народу, 
художник, актор, політичний в'язень... Ви
соке пластичне співпереживання відчува
ється у кожному з цих образів: щоразу 
майстер проводить особливе пластичне і 
психологічне дослідження образу, вільно 
поводячись з образом і сюжетом та сміли
во втілюючи їх. Кожна фігура позначена 
своєрідною манерою ліплення, відповідним 
лише їй пластичним трактуванням — від 
динамічного, навантаженого фактурною 
гіперболізацією, — до масивної, непоруш
ної поверхні. Іноді вони протиставляються 
одна одній: експресивне трактування бга
нок одягу та гармонійно скомпоноване ліп
лення обличчя, рук постаті. 
Достоїнством об'ємної серії Чепелика, що 
почала формуватись у 1970-х роках, а до
повнилась у 1980-х, є незабутньо людяні 
образи молодих вояків, яких життя, з неза
лежних від них обставин, "закинуло" туди, 
звідки повернутись — не кожному.. . "По
вернення", та не додому, а до улюбленого 
заняття — рисувати, щоб на мить забути 
про смерть, рідну сестру війни. Знімаючи 
чоботи, "На привалі", молодий солдат зга
дує далеку домівку і відчуває себе до болю 
самотнім і безсилим.. . Так вміла рука 
скульптора у звичному, буденному сюжеті 
розкриває усю глибину людських пережи
вань. 

Відшуковуючи відповідну часу образну 
ву і пластичне вирішення, Володимир Ч| 
пелик звертається до монументальї 
скульптури, маючи за спиною міцну шкс 
— його вчителями були М.Вронськ» 
О.Олійник, І.Макогон, М.Лисенко. 
Особливе чуття скульптурної форми, ВИЕ 
жене співвідношення мас і об'ємів, вирг 
на динаміка руху, композиційного рішені 
використання "діагональної композиці] 
роденівського "перехресного руху" — рис 
притаманні монументальним роботам 
тора (нерідко багатофігурним), датовані 
кінцем 1970-х — початком 1980-х рок 
"Метробудівці" (1977), "Плотогони" (19^ 
"Південне товариство" (1982), "Захисні 
Києва" (1983). 
І знову ж — людина на роздоріжжях іс 
такої кількості пам'ятників і монумеї 
присвячених пам'яті загиблих воїнів, ВІ 
знайти в доробку одного майстра. Волог, 
миру Чепелику вдалося втілити в матері* 
неодноразово, свій образ "воїна" — м\ 
нього чоловіка, котрий поклав своє ж і 
відстоюючи Батьківщину, землю прег. 
родину... їх безліч, безжалісна історія 
пам'ятає їхніх імен, але ми бережемо ї> 
своїй душі, про них нам нагадують м( 
менти В.Чепелика: "Пам'ятник перемс 
цям" (Ніжинський район на Чернігівії 
1988), "Братська могила загиблих воїї 
(м.Київ, 1989), "Пам'ятник мешканцям 
ханового острова" (м.Київ, 1989). 
...Солдат, родом зТруханового острова, 
вернувшись з війни і знайшовши на мі 
свого рідного села пустку, назавжди . 
м'янів. Бронзова постать у людський зріс 
опущеною головою, стиснута в кулаці п Ц 
ка — мить, коли людина переживає 
стримний біль, згодом — порожнечу. А 
вкола — все як і тоді, якихось півстоліття 
му, — дерева, Дніпро, сонячне небо. Од^ 
ця земля — як і ця скульптура — завжди 
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•вдуватиме про біль самотньої людини, жит
ів вкої понівечила війна. 
ІМбуть, відтворити трагічність перипетій 
людини у колесі історії розміщенням 
Ііупьптури у природному ландшафті — од-
т а найскладніших завдань, однак друга 
•ПОеина XX століття дала такі зразки мо-
•Шінтального мистецтва, як "Пам'ятник 
••відомому солдату" І.Петрова у Болгарії, 
•Ам'ятник жертвам фашизму в Бухен-
ІГавьді Ф.Кремена, монумент Б.Богданови
чі! у Югославії, пам'ятники на територіях 
Ввішініх таборів у Освенцімі, Треблінці, — 

юрелік ми можемо продовжити — 
"Пам'ятник жертвам сталінських репресій" 
• Івж івнянському лісі та "Пам'ятник загиб
аним воїнам" на Південній Борщагівці у 

Києві, обидва — руки Володимира Чепелика. 
Дотримуючись вже складених традицій — 
встановлення монумента або пам'ятника на 
достовірному місці подій (Биківнянський ліс 
був місцем масових убивств, що проводив 
НКВД), автор розташовує біля лісу, на узбіччі 
широкої дороги, людину, котра повернулась 
живою із заслання і схилилась перед зем
лею, що покоїть тіла мучеників, які "звідти" 
не повернулись. ...Кожен, проїжджаючи по
руч, не може подумки не схилитись доземно 
перед пам'яттю тих, хто став жертвою цієї, 
вже історичної, трагедії. Ця емоційна співу
часть глядача і є головним завданням, яке 
ставив перед собою скульптор. 
Пам'ятник "Братська могила воїнів" на Пів
денній Борщагівці у Києві став прикладом 
продовження класичного зразка у дещо 
модернізованому потрактуванні. Власне, 
тут позначились впливи композиційної по
будови малої пластики в поєднанні з розта
шуванням скульптурної композиції в ур-
банізованому ландшафті (міський сквер). 
Це своєрідний "пам'ятник пам'ятнику" — 
перед могилою зупинився військовий авто
мобіль, з якого вийшов чоловік, щоб схили
тись перед пам'яттю загиблого воїна, мож
ливо і бойового товариша. Поминальний 
кухлик зі скибкою хліба на земляному на
сипі, скуйовджене вітром волосся, зосере-
редженість і болем стиснуті долоні... Ста
тика постаті протиставляється внутрішній 
роздираючій напрузі, ритміка складок одя
гу — спокою оточуючого простору, який 
сьогодні нерідко наповнюється сонцем і 
вірою... 

Особливого значення у своїй творчості 
скульптор надає речі як "вісті про людину", 
і не лише тому, що для кожної людини вона 
має особливу значущість, але й тому, що 
звичні предмети (атрибути) — парасоля, 
капелюх, кухлик, листя каштана, книга, за
бутий на лаві плащ — можуть особливо до
повнити прочитання "тексту", висловлено
го мовою пластики. 
Незважаючи на вже усталену манеру 
скульптуротворення та образно-пластич
ного мислення, мистець здійснив у мате
ріалі ряд пам'ятників, звертаючись до але
горії і символу як знакового інформаційно
го джерела: в пам'ять загиблих від Чорно
бильської катастрофи в Києві було вста
новлено Пам'ятний Знак, який виконав Че
пелик. Тут він звернувся до складної ком
позиції — зобразив лелек, котрі потрапили 
в "пастку" атома. Мабуть, усю трагічність 
наслідків "винахідливості" людського розу
му, що спричинилась до фатальних наслід
ків на нашій землі, чи не найкраще могла 
втілити в собі ця композиція: атом, як ос
новоположна частка природного буття, та 
нищівна в руках людини, і — лелека, сим
вол нового життя, який намагається вирва
тись із полону смерті. 
Ще одне цікаве вирішення, сповнене знако-
вості і символічності у скульптурному до
робку Чепелика, — пам'ятник "Тут були де
кабристи" (м.Біла Церква). Тут не лише у 
назві, але й у самому пам'ятнику криється 
загадка: на бронзовій лаві — два плащі та 
шпага. Власників залишених речей немає... 
Новий підхід у трактуванні пам'ятника — 

звернення до символічності та, одночасно, 
до реального, предметного зображення — 
розкриває нові площини,у дослідженні твор
чої манери Чепелика, який таким чином 
стверджує, що людська постать — не 
обов'язковий атрибут пам'ятника чи мону
мента, найголовніше — передати атмосфе
ру часу, наповнити простір присутністю лю
дей, не залишити глядача байдужим. 
Глибоко змістовним, метафоричним по
стає "Пам'ятник корабелам" (1989), бага
тофігурна композиція якого вміщує 12 
бронзових постатей сміливих, овіяних со
лоним морським повітрям чоловіків, яким 
підвладна морська стихія. Реальна велич
на людина і, поруч, — співрозмірна з нею 
земна куля, яку з давніх-давен ця людина 
намагалась підкорити. 
Володимир Чепелик відтворив у металі 
своє бачення образу Т.Шевченка — у па
м'ятнику в М.Чернігові (1992) поет постає 
перед нами молодим, сповненим надій та 
великих творчих задумів. Подорожуючи 
Шевченківськими місцями, в м.Форт-Шев-
ченко (колишнє Новопетровське укріплен
ня) можна зустріти бронзову постать 
Т.Шевченка, там, де він відбував заслання. 
Він сидить на валуні — кремезний, мужній, 
нескорений духом, але обмежений в своїй 
волі "писати і малювати" — без чого 
геніальний творець нагадує велетенського 
птаха у клітці, для якого неволя рівнознач
на смерті... Складність у трактуванні обра
зу Кобзаря — очевидна, однак майстер 
знаходить свою форму пластичного висло
ву: поет у юному, молодому та старшому 
віці відтворений скульптором у світлі своїх 
творів — в його духовних переживаннях, 
творчих задумах, засланецьких поневірян
нях. І кожен образ Шевченка живе своїм 
життям у тих місцях, де колись ходив жи
вий Пророк... 

Звернення до культурного надбання свого 
народу, власне — до визначних його пред
ставників, — особливе захоплення скульп
тора. Так, історія в особах— своєрідний ін
дивідуалізм, який став девізом нашого ча-
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су і з тим — сьогочасного мистецтва. Кож
на людина, особливо якщо вона стала ви
разником душі свого народу, є важливою,] 
оскільки є складовою макрокосму своєї 
землі, частиною цілого, без якої ціле гу| 
бить свою цілісність. В цьому полягає зна^ 
чення індивідуалізму для життя і для мис 
тецтва, в якому ми це життя пізнаємо і па 
реживаємо. 
В скульптурній галереї Володимира Чепа 
лика зустрічаємо видатних діячів українсьі 
кої культури — особливо сильних індивід^ 
альностей, які відрізняються від інших не І 
власної волі, а самим своїм єством, я к і 
безпосередньо намагається втілити автор і 
Із ретельним вивченням образу в творчії 
лабораторії скульптора йде напружений паї 
шук найадекватніших засобів виразу. Та 
біля колишнього Будинку Центральної Р 
сидить тепер Михайло Грушевський, якиї 
за задумом автора, вирішив перепочити 
лаві біля парку і поглянути... що змінил 
у його країні за століття. Видатний майсті 
малярської школи Олександр Мурашко с 
чиває в задумі у кріслі, запрошуючи гля, 
ча у плин своїх роздумів... Сергій Васи 
ківський з етюдником в руках охопл 
оком довколишні краєвиди, Микола Як 
ченко, під час чергової прогулянки, сид 
на лаві біля свого Театру ім.І.Фран 
Олесь Гончар, заблукавши в одному з ки 
ських скверів, читає свої вірші... 
І ми запитуємо себе — історична достові 
ність чи закарбування "живої пам'яті" пі 
людину? Мабуть, автор шукає ті художн 
мистецькі засоби, які чи не найбільше 
жуть вплинути на глядача. І тут нем 
важну роль відіграє розміщення фігури 
лаві чи у кріслі, що є досить нетрадиційн 
Це сворідне "зближення" з людиною такі 
є особливістю новочасної скульптури, 
протиставила себе змонументалізова 
напруженій, важкій, тиснучій на люді 
скульптурі системного часу. Людський 
мір (у будь-якому розумінні) творів Чеі 
лика розкриває нам його бачення історії 
людини, як її головного, визначальні 
виміру. 

Один з недавніх творів Володимира Чеі 
лика — скульптурний образ Олеся Гонч< 
який в задумі сидить на валуні в одної 
скверів Києва, поклавши біля себе кни 
любові — творчість, з любові — ЩІ 
людське" — окрилені слова поета, що 
глядає світ, осмислює плин історії і про< 
жує творити, адже творчість для ньо 
життя, життя вічне... Творчість, супро 
жувана визнанням світу, але не згубле 
славі, творчість, що йде далі, за люди» 
за часом, відлік якому визначає сама 
Скульптор Володимир Чепелик, який є 
нованим провідником творчої спіль 
(Національної спілки художників Україї 
ніколи не полишає свого внутрішнього 
кликання — творити і не зупинятись на 
сягнутому. До нього прислухаються, ал 
це визначає його творчий пошук — ску 
тор змушує світ прислухатись до нього 

34 





З Н А Й Т И С Е Б Е 

Скульптура. Асоціації: пафос, велич, 
вічність. Завдання скульптора — 
втілити ідею, але ідею, котра вартує 

життя у віках. Мистець повинен уміти її від
шукати, узагальнити й подати так, щоб во
на знайшла шлях до сердець глядачів, за
пам'яталася і змушувала мислити. Спосіб 
трансформації цієї думки в матеріалі і є 
особливістю, що характеризує скульптора 
як творця. 
Роман Романович відбувся як мистець з 
власним обличчям. Його муза — в історії і 
в сьогоденні, в книгах і в людях. Філософія 
свідомого українця плюс майстерність ви
конання — основа його творчості. Естети
ка Романовича — категорії високого й віч
ного: жінка, мати, Україна, помножені на 
кохання, любов, відданість. 
Він _ класик. На нього орієнтуються мо-

РОМАН 
РОМАНОВИЧ. 

ШАЯХ 
В УКРАЇНСЬКЕ 

МАЙБУТНЄ 
Мар'яна Му сій 

лоді скульптори. Свою енергію він дарує 
учням, шукає і розвиває таланти. Так. Це 
строгий вчитель, яко сильна особистість і 
мудрий наставник, справжній майстер. 

Орієнтує студентів на образне мислення 
— на важку працю, пошук оригінальни| 
вирішень. 
Цього року скульптору Романовичу випов] 
нюється 60. Позаду рідне село, навчання 
Львові й Петербурзі, викладацька праця 
Львівській академії мистецтв, Львівськомі 
державному коледжі декоративно-ужитко-
вого мистецтва ім.І.Труша. Там залишилі 
ся і молодечі блукання в пошуках власног 
стилю, формування світогляду, і приборку 
вання життя. Досвідчений мистець, Рома 
нович присвячує себе скульптурі, але ЗНІ 
ходить можливість консультувати учнІЕ 
вони не забувають свого вчителя. 
Ще кілька штрихів до творчого портреї 
майстра. 
...Через скупий матеріал Романович пере 
дає повноту інформації; через узагальнеї 
ня йде до монументальності. Проймаєтьс| 
кожним образом, шукає неординарно^ 
рішення, уникає штампів. Нерозривно 
з традицією, щоб знайти сучасність. Пер^ 
конливий цьому доказ — скульптурна п{ 
стать Роксолани; вона встановлена заі 
у Рогатині, на батьківщині славнозвісні 
українки. Це швидше асоціативний обрг 
України, тобто не тільки Насті Лісовської. 
його баченні — це горда молода жінка, и | 
бореться за Україну. 
Кожна важлива подія, кожне переживані 
в житті скульптора так чи інакше позні 
чалось на його творчості. Сповнена синії 
ської шани і вдячності виразна постать м| 
тері; автор зобразив її так, як запам'ятї 
востаннє: змучену життям, але з почуття 
виконаного обов'язку. 
До емоційно-чуттєвих творів Романовичі 
поміж іншими, належить і подвійне погруді 
"Срібне весілля": дві долі, що пліч-о-пл] 
пройшли складний, довгий шлях, але їх а] 
впевнено дивляться в своє майбутнє. МимІ 
волі вгадується підтекст автора. Такими І 
сентиментальними почуттями наповнені 
скульптури "Перший політ", "Материнство"] 
Окрему нішу в творчості Романовича 
ймають більш офіційні проекти, присвяч і 
видатним діячам культури і мистецтв 
Скульптор знайшов своє бачення Т.Ша 
ченка, І.Франка, А.Шептицького, Е.Миськ| 
О.Кравченка, М.Грушевського, Є.КоИ 
вальця. Не оминув увагою і сакральні а| 
рази (скульптури Ісуса Христа, Архістра| 
га Михаїла). Постаті досить канонічні, пд 
те Романович сформував власну точку 
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вирішенні цієї проблеми: намагався 
ично передати характер особистості, 
• її значення в духовному житті гро-
иості. Цілком усвідомлюючи відпові-
ксть як посередника між духовним і 
Іальним, мистець намагається пози-
•пливати своїми творами на сього-
Думку. 
ь найскандальнішою роботою май-
ГТІЛО спорудження уві Львові пам'ят-
Юролю Данилові (у співпраці з В.Яри-
ЮСени 2001 року. Ідея створення мо-
ча засновнику міста визрівала дав-
П реалізації скульптори поставилися 
бливою відповідальністю. Ретельно 
НИ історичні матеріали, намагалися 
Ирно виразити і зовнішній вигляд, і 
ртмку, а разом з тим передати усю 

велич славної історичної постаті, надати їй 
пафосного звучання. Консультації з істори
ками, мистецтвознавцями, архітекторами 
— максимум зусиль для реального відтво
рення, вдале компонування в просторі, ор
ганічна взаємодія із навколишнім середо
вищем. 
Громадськість міста Лева зреагувала бурх
ливо й неоднозначно: від ейфорійного за
хоплення — до різкої критики. Негативна 
енергія, спрямована проти проекту, зму
шувала працювати з більшим завзяттям. 
Не будемо зараз розглядати всі "за" і "про
ти", — просто визнаємо, що поява цього 
пам'ятника стала справді непересічною 
подією, і Україна, нарешті-таки, віддала ша
ну своєму великому королю! 
Роман Романович не належить до "радика
лів" чи "революціонерів" своєї справи. Він 

— швидше — романтичний реаліст. Живе у 
своєму світі і творить через призму власно
го бачення, абстрагуючись від будь-чийого 
зовнішнього негативізму. Змирився з люд
ською недосконалістю, проте зумів зберег
ти оптимізм, жагу до творення. 
Скульптура — це його, Романовича, жит
тя. Це те, що заполонило його свідомість 
ще тоді, коли шукав свій єдино правильний 
шлях — в українське майбутнє. І він його 
знайшов. 

1. Роман Романович. Трембітарі. Санаторій "Карпати" 
на Львівщині. Мідь, камінь. 1979. 

2. Пам'ятник Роксолані в м.Рогатині на Івано-
Франківщині. Бронза, граніт. 1999. 

3. Портрет художника Охріма Кравченка. Епоксидна 
смола. 1983. 

37 



Т В О Р Ч И Й П О Р Т Р Е Т 

Творчість Юлія Львовича Синькевича 
є досить рідкісним прикладом яскра
во індивідуального стилю, що увібрав 

у себе кращий досвід світової скульптури. 
Висока внутрішня культура, ерудиція й про
фесійна гідність мистця не дозволили сво
го часу підкоритися вимогам тоталітарної 
ідеології й спрямували його творчий доро
бок у галузь напівофіційного й дисидентсь
кого мистецтва андерґраунду. Так, у "за
стійні" часи він використовував на диво 
широкий діапазон образно-композиційної 
мови — від модерністичних експериментів 
у дусі установки "Гагі роиг І'агї" (що стиму
лювалось у 1960-х рр. мистецькими пошу
ками т.зв. "сучасного стилю"). Домінуюча 
ренесансна структура архітектоніки його 
творів ніколи не вичерпувалась предмет
ним зображенням, а насичувалась семан
тичним і формально-пластичним зв'язком 
з довкіллям, зберігаючи самодостатні есте
тичні якості. (Його індивідуальний стиль 
був підхоплений наприкінці 1980-х рр. і 
розвинутий в різних суб'єктивно-авторсь
ких напрямах багатьма молодими мистця
ми). 
Доробок скульптора є благодатною нивою 
для досліджень генетичного зв'язку україн
ської скульптури з авангардним рухом ет-
нонаціональної пластичної культури І тре
тини XX ст., біля джерел якого стоять по
статі О.Архипенка, І.Кавалерідзе, М.Пара-
щука, Г.Крука, С.Литвиненка та інших ви
датних українських мистців. У майстерні 
скульптора можна знайти серед робіт 
1970-1980-х рр. підтвердження живучості в 
українській скульптурі елементів пластич
ного світогляду модерну ("Зростай для ми
ру", 1979; "Сонечко", 1981) або ж неоім
пресіоністичних тенденцій. Наприклад, 
асоціативно споріднені з пластичним пле
неризмом Медардо Россо композиції "У 
землю рідну" — 1984, "Зіркова ера" — 
1985, де Синькевич підкреслено емоційно 
втілює поширені на початку XX ст. модер-
ністичні принципи образотворення, що 
потім були викреслені з соцреалістичної 
практики. Авторське сприйняття людської 
постаті залежить від ситуаційної мотивації, 
природного довкілля і внутрішнього стану 

самого мистця, що й стає ключовим для 
розуміння творів глядачем, який то пори
нає у вибухаючі зсередини пластичні хвилі 
материнського горя ("Піїти", 1976, 1978, 
1980), то наповнюється повітрям і вологою 
морського узбережжя чи досягає косміч
них зоряних висот ("Ми, море, сонце, чай
ки, риби", 1977; "Лісові джерела", 1982; 
"Чумацький Шлях", 1987). Такими творами 

Синькевич полемізував з офіційною ідео-І 
логією, доводячи власною творчістю, що 
"реалізм" є не догматичним поняттям, а —І 
"відкритою системою". 
Скульптору органічно притаманні кілька] 
способів мислення в матеріалі, що відповн 
дають специфіці й можливостям твердого в 
обробці каменю чи піддатливих в'язким 
сполук, зокрема бронзи. Вона більш адек-І 
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Марина Протає, 
кандидат мистецтвознавства 

•діно втілює найсильніші емоційні сплески 
І чуття автора завдяки модерністичному 
ІЮвелюванню форм, композиційній розку-
Цсті, фактурній світлонаповненості повер-
•м скульптур ("пластичний пленеризм"). 
І і » в роботі "Орфей Чилі" (1974) Синьке-
|рч маніфестує максимальну напругу тра-
РИУйного героїзму Віктора Хари завдяки 
рЦірваності загального силуету, активним 
•лутрішнім просторовим цезурам, фраг
ментарності анатомічної тектоніки, загаль

ні позиційній деструктивності. Хоча 
Цщіерто екзальтовано-агресивні компо-
Н ^ й н і побудови на взірець "Прикованого 
Мометея" (1977), що також присвячений 
М і ц я м Чилі, рідко зустрічаються в твор-
В|ВгГІ Синькевича. 
•тім. В І З И Т Н О Ю карткою Синькевича є ті 

рМфи в бронзі, що сповнені витонченої де-
^ • ї т и в н о ї логіки композиційного модулю-
• И < я тривимірних об'ємів у просторі, де 
И^ммо-пружні силуети узагальнених до 

орнаментальних формул людських 
породженням і продовженням при-

|т»*их стихій, що споріднює їх з естетикою 
^НрсЛ, поширеної в скульптурі України на 
ІрИітку XX ст. Такими є цикли на спортив-
|»чиркову тематику ("Рівновага-І","Рівно-

^ Ш И Г , 1987), космічну ("Блакитна плане-
^ ^ В о т о р к а н н я " , "Космічний міст", "Зем-

1985-1987), нефігуративні музичні 
В р і т а ц і ї ("Мажор і трохи мінору", "Фуга", 
ИрОСвітлена нота", 1994; "Мелодія пролі-
В і ч и х крил", 1998), суто філософські фор-
НРЬи і екзерсиси ("Контакти-І", "Контакти-
^ Ш Р З і "Пісня дельфіна", 1993; "Пісня ме-
^НрШ". 1997; "Подвійне", "Таємниця", 
Н І Г та інші). Неодмінною його рисою є 
рммніичне бачення ідеї твору, іноді з 
^ Н й і н т о ю елегійності, а іноді — з пате-
^ • М М символізмом ствердження вічних 
^ Ь о т е й , де ідея народження нового жит

тя, нового всесвіту є центральною ("Ук
раїнська мадонна", 1993; "Сім'я", 1996, що 
прикрашає женевську штаб-квартиру ООН). 
Глибинно філософський символізм випро
мінюють кам'яні твори Синькевича, що уві
брали темперамент бронзових медитацій, 
але підпорядкували його законам твердого 
матеріалу. Так, базальтова "Хмара" (1987) 
ніби сама себе формує пульсуючими рит
мами монументально-цілісних жіночих 
форм. Втім, більш м'яке в обробці дерево 
під час Тростянецького симпозіуму (1987) 
підштовхнуло мистця до іншого варіанту 
авторської ідеї у композиції "Хмари й пта
хи": рельєфну площинність об'єму тут пору
шують просторові цезури, утворюючи 
ефект антигравітації встановленої на вер
тикальному пілоні скульптури. На початку 
1990-х Синькевича привабила естетика 
необробленого каменя або підкресленого 
мистцем біоморфного мотиву, вже закла
деного у брилі природою ("Час обтікає", 
"Відокремлення", "Еротичний мотив", 
1992), внаслідок чого він підходить до ар
хаїзованих модерністичних традицій на 
кшталт архипенківського "космічного дина
мізму": "Степ", "Амфори" (1991). Але поряд 
з цим не залишає улюблених тем кохання, 
народження нового життя або творчої ідеї-

ідеалу ("Поцілунок", 1992; "Музика", 1993, 
що прикрашає парк м.Тулузи, "Сім'я", "Де
рево життя", 1997; "Крила весни", 1999, що 
виконана на китайському симпозіумі зі 
скульптури в Ченьчуні). 
Відчуття міри та розуміння найважливіших 
завдань української пластики ніколи не 
зраджувало Синькевичу. І тоді, коли він 
протидіяв негативним тенденціям проко
муністичної міфологеми в національній 
пластиці, і тепер, коли в умовах ідеологіч
ного вакууму, втрати високих ідеалів, за
гальної розгубленості серед хаосу мис
тецьких спрямувань необхідно віднайти ті, 
за якими — справжнє майбутнє. Хоча ра
дикальним авангардним реформатором 
він не був, але у потрібний час зміг переко
нати партійне керівництво і добитися вве
дення України в європейський пленерний 
рух, спочатку делегуванням (від 1970-х) ук
раїнських мистців на міжнародні пленери, 
а потім, разом із наступом доби перебудо
ви, затвердити (з 1986 р.) постійну практи
ку скульптурних симпозіумів у нашій країні. 
Отже, шлях Синькевича у вітчизняному 
мистецтві не був і дотепер не є рівним та 
безхмарним. Не всім, на перший погляд, 
необхідним для країни подіям, мистецьким 
акціям, що пропонує Ю.Синькевич міській 
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владі, судилося збутися. Та, попри все, йс 
го вибуховий темперамент у відстоювані 
істини, щира допомога молодим фахівця* 
кипуча енергія ідей, проектів, новацій, 
спрямовані на розвій передусім українс 
кої скульптури, — заслуговує на повагу 
часників уже сьогодні. 

1. Юлій Синькевич. Паросток. Дерево. 1978. 
2. Сім'я. Мармур. 1993. 
3. Обійми. Мармур. 1990. Париж. 

4. Сонечко і хмаринки. Бронза. 1994. 

5. Музика. Мармур. 1993. Франція, Тулуза. 
6. Сива давнина. Камінь. 2000. 
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ТЇЇснл 

Десь гарчить мечами тяте зло, 
Десь різьбар формує мертву масу. 

Є.Маланюк ("Моя весна") 

Іноді час не залишає після себе нічого, 
окрім сліду на людському обличчі. А іноді 
він буває прихильним до людини, за 

однієї умови — якщо їй вдалось використа
ти його якнайцінніше для себе і вийти за 
межі даного їй відрізку часу, у простір, в 
якому існують цілком інші виміри... 
Особливо це стосується людей творчих. І 
лише ті з них, хто знаходить ключ до цих 
"дверей", мають можливість виразити себе 
та спілкуватись з іншими через "одухотво
рену матерію", чим і є справжній твір мис
тецтва. Далі — найголовніше. Якщо втає
мничений у таїну мистецтва вистоїть сам 
на сам у життєвому вихорі часу, він для 
нього вже не матиме значення. Залишить
ся — безмежний простір істини, який шу
кає кожен з нас. 
Таким безмежним простором натхнення та 
невтомних творчих пошуків стала для 
скульптора Миколи Білика рідна земля. Він 

Марина СкрипченкЛ 

почув її голос у собі, і вона відкрила йому 
свої невичерпні давні глибини. З того часу 
ці джерела втамовують його мистецькі шу
кання і осмислюють його людське буття. 
Оскільки кожній людині потрібен тільки її 
унікальний досвід та знання, мистець сам 
відшуковує відповіді на усі запитання, що 
тривожать його душу. 
Один з провідних мотивів пластичних об
разів Білика — перемогти час, підкорити 
його і простір своїй свідомості, відсіяти усе 
буденне і... залишити непроминальне, ар-
хетипальне, вічне. 
Сьогодні Микола Білик — визнаний на 
Батьківщині та за її просторами скульптор, 
який уже чверть віку плідно працює на ниві 
монументальної та станкової пластики. 
Особливо знаний за активну співпрацю у 
реконструкції пам'ятника княгині Ользі, 
Андрію Первозванному, Кирилу та Мефо-
дію, котрий було створено на початку сто
ліття Іваном Кавалерідзе (Київ, 1995-
1996), також — за створення скульптурно
го образу М.Бойчука (Київ, 1996), ряд ме
моріальних дошок, і, що найголовніше, його 
талант був оцінений завдяки тим образам, 
що, мабуть, вже стали символом українсь
кої пластики кінця XX століття — "Береги
ня", "Моя Україна", "Політ", "Братина". 
Власне вони, в той час коли українське ми
стецтво, як і держава, шукало свого ко
ріння, підґрунтя, міцної опори, промовляли 
від імені тих українців, що ніколи не мали 
сумніву щодо обраного шляху. 
Що покликало його у мистецтво? Чим по
яснити неспокій творящої душі? Матерія і 
дух, що поєднуються у творі мистецтва, ма
ють спільну територію зіткнення — це так 
звана "реальність", в якій ми живемо. Все 
далі віддаляючись від своєї прабатьківщи
ни, людина, яка завжди стояла на пере
хресті двох світів, отримала в дарунок 
можливість вихоплювати частину того сві
ту і зупиняти його тут, у цьому житті, у 
смертному матеріалі. І люди завжди були 
переконані, що творіння мистецького духу 
живуть вічно. 

Десь між формою і змістом, простором! 
часом, метою і призначенням, на межі 
тойбічного і реального, метапросторовог 
локального, вічного і миттєвого перебуЕ 
мистецтво. А власне — межі немає. Є ж* 
тя, в якому є людина, що шукає Істини 
порозуміння з іншими. Дух — це істина] 
усій її багатоманітності проявів, матерія 
спин духу у нашому світі. І чим більїі 
спроб та досвіду, думок та їх втілення 
тим більше можливостей зберегти зв'яз 
з землею, предками, майбутнім. 
Микола Білик тонко, часом підсвідої 
відчуває і втілює цю праобразність. Біі 
шість образів пластика видаються втіл< 
ням міфів, притч, давніх оповідей, 
українського епосу. Для більшості сьогс 
така тематика нерідко видається н( 
трібною профанацією (що справді мо) 
часто зустріти у мистецьких галереях), 
нак таке "поверхове" звернення до дав» 
ни неважко відрізнити від внутрішньо 
філософського споглядання, заглибленні 
першооснови. Адже той, хто почув пі< 
предків у душі, вже ніколи її не забуд* 
Також не забуваймо, що в контексті щ 
нення до прамови інтерес до давніх укр£ 
ських образів є цілком зрозумілий: одниі 
глибинних принципів українського наї 
нального духу є вираз "Я у світі і св 
менГ. 

"Храм", "Макош", "Язичницька мадон» 
"Братина", "Берегиня" — узагальнено-
тичні , прадавньо-величні, проникли^ 
світлі образи-знаки, вихоплені скуль! 
ром з невидимої присутності. Доносячі 
до нас, він робить це виважено, іноді 
личаво-стримано. 
Часом здається, що перед нами відбуг 
народження нового життя матерії, 
рух душі продовжується рухом над пов( 
нею сплячого каменю чи дзвінкої броу 
лишає на ній значущий, часом непові 
ний слід. Видається, що майстер тільки 
кається матеріалу, довершує його при 

42 



дою створену форму, однак вже від цієї 
І іаємної напруги між каменем і "каменя
рем" виображуються композиційно завер
шені твори ("Торс", 1990; "Торс", 1992). 
іиичні оку сучасного знавця мистецтва 

Образи і теми Білик вирішує доволі неорди
нарно. Приміром, образ землі він трактує у 
'•«марній єдності її з людиною ("Земля", 
1901); також, до таких вирішень слід відне
с и скульптурні групи "Ранок Всесвіту" 
11991), "Язичницька мадонна" (1993), 

В е л о г " (1994). Пластик вводить сюди уза-
Цяьнене зображення людини-співрозмов-
Іека, однак не протиставляє їх, а швидше 

доповнює, робить єдиним цілим. 
Нерідко пластичні вирішення людини, 



особливо — жіночих образів, перегукують
ся між собою, наче автор продовжує не-
докінчену розповідь, свій власний міф, що 
з роками розвивається і набуває все 
більшої гостроти ("Місячна ніч", "На са
моті", "Вечірня пісня"), або ж — просто ди
вує своїм творчим пошуком і його втілен
ням ("Чекання" 1986-го і "Чекання" 1992-го 
років; "Таємниця народження", 1989; "Ма
теринство", 1992). 
З роками у скульптора з'явилась власна, 
неповторна лінія, якою він точно окреслює 
свій задум, замислену форму, що для нас, 
глядачів, постає формопроявом давньої 
української семантики. Його лінія іноді 
м'яко тягнеться, омиває форму, іноді — 
різко обривається, акцентуючи увагу та 
почуття глядача на неповторності буття ок
ремого прояву життя. Незважаючи на такі 
напружені моменти, "скульпто-образи" 
Білика все ж зберігають рівновагу, залиша
ються "суттю-в-собі", що чекає вдумливого, 
чутливого співрозмовника ("Відпочинок", 
1991; "Поцілунок", 1993; "Єва", "Дзеркаль
це", обидві — 1995). 
Монументальні твори пластика адекватно 
співвідносяться з простором сучасних ук
раїнських міст та сіл, і не тільки україн
ських— у 1995 році в кубинському місті Га
вана було встановлено погруддя Великого 
Кобзаря, виконаного М.Біликом у співав
торстві з В.Сівком. Невід'ємною частиною 

образу міста Ямпіль стала скульптурна 
композиція Білика "Берегиня", Тернополя 
— "Храм", Харкова — "Братина"; у с.Віль
шанка фасад музею М.Трублаїні скульптор 
увінчав бронзовою постаттю юнака, що пу
скає у небо ластівку ("Політ"). Ряд скульп
турних композицій розміщено у місті Києві 
— "Материнство"(1987), "Легенда" (1988). 
В доробку майстра — цілий кетяг "пам'я-
ток-споминів": меморіальна дошка В.Си-
миренку (Київ, 1995), О.Олесю (Київ, 
1986), Б.Грінченку (Київ, 1987), П.Майбо-
роді (Київ, 1987), П.Могилі на фасаді 
Києво-Могилянської академії (1996, спіль
но з В.Сівком). Такі пам'ятні знаки мають 
надзвичайно вагоме значення у форму
ванні культурно-історичного середовища 
міст і повинні виконувати як естетичну, так 
і просвітницьку функції, також — синтетич
но зливатись зі стильовим окресленням 
будівель. 
Сьогодні за плечима скульптора — вели
чезний стрій пам'ятників, що славлять ви
датних представників народу: пам'ятник 
Т.Шевченку у с.Рудники, що на Івано-
Франківщині (1991), вже згаданий пам'ят
ник М.Бойчуку (у співавторстві з В.Сівком; 
Київ, 1996), також — "пам'ятники-посвяти" 
трагічним сторінкам нашої історії — па
м'ятник спаленому селу у передміській 
слобідці (Київ, 1988). Йому випала також 
доля брати активну участь у реконструкції 

пам'ятника княгині Ользі, Андрію Пер 
званному, Кирилу та Мефодію, що прик[ 
шає одну з давніх площ нашої столиці 
співавторстві з В.Сівком, О.Дяченко 
В.Шишовим; 1995-1996). І не забувай 
що новий герб столиці нашої держави н~ 
жить також М.Білику та В.Сівку (1994). 
Миколі Білику, як небагатьом нашим суч 
ним мистцям, вдається надати тради 
ним українським архетипам, міфологем 
ультрасучасної динаміки, актуалізува 
світ давніх образів рідної землі. Вміле 
користання власної образної мови, виб 
ваної для трансляції надчасового і без 
бового, для передачі нових життєвих 
жень у поєднанні з національним темп 
ментом та професійним володінням 
теріалом роблять творчість цього скуль 
ра вагомим внеском у сучасну україн 
пластику. 

1. Микола Білик. Проект пам'ятника Незалежності 
м. Києва. 1999. 

2. Біля яблуні. Бронза. 2000. 

3. В променях сонця. Алюміній, позолота. 1999. 

4. Під вишнею. Бронза, дерево. 2000. 

5. Материнство. Камінь. 1998. 

6. Меморіальна дошка Петру Могилі. 
7. Пам'ятник загиблим. 

44 



Тарас Гончар 

ПЛАСТИКА АНАТОЛІЯ ГОНЧАРА 
Нещодавно перестало битися щире, 

відкрите до творчості та любові сер
це відомого київського скульптора 

Анатолія Михайловича Гончара, щирого 
Патріота за духовним покликанням. Мону
ментальні за задумом і скульптурним 
Ціленням твори майстра дещо перегуку-
іалися з його кремезною зовнішністю, 
[вердим характером, принциповістю, стій
кими переконаннями. За своє відносно ко
ротке, але яскраве творче життя Анатолій 
Михайлович залишив після себе ряд па-
И'ятників. У пам'ятнику Богдану Хмель
ницькому, встановленому у м.Біла Церква, 
Мистець створив образ сильної духом лю-
|ини, слово та рішення якої були остаточ
ними. Могутня постать гетьмана сприйма
ться цілісно, головним чином завдяки 
Опозиц ійному рішенню. Сидяча постава 

ана трохи подана вперед. Велетенсь-
правиця міцно стискує булаву. Все це, 
яд з масивними складками гетьмансь-

одягу, створює відчуття потужної си-
прихованої у пластичних, ретельно про-

льованих об'ємах. 

вжнім революціонером думки і духу є 
з, втілений мистцем у пам'ятнику 
вченку, що встановлений у місті Кіро-
аді. Співмірність постаменту й постаті, 
й силует, активне ствердження скуль-
и в архітектурно-ландшафтному сере-
щі підкреслюють високі пластичні та 

позиційні якості твору, 
в до прекрасного мистець висловлює 
тизації гармонійно розвинутого жіно-
тіла. У творі "Галатея" скульптор іде 
ом засвоєння класичних канонів кра-
Завдяки композиційному задуму та 

особливому ракурсу невимушеність поста
ви, "благородна осанка" вражають своєю 
природною грацією. М'яко виліплені форми 
створюють активну гру світла та тіні, вияв
ляючи грані і контури об'ємів. Легкий пово
рот голови, витончено зігнута в коліні ліва 
нога та делікатно покладена на груди рука 
звучать у композиції дзвінким відгомоном 
античної традиції, що досягається утворен
ням хрестоподібного руху, як допоміжного 
акорду в розробці пластичних інтонацій і 
ритмічного плину ліній. Скульптурний об
раз, який відображає події 1812 р., увібрав 
у себе вичерпні характеристики мужнього 
захисника Вітчизни. Мова йде про пам'ят
ник, що встановлений у м.Біла Церква і 
має назву "1812 рік". Достовірний персонаж 
свого часу — з документально відтвореним 
військовим одягом та іншими регаліями, — 
розроблений мистцем образ є ніби уособ
ленням країни, що твердо протистоїть натис
ку ворога. Постать міцно стоїть на землі. 
Жест лівої руки, котра тримає рушницю, ди-
намізує просторову розгортку в композиції і 
наповнює її широким ритмом руху. Пам'ят
ник розташований у затишному сквері і роз
рахований на фронтальне сприйняття. 
В інтерпретації образу Т.Шевченка мис
тець намагався відтворити індивідуальне 
бачення його поетичного стану, емоційно
го складу. Тому у скульптора формується 
свій ідеальний тип зображення Шевченка. 
Перевагу він віддає образу молодого Тара
са. Прикладом цього є пам'ятник у Василь
кові. Щоб передати задумливий і поетич
ний настрій персонажа, скульптор не 
тільки чітко проробляє психологічні харак
теристики героя і наділяє його олівцем та 

зошитом, але й знаходить цікаве компо
зиційне рішення. 
Окрім постійної роботи на творчій ниві, 
Анатолій Михайлович викладав у Націо
нальній академії образотворчого мис
тецтва і архітектури. Спогадами про це ді
ляться його учні та колеги. 

1. Анатолій Гончар. Іван Мазепа. Бронза. 2001. 
2. Жіночий портрет. Гіпс тонований. 1995. 
3. Максим Залізняк. Бронза. 1990. 



З Н А Й Т И С Е Б Е 

Марія Хру Жінка-скульптор. 
ААужкість І жіночіст 

А жінка серед збору хай мовчить?.. 
Леся Українка 

Серед декотрих філософів існує така 
світоглядна позиція, що сьогодення 
людини визначає її минуле: в світлі 

сучасності ми бачимо по-новому те, що ко
лись бачили або пережили... Коли перед на
ми постають образи далекого минулого із 
скульптурної галереї Аліси Забой — "Рожа-
ниця", "Берегиня роду", "Вила (Весняна 
діва)" (всі 1996), — несвідомо проектуєш їх у 
своїй свідомості і наче пізнаєш непізнане, — 
колись відчуте, але не втілене, і з часом по
чинаєш переконуватись, що мова скульпту
ри — один з могутніх і найпрадавніших вис
ловів людського творчого духу. 
Скульптурний доробок п.Аліси чи не най
більше може розповісти про свого творця — 
жінку, яка сміливо заявила про себе, ще бу
дучи юною мисткинею, у ті, вже віддалені від 
нас, 1970-і роки. Вже тоді вона "не мовчала" 
і, мабуть, не застановлювалась, як її "промо
ва" (у вигляді пам'ятника на могилі Алли 
Горської, створеного і встановленого на 
честь першої річниці з дня її загибелі) впли
не на інших і на її подальше життя. Вона зна
ла не лише Аллу Горську, а й Василя Стуса, 
Івана Світличного і, осмисливши цей трагіч
ний відрізок історії українського народу, з 
яким пов'язані ці видатні особистості, на

завжди закарбувала в бронзі образ того 
світлоносного покоління людей. Вона ство
рила вражаючий експресивний твір — "Пієта 
XX ст. (На смерть Алли Горської)" (1970), в 
якому крізь бронзове тіло проривається 
біль, крик понівеченої душі, котра розриває 
навпіл плоть і виривається у чисту небесну 
блакить... 
Було і чимало інших людей, які позначились 
на її становленні — не лише як сміливої, 
відвертої людини, але й майстерного скульп
тора: Л.Призант, Н.Косаревська, В.Бородай, 
Б.Довгань, Ф.Бриж та ін. Окрім того, вона 
завжди пізнавала мистецьку спадщину 
рідного народу, порівнюючи її з мистецькими 
світами інших народів, які живуть на земній 
кулі (Мексика, Африка, Єгипет, Європа). То
му немає сенсу відшуковувати аналогії, па
ралелі — про це вже багато написано таки
ми українськими мистецтвознавцями, як 
В.Підгора, С.Бушак, Л.Лисенко, Н.Космолін-
ська. У її творах кожен може побачити не ли
ше своє, інтимне, але й відчути давню, все-
охопну давнину ("Купала, що просить", 1995; 
"Берегиня сім'ї", 1996). Минуле постає у 
всьому багатстві відчуттів сучасної людини, 
перед якою і для якої — усе створене до неї. 
Та разом з тим кожна шамотна чи бронзова 
постать, створена скульптором, криє в собі 
окрему, неповторну історію — "Втеча (Дру
жина Лотова)" (1994), "Жони" (1989), "Марія 

(Спокій)" (1993), "Єлисавета Благаю 
(1993), "Свята Параскева" (1995), "Св 
Варвара" (1996). Тут кожен рух, жест, а 
бут, поворот розкриває сюжет однофігу 
композиції. Все твориться і все жив 
формі, точніш — у "безкінечній формі", К" 
промовляє до глядача, спілкується з ним, 
прошує до співпереживання (або ж — 
Усі вони — жінки... святі, мироносиці, 
ниці, прості земні жінки, зрадниці, вірні 
жини, віддані матері. Так, усі вони жінки, 
ж різні, як і в скульптурному доробку п.Ал 
яка завжди відверта не лише сама з сс 
але й з глядачем: дивись, це жінка, вона 
такою, така її природа, така її доля на 
землі... 
її "бронзові діти" міцно стоять на землі, 
кладають на неї тягар своєї душі, втиска -

ся ногами в її животворящий і зцілю 
грунт, — інколи від болю, як "Єлисавета 
гаюча" (1993), інколи — від бажання під 
тись, розділити свою радість з небесн 
просторами і розчинитись в них, — тоді 
нависають над землею, і матерія м 
стає зовсім невідчутною ("Рівновага", 1 
"Очікування", 2001). 
Один з найактуальніших творів у конте 
проблем нашого сьогодення — "Рівнов 
(1998), в якому зображено те, що — на 
рожче, найцінніше, те, що ми почин 
втрачати, — цілісна родина, де він — 
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ІвІМіо-захисник, вона — світла, добра мати 
Ф»/жина, і — їхнє маленьке створіння, яке 

рбрало в себе найкраще, ставши вінцем 
рото роду. 

жінки-скульптора і втілений у металі 
Цр*а землі, яка також — жінка, про що зна-

пращури з давніх-давен... Звідси — 
|врегиня-без-берегів — "Земля вранці", 
Рїмля вдень" і "Земля спить" (1994): по-
ІИюііла, ніжна, добра мати, благодатні фор-

проступають своїми округлостями з 
Цоподібної форми Всесвіту. 
Рвфеосмислені мисткинею біблійні сюжети 
ЯНк»али у монументальних за характером 
•йпьптурних композиціях: "Вознесіння" 
• І М ) , "Успіння" (1998), "Нехай буде воля 
^ ^ н 1 9 9 5 ) , "Різдво" (1997), "Благовіщення" 
Н Ю . "Покрова" (1997), "Символ І. Риба" 

• ' • • ' і "Символ II. Агнець" (1997), "Єва" 
сповнених символіки, багатства пла-

і мови, нетрадиційності композиції, 
• М м н я образів. 
Ьрбливо ліричним постає образ Марії — 
Н м я (Спокій)" (1993) — ніжна юна дівчина, 
Іїщ*» (Надія)"(1994) — в очікуванні дитини, 
тУцни (Любов)" — втаємничена у своє по-
ЩП*> пластична "Покора" (1998), звернута 

і "Віра" (1994)... Кожна з них — це ок
ремий сіан душі, неповторна краса і неза-

ШШ враження. 
^ ^ Н ю ч и с ь зі скульптурними образами 
Н ^ б о й , можеш збагнути, що мала скульп-

ІІ якій працює мисткиня, — один з мо
ментальних за способом виразу вид мис-
^ • в в . гіперболізація — найприродніша 
В р м а драматичного вислову, бронза в 
• р ь л т у р і — відповідник людського єства, 
Не) через мову пластики в жіночих руках 
^ ^ • Ю е т и ч н и м винаходом людини-деміур-
ЩШтому вмілою рукою майстра закладе-
^ ^ В г у ж н и й інтелектуальний і почуттєвий 
^^Нвл, що потребує щирого сприйняття, 
НЩктує твоє минуле через сьогодення і 
^^Нрвує його у майбутнє. 
Иамстецькій біографії Аліси Забой персо-

виставки беруть початок з 1996 року, 
^ ^ В р т ь з них визначені назвами — "Образ 
^ • р впродовж тисячоліть в контексті двох 
^ВМ (язичництво і християнство). Береги-
• *» Оранта — Тризуб" (1996), виставка в 
^ В І Х благодійної акції "ОАЗА" "Мистецтво 

на захист дітей" (1998), "Я — жінка, матеріал 
— бронза" (2001) та ін. Що цікаво, — відсутні 
зарубіжні виставки, але в Україні, у липні 
2001 року, за номінацією Арт-рейтингу Асо
ціації артгалерей України, вона увійшла в де
сятку кращих художників 2000 року в номі
нації "скульптура". 
.. .В епіграфі згадано слова славної українсь
кої жінки — Лесі Українки про усю трагіч
ність жіночої долі. І справа тут не в тому, що 
жінка не має права висловитись, а в тому, 
що навіть якщо вона повна мужності і впев
нена у своїй правоті, її інколи можуть і не 
вислухати. Та якщо жінка промовляє сильно 
і впевнено, а її руки творять "бронзових" лю
дей, її обов'язково почують, і "слів" її ніколи 
не забудуть... 

1. Аліса Забой. Берегиня сім'ї. Шамот, полива. 1996. 

2. Грифон-2. Бронза, позолота, тонування. 1991. 

3. Вила. Весняна діва. Шамот, полива. 1996. 5 
4. Земля спить. Бронза, тонування, граніт. 1994. 

5. Різдво. Бронза, мармур. 1997. 
6. Любов. Бронза, граніт. 1994. 

7. Пієта — XX ст. (на смерть Алли Горської). Бронза. 
1970. 



Штрихи до портрета Любомира ЯремчукаХ 

_ РІЗЬБИШ... 
"... Буду свій світ різьбити, як камінь... Сло
во своє буду острити на камені моєї душі, і, 
намочене в труті-зіллю, пускати буду налі
во... І слово своє ломати буду на ясні со
нячні промінчики, і замочу його в кождій 
чічці, і пускати буду направо. А свій камінь 
буду різьбити все, все!" (В.Стефаник). 
Любомир Яремчук як скульптор належить 
до тих мистців, що за прикладом М.Коцю
бинського (а це підмітив І.Франко), зану
рившись у світ своїх героїв із великою світ
ляною лампою, бачать його у грі сонячного 
проміння. 
Мистець — прихильник динамічної вираз
ності, однак його імпресійність — тонке ме
реживо, через яке просвічує філософська 
настроєвість осмислення буття і людського 
існування в ньому. Визначені "ціхи" є базо
вими у творчій лабораторії скульптора, що 
осмислено сприймає дійсність, рефлексує 
з її приводу, а потім уже займається витво-

ренням пластичних візій. Ось уже майже 
чверть віку він дбайливо й філігранно тво
рить світ свого мистецтва. Роботи дозволя
ють реципієнтові продовжувати мисле-
творчий процес автора. Не можна не помі
тити викінченості , завершеності кожної 
композиції . Ми не знайдемо у палітрі 
Л.Яремчука, наприклад, "шкіцових" пору
хів, що справляють враження мокрої, жи
вої глини, наче мистець щойно відійшов від 
роботи. У нього — "контур строгий" (М.Зе-
ров), однак не манірний, навпаки — випи
саний з такою легкістю, що вгадуєш най
менші емоційні та психологічні нюанси того 
чи іншого образу. На обличчях його героїв 
гра емоцій і почуттів представлена в усьо
му багатоманітті. 
Емоційність, темпераментна експресія в 
образотворенні беруть початок ще із юних 
літ. 1979 року випускник Львівського інсти
туту декоративно-прикладного мистецтва 
успішно дебютував у галузі меморіальної 
монументальної пластики: це дипломна ро
бота — горельєф "Іван Франко — гімна
зист" (архітектор проекту Є.Хомик), який 
було встановлено на фасаді будинку Дро
гобицької гімназії, де Франко навчався 
протягом 1867 — 1875 рр. 
Саме дипломна робота започаткувала у 
творчості скульптора національно-держав

ницьку тематику. Руки мистця витвос 
величні образи велетів української іс 
національної культури і мистецтва: 
Київської Руси-України Ярослав Ос 
мисл, Ярослав Мудрий, Володимир Вс-
кий — Ясне Сонечко (м.Володимир-Вол* 
ський), князь Данило Галицький, Івані 
шенський, гетьман Петро Сагайдач^ 
(с.Кульчиці), перший Президент Укс 
Михайло Грушевський (м.Львів). Його 
ри прикрашають й інтер'єр Посольства 
раїни у Відні: зокрема, погруддя Михг 
Грушевського розташовано у залі для 
йому особливо почесних гостей. 
Одинадцять робіт налічує Любомирс 
шевченкіана, над якою він працюваЕ 
співавторстві з М.Посікірою. Є у нього "І І 
ка країна Франкіана" (П.Скунць), де сто? 
могутні пам'ятники (як-от в Івано-Франн 
ську), і меморіальні таблиці та пам'яі 
Франкові у центрі австрійської столиці. 
У мистецькому світі автора зустрінемо і, 
сю Українку, Богдана Лепкого, українсь 
композиторів М.Менцинського, В.Івасн 
Б.Депа, С.Людкевича, образи героїв НІ 
нально-визвольного руху 40-50-х років 
століття, відомих і безіменних. 
Світоглядно близькою залишається 
мистця й сакральна скульптура, предс 
лена монументальними, станковими 



рами із бронзи, граніту, мореного дуба, 
пісковику. Чимало робіт цього напрямку 
зберігається у приватних колекціях Захід
ної Європи. Одна з них — композиція 
"Святий Лука" — прикрашає фасад Львів
ського Палацу мистецтв (співавтори 
Д.Крвавич, М.Посікіра, арх. В.Каменщик). 
Окремої уваги заслуговує дрогобицький 
пам'ятник Степанові Бандері. Перед нами 
— абсолютно новий підхід до осмислення 
постаті провідника ОУН і символу нації. На 
гранітному червоно-чорному постаменті, 
що виростає із магічної восьмикутної плат
форми та хрестоподібної основи, височить 
велична людська постать. Крок уперед, по
гляд скерований всередину себе і у прос
тір, руки схрещено на грудях. У цьому жесті 
— і мить найвищої концентрації людського 
духу та волі, і, водночас, момент найвищої 
внутрішньої смиренності перед Призначен
ням. Це і клятва самому собі, Україні і Бо
гові у відданості національній ідеї. Створе
ний Любомиром Яремчуком художній образ 

Степана Бандери відповідає екзистенційній 
суті ідеолога українського націоналізму. За
уважимо також, що Любомир — один із ав
торів першого в Україні пам'ятника Степа
нові Бандері, що його було встановлено у 
рідному селі Провідника ОУН-УПА Старий 
Угринів Івано-Франківської області (співав
тор М.Посікіра, архітектор З.Давидюк). У 
творчому доробку мистця понад п'ятдесят 
зразків монументальної скульптури, вста
новлених в Україні та за її межами. 
Примітка 
1 Яців Р. Девіз молодих — пошук // Львовская 

правда. — 1982. — 20 січ. — С.4. 

1. Любомир Яремчук. Пам'ятник Степану Бандері в 
м. Дрогобичі. Архітектори В.Каменщик, Є.Хомик, 
М.Яцюк. Бронза, граніт. 2001. 

2. Пам'ятник гетьману України Петру Сагайдачному в 
о Кульчиці Львівської обл. Співавтор М.Посікіра, 
архітектор М.Федик. Бронза, граніт. 1992. 

3. Двоє. Камінь. 1997. 
4. Деметра. Пісковик. 1999. 
5. Спляча красуня. Камінь. 2000. 
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Уруслі навернення до 
джерел національної ду
ховності влітку 1989 ро

ку в залах Львівської картин
ної галереї відбулася Перша 
загальна виставка Клубу укра
їнських мистців (КУМ). Серед 
розмаїття експонованих мис
тецьких робіт програмно про
звучали пластичні композиції 
скульптора Ярослава Юзьківа. 
У представлених роботах — 
"Доля", "Обірвана мелодія" — 
для загострення характеристи
ки автор оперував історико-фі-
лософськими, морально-етич
ними поняттями, в яких про
глядалися співзвучні часові ін
тонації. Навернення до катего
рій глибокодуховної моралі й 
очищення спотвореної інтерпре
тації взаємовідносин між дов
кіллям і об'єктом помітні й в 
інших тогочасних творах — 
"Тінь", "Муза і Слава", "Чекання". 
Схильність до філософських 
узагальнень, звертання до 
психологічних характеристик 
були властиві скульптору вже з 
перших років його самостійно
го творчого самоутвердження. 
Починаючи з 1981 року, по 
закінченні ЛДІПДМ (нині — 
Львівська академія мистецтв), 
Ярослав Юзьків активно вклю
чається у виставкове життя. 
Із робіт раннього періоду твор
чості помітно виділяється ли
тий у бронзі, сповнений психо
логізму портрет "Однокурсниці 
Люби" (1986). Загалом перше 
десятиліття діяльності скульп
тора знаменує націленість на 
узагальненість, цільність плас
тичних форм, чіткість образно
го вислову. 

Велика працездатність та вро
джений хист до критичного са
моаналізу допомогли Яросла
ву Юзьківу в короткому часі 
звільнитись від підсвідомого 
наслідування натури. Його 

творча манера значно урізноманітнюєть
ся, стає вишуканішою. Думка стає глибин
но ємнішою, форма — ідейно та змістовно 
промовистішою. У невеличкій роботі "Ру
біж" (бронза, 1993) Ярослав Юзьків вкотре 
утверджує своє філософсько-аналітичне 
реноме. Позбавлена зайвої деталізації, 
бездоганно промодельована, просторово 
вкомпонована постать прекрасної юнки, 
що знаходиться на краю прірви, глибоко 
зачіпає та хвилює глядача. Не випадково 
композиція "Рубіж" на Львівському осін
ньому салоні "Високий Замок-97" була від
значена почесним дипломом. Зрештою, 
це не єдина робота скульптора, що отри
мала суспільне визнання. Доречно згада
ти відому бронзову композицію Ярослава 
Юзьківа "Прихована сутність" (диплом НІ 
ступеня Міжнародної виставки "Карпатсь
кий хребет-97", Івано-Франківськ — 

Чернівці — Хуст). Належне місце сер 
мистецького надбання України середи» 
1990-х отримала й композиція "Захисні 
ця" (бронза, 1994). 
Внутрішній неспокій, постійний пошук 
моутвердження в останні роки дали зм< 
вже визнаному майстру, члену Націоналі 
ной спілки художників України, члену 
Му, завідувачеві відділу скульптури Львії 
ського державного коледжу декоративне 
та ужиткового мистецтва ім.І.Труша Яр 
славу Юзьківу виразно розкрити свій хк 
у нових несподіваних пластичних одкр 
веннях. 
У серії робіт кінця 90-х скульптор помі 
відходить від монолітності масивних фор 
Тепер його основними виражальними 
собами стають ажур, поєднання вишукг 
пластичності рисунку з об'ємом пор$ 
обов'язковим уникненням фактури. Ні 
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Володимир Жишкович, 
кандидат мистецтвознавства 

на перебільшення, витягнутість та 
деформацію узагальнено стилізова-

орм виразно працює на образ, по
загострює сюжет. Кожна статуетка 
'вниця", "Крила", "Амазонка", "Ку-
ця", "Заплутана") — це концентро-
згусток внутрішньої та зовнішньої 
, проявом якої є пластичне перепле-
людських фігур, бездоганно промо-

них руками скульптора й увічнених 
і. Вишукана пластичність постатей, 
о й рівномірно дозована плавним 
нням та послабленням форми, ак-

працює на філософсько-естетичне 
аження образу. 
скульптурних робіт кінця 90-х, вибу-
х за схемою пластичних перепле-

форми, необхідно згадати й надзви-
динамічну, вписану в коло компо-
"Юрій Змієборець" (бронза, 1996). 
на в масах та ритмах, тектонічно 
"ована, збагачена фактурою робо-

ярисвячена вічній боротьбі добра і зла, 
•Мжить до ключових у творчості скульп-

Кшіювороті мистецьких пошуків актив-
мадянська позиція постійно спону-

Щи* Ярослава Юзьківа звертатися до 

складних і водночас знаменних періодів 
національної історії. Одним із проявів тако
го зацікавлення став конкурсний проект на 
пам'ятник королю Данилу Галицькому у 
Львові, який було відзначено III премією. 
Загалом змістовна, позначена мистецьки
ми знахідками творчість львівського скуль
птора, уродженця мальовничої Івано-
Франківщини Ярослава Юзьківа засвідчує 
потужний, ще до кінця не розкритий по
тенціал сучасної української скульптури. Є 
надія, що представлений вагомий мистець
кий доробок, знайдена пластична мова та 
своєрідний образний лад і надалі стимулю
ватимуть творчу наснагу скульптора, вті
ленням якої стануть нові несподівані ху
дожні здобутки. 

1. Ярослав Юзьків. Заплутана. Бронза. 1997. 
2. Крила. Бронза. 1996. 

3. Танцівниця. Бронза. 1995. 
4. Однокурсниця Люба. Бронза. 1996. 



ВІХИ І С Т О Р І Ї 

Виповнилось 40 років 
від дня заснування 
Шевченківської премії 

Василь Перевальський, 
народний художник України, 

член-кореспондент АМУ 

ДОГЛЯДАТИ 
І ОНОВЛЮВАТИ 
САД МИСТЕЦТВА 

Впереддень смерті (24.11.1956), за п'ять 
років до заснування Республіканської 
премії імені Т.Г. Шевченка, доведений до 

відчаю Олександр Довженко писав, що "...при
чина сірості, безкрилості, занудної буденності 
нашого мистецтва в тому, що автори творів 
стоять холодні і байдужі [...] висота і ясність 
точки зору художника-творця і глибина його 
світосприйняття під впливом тридцятилітньої 
ентропії поступилися місцем діляцтву, байду
жості і спекуляції на реалізмі плазунів, безідей
них і дрібних. Немає ні любові, ні пристрасті не
має". 
Кондовий соцреалізм зі своїм казеннопатетич-
ним соціалістичним змістом задихався у влас
них випаровуваннях. Надходив час переоцінки 
вартостей, пошуків нових, справді мистецьких 
шляхів. 
В час змін одні мистці орієнтувалися на новітні 
напрямки в художньому житті "загниваючого 
Заходу", інші — на незглибимі джерела тра
диційної і, водночас, одвічно новаторської на
родної культури. 
В кінці 1950-х — в 1960-і роки в Україні потуж
ний поштовх професійному мистецтву дало на
родне мистецтво — материнська мова про
фесійного. Українське народне мистецтво ста
ло, як це бувало і раніше, за спалахів націо
нального ентузіазму, джерелом натхнення про
фесіональних художників, поетів, мистців 
кіно... З "дядькових крил" (Іван Драч) вироста
ли нові крила в української мистецької музи 
(обрубувані впродовж віків чужинецькими іде
ологами). Для багатьох наших мистців (як ко
лись, мабуть, і для самого Шевченка) це стало 
визначальним. Дві геніальні жінки — Марія 
Приймаченко (лауреат Шевченківської премії 
1966 року) і Ганна Собачко-Шостак (не дочека

лась премії) з'явились наче послані Долею. їхні 
палахкотіючі зірки, які після сходження на не
босхил української культури та небосхил куль
тур народів світу в трагічних 30-х були насиль-
ницьки пригашені, засяяли в 1960-х, аби влити 
замість сукровиці соцреалізму живу кров у 
зденаціоналізовану, здеморалізовану підра-
дянську культуру. 
їхні твори — і вийняті із дна скринь, і щойно 
створені — стали важливим каталізатором не 
лише культурного, а й політичного збурення, 
оновлення, стали символом віри у відродження 
нації, у незнищенність народу. "Народ мій є! На
род мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій 
народ! Пощезнуть всі перевертні й приблуди, і 
орди завойовників-заброд!" (Василь Симонен-
ко). Прозрівали, здавалося, зовсім сліпі, стаю
чи неофітами українства. Сила впливу цих каз
кових мальованих звірів і квітів була незбаг
ненно великою. 
При цьому слід пам'ятати, скільки беззахисних 
самобутніх народних талантів було понищено, 
починаючи від голодомору 1930-х, починаючи 
з висилок, репресивних податків для "кустарів-
одиночок", недолугих художньо-виробничих 
структур, вбивчого курсу партії на "зближення 
народного і професійного мистецтва" (тобто 
переведення народних майстрів у ранг прислу
ги — виконавців у техніках вишивки, ткання за 
ескізами художників-професіоналів). Якою бу
ла б сьогодні картина стану українського на
родного мистецтва за сприятливих умов його 
буття! 
А де опинилися організатори, керівники і натх
ненники численних курсів майстрів народного 
мистецтва 1920-х років у с.Скопцях, с.Трипіллі, у 
Києві тощо? — або знищені фізично, або вряту
валися втечею і зотліли на чужині. 

Комітет з Шевченківських премій перших рок 
надавав великого значення розвитку народи 
го мистецтва в нашій культурі, духовності. 11 
року найвищою творчою відзнакою республії 
було увінчано ще двох народних майстринь 
Ганну Василащук (с.Шешори біля Косова), 
створила понад 150 тканих рушників на 
ченківську тематику, та Ганну Верес (с.Об\ 
вичі на Київщині), також за цикл тканих 
ників. Увага до народного мистецтва ВІДНОЕ 

лась у часи "перебудови" та за Незалежне 
тоді ж було створено окрему Спілку майс 
народного мистецтва України. 
У 1999 році премії удостоїлись опішненці ІЕ 
Білик (старійшина керамічної скульптури), 
хайло Китриш та Василь Омеляненко — за 
ли керамічних творів. 
2000 року справедливе визнання прийшло і 
визначного майстра декоративного розт 
петриківської школи Марфи Тимченко, 
створила сотні талановитих квіткових комг 
зицій на керамічних формах, папері, поле 
дереві та на стінах будинків. 
У застійно-репресивні 1970 — 1980-і, що пок 
зово, нагороджували не народних мистців, 
професійних — "за високохудожнє викорисі 
ня народних традицій у творах декоратив/ 
прикладного мистецтва". 
1960-і роки милі серцю не тільки тому, 
об'єдналися тоді весна власної молодості і 
на скресання сталінської криги та віри 
національне відродження. Все-таки тоді, у 
ненависній до українства державі, було чимг 
зроблено, зокрема в царині образотворче 
мистецтва: видано капітальну 6-томну (і досі* 
непогано!) історію українського мистеці 
з'явилася друком серія розкішних, як на 
час, альбомів про народний одяг та інші вь 
народного мистецтва, зокрема альбом "Наг. 
ний одяг західних областей УРСР" Олени Ку 
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фцької (відзначеної званням лауреата, що-
Н Й д а присвоєного їй уже на смертному одрі). 
Слмя ж Олена Львівна — справжній взірець 
Нрговної офіри рідній землі, народові, куль-
|МИ. її творчості давніше було присвячено 
МИька солідних монографій, каталогів, а сьо-

іьчицька — видатна львівська худож-
:лідник народного мистецтва, архітек-

Шт — майже забута. 
^В) видання, виставки (як і знамениті вечори 
(Маогї І повернення імен "розстріляного відрод-
Нрия") пробивалися з великим трудом і ризи-

ь ідеологічний заслін "інтернаціоналіс-
рікаторів" знаними і призабутими тепер 

^ • • а с т а м и . Чомусь нині у нібито незалежній 
<ій державі саме патріотів-ентузіастів 

і бракує— як в мистецьких, так і в інших 
НМоиальних справах... 
» >.і<' позірного "відновлення ленінських норм 

^НрЬюго і державного життя" мистці напру-
кали шляхів оновлення не тільки мис

тецьких засобів, а й змісту. Народне мистецтво 
і пісенна творчість та Шевченкове слово нади
хали і зобов'язували. У Київському універси
теті ім. Т.Г. Шевченка група художників (Алла 
Горська, Опанас Заливаха, Галина Зубченко, 
Галина Севрук) створила мальований вітраж з 
гнівним образом Шевченка і його словами: 
"Возвеличу малих отих рабів німих! Я на сто
рожі коло їх поставлю слово". Рішенням спец-
комісії вітраж було знищено, цинічно потопта
но, авторів виключено зі Спілки художників, а 
одну з них — непокірну комуносистемі Аллу 
Горську — пізніше вбито "за нез'ясованих" об
ставин. 
Тиску і глуміння зазнали і члени наступної гру
пи мистців, котрі працювали там само над 
вітражем "Тарас Шевченко і народ" (1968). Від 
них вимагали замінити сумні образи на веселі 
та замість уже втіленого у матеріалі і забороне
ного напису "Учітеся, брати мої, думайте, чи
тайте..." написати "Слава КПРС". Вітраж ли

шився і донині без напису. Серед його авторів 
— Іван-Валентин Задорожний, один із заснов
ників і активістів Товариства охорони пам'яток 
історії та культури України, потужний двигун 
національно-художнього життя 1960 — 1980-х 
років, мистець-новатор, увінчаний лаврами 
уже посмертно (тутешня специфіка), і то — з 
третьої спроби. 
Видання "Кобзарів" (величезними накладами), 
з препарованими цензурою текстами, захара
щених коментарями шевченконезнавців, май
же примусово розповсюджувалися в середо
вищі студентства і школярства і тим ставали ча
стиною антиукраїнської політики совєтської 
держави. Частина нашої молоді шукала істин
ного Шевченка і декламувала його твори біля 
пам'ятника напроти Київського університету, 
наражаючись на водомети і "кутузки", виклю
чення з вузів. 
Образотворче мистецтво завжди розвивалось 
у річищі всієї української культури як цілісного 
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організму. Головним натхненником для ство
рення актуальних суспільно значущих творів, 
поштовхом до народження мистецьких за
думів, тем і сюжетів тисяч картин, графічних 
аркушів, скульптур та витворів декоративного, 
зокрема народного, мистецтва впродовж віків 
було Слово. Недарма історія розвитку ук
раїнської літератури і образотворчого мис
тецтва багата свідченнями великої дружби 
письменників і художників, зв'язків, що стали 
поштовхом до написання чудових поезій, книг. 
Важко підрахувати кількість творів усіх видів і 
жанрів образотворчості, що пов'язані з літера
турною спадщиною Великого Кобзаря. Уяві 
відкривається величезна зорова шевченкіана, 
започаткована безсмертними рисунками та 
живописом самого Шевченка-художника і про
довжена Левом Жемчужниковим, Костянти
ном Трутовським, Михайлом Микешиним, Опа-
насом Сластьоном, котрі слідували за Ним, як 
соняхи за сонцем. 
Образотворчу традицію ілюстрування видань 
"Кобзарів" та книг вибраних творів великого по
ета, масштабно розпочату в XX столітті бой-
чукістом Василем Седлярем, продовжену Васи
лем Касіяном, Михайлом Дерегусом, Олексан
дром Данченком, вивершили лауреати Олек
сандр Іванович Івахненко (премія 1989 р.), Во
лодимир Юрчишин (премія 1990 р.), Василь Ло
пата (премія 1993 р.) та Іван Марчук (премія 
1997 р.). 
В українському мистецтві непросто розшукати 
мистця, чия творча дорога оминула б Шевчен-
кову поезію, образ її творця. У державних ви
давництвах совєтських часів (були тоді й інші 
способи видання — руко- і машинописний 
"підпільний самвидав") існувала усталена тра
диція видання багатоілюстрованих книг як кла
сиків, так і сучасних письменників, інколи 
навіть авторів-початківців. "Золоті яблука", 
перші призи, дипломи, що сипалися на графіків 
з тоді малознаної у світі України, як із міфічно
го рога достатку, промовисто засвідчували ви
сокий, світовий рівень нашого мистецтва, зок
рема мистецтва книги. Ріг існує і донині, та ук
раїнській графічній школі нічого з нього днесь 
не перепадає. І закономірно: серед приватних 
видавців "немає дурних викидати гроші на гур
манські забаганки", а державні, ще донедавна 
потужні, видавництва — сьогодні на голодній 
пайці. 

"Гине національне мистецтво книжкового 
оформлення, втрачаємо кваліфікацію й відходи
мо ми, його майстри, — минула, сьогоденна й 
майбутня слава України", — волають безробітні 
визнані мистці і талановиті випускники, художни
ки-" книжники" та видавці-патріоти. Ще не почуті. 
А давніше на нашій землі і за найтяжчих часів 
усвідомлювали значення красивої книги, на 
якій лежить печать Мистця. 

Вирішальною буває й участь художника у ство
ренні кінофільму. Згадати хоч би епохальний 
всесвітньовідомий фільм "Тіні забутих предків", 
де блискуче поєдналися енергія режисерсько
го таланту Сергія Параджанова й мистецька 
культура знавця Гуцульщини, видатного 
графіка Георгія Якутовича — по суті, двічі ла
уреата Шевченківської премії: як художника 
книги (1983) і художника кіно (1991). 
Талановитим художникам завдячує своїми яс
кравими самобутніми стрічками і визнана на 
міжнародних конкурсах українська мульти
плікація. За цикл пригодницьких мультфільмів 
про козаків-запорожців розділили премію 1988 
року художники-постановники Едуард Кірич і 
Володимир Дахно. 
Шевченківська тема стає однією з провідних на 
мистецьких вернісажах, у творчості багатьох 
малярів, графіків, скульпторів, художників де
коративно-ужиткового і народного мистецтва. 
Постають — як віхи в історії нашого мистецтва 
— мозаїчні твори патріарха українського мону-
менталізму 1960-х Степана Кириченка (часто у 
співавторстві з Надією Клейн): триптих "Наша 
дума, наша пісня не вмре, не загине...", а та
кож "Та не однаково мені...", "Нічого кращого 
немає...", диптих "Кобзар" (1960-1967) та інші] 
твори малярства, мозаїки, килимарства за мо
тивами Шевченкових дум. 
Тодішня влада не могла пробачити йому під™ 
су, поставленого на листі протесту проти ре
пресій щодо національної інтелігенції в Україні, 
і творчість за життя автора не була достатні 
пошанована. 

Появі багатьох полотен, скульптур, графічни> 
аркушів тощо, присвячених життю й творчості 
Великого Кобзаря, в середині 1960-х сприяла 
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•Ілейна дата — 150 років від дня народження. 
аме 1964 року отримав Шевченківську пре-
ІІЮ "за багаторічну мистецьку творчість на 
Иаченківську тематику..." художник-графік, 
ИСтецтво- і шевченкознавець, незабутній про-
юсор Василь Касіян. Історія його шевченкіани 
Оминається з тридцятих років і завершується 
овим потужним сплеском у гравюрах шістде-
рггих. 
И був майстер європейської школи, патріот 
країни, але, навчений цькуванням за націо-
алізм у 1930-х, вже до кінця днів своїх, по-
|био Павлу Тичині, схиляв горде сиве чоло з 
їдячності" за "...батьківське піклування Ко-
іуністичної партії..." — що залишила живим. 
І$ більших перипетій у творчому й особистому 
ПЛІ зазнав визначний графік і маляр, закоха
ли у красу рідного краю й історію свого наро-
і. Михайло Дерегус (премія 1969 року). Хоч 
•м'ятав, як "поставили до стінки і коліна стали 
•тними" (з розповіді), але все-таки зміг у 1988 
ЩІ першим серед тутешніх художників на по
їм голос сказати на всеукраїнській виставці 
ро геноцид українського народу картиною "Го-
•іі 33 рік". Картину з виставки зняти не 

Лсміли, але авторську назву замінили нейт-
•льною. 
«ме у 1960-і, можливо, визначальне деся-
жпття з останніх чотирьох, в Україні і більшості 
вспублік колишнього СРСР розпочалися і на
коли незворотньої сили процеси, котрі на-
іжкінці століття призвели до безславного 
•ріння гігантської комуноімперії, яка донедав-
ш зазіхала на панування над світом. 
!мроби у 1970 — 1980-х реакційних чужих з 
Аоскви брежнєвсько-сусловських і нібито своїх 
і Києва маланчуківських ідеологів взяти ре-
•мш і зупинити невідворотні зміни в сус
ідстві звертанням до сталінських репресив-
»« методів керівництва, знову, як і в тридця-
• роках, засилаючи неугодних системі туди, 
І *СОнце таке мертвотне: само себе не зігріє... 
Ш9ЮД — державний, крутий, монарший" (Іван 
аяличний), — лише ненадовго відстрочили 
ібух і зробили його сильнішим. Але скільки за 
•а час понівечено доль і знищено морально й 
ммчно національних талантів, винищено 
•м*иток історії та культури штучними пожежа

ми та переобліками музейних і бібліотечних 
скарбів, поділено художню громадськість, 
творчі спілки на ворожі табори — вірнопідда
них та інакодумців! Хоч у всуціль брехливій 
прогнилій системі вірнопідданих фанатів уже 
давно не було. До партії вступали для отриман
ня пільг. 
Останнє десятиріччя другого тисячоліття — 
перше десятиріччя нинішньої державності — 
явило українському суспільству нові цікаві ми
стецькі світи як в Україні, так і в діаспорі. 
Більшість із лауреатів 1990-х засвідчили пере
можний прихід нового часу, нових вартостей. 
Майже раптово відкрилися великі можливості 
для справжнього піднесення тутешньої культу
ри, хоч ці потенційні можливості, на жаль, ще 
вповні не використовуються ні державою, ні 
суспільством, ні мистцями. 
Коли в 1970 — 1980-х роках одні заслужено, а 
інші — не зовсім ставали лауреатами, більшість 
майбутніх лауреатів 1990-х були пасинками 
тодішньої влади. 
Після Чорнобильського страшного уроку прий
шло прозріння до багатьох в Україні і поза нею. 
1980 — 1990-і позначені увагою громадськості 
і Комітету з Національних премій до мистців, 
котрі в більшій чи меншій мірі зазнавали 
утисків і репресій. 
Серед недавніх лауреатів: маляр і графік — 
шістдесятник Опанас Заливаха (премія 1995 
року) — в'язень мордовських таборів "за анти-
радянську агітацію і пропаганду" (робленим з 
пера штихелем крадькома за ґратами гравіру
вав символічні мініатюри — екслібриси вірним 
друзям); чудовий рисувальник і талановитий 
живописець Віктор Зарецький (премія 1994 ро
ку, посмертно), разом з дружиною Аллою 

Горською він — один із лідерів шістдесятниць-
кого руху; вже згадуваний Іван-Валентин Задо
рожний (премія 1995 року, посмертно), худож
ник декоративно-монументального мистецтва 
Іван Литовченко (премія 1998 року, посмерт
но), — один з фундаторів школи українського 
монументалізму другої половини XX століття; 
скульптор, маляр, графік, невтомний пропаган
дист і збирач скарбів нашого народного мис
тецтва Іван Гончар (премія 1989 р.), за що і за
знав переслідування влади й інспірованого 



нею цькування колег; майстер декоративного 
мистецтва, живописець, автор унікальних жіно
чих і чоловічих сучасних національних строїв 
мужня Людмила Семикіна (премія 1997 р.), яка 
переслідувалась за участь в акціях проти ре
пресій в Україні; маляр і графік, тепер керівник 
майстерні історичного живопису в НАОМА Фе
одосій Гуменюк (премія 1993 р.), котрий був 
змушений через переслідування жити поза Ук
раїною; своєрідний живописець Андрій Анто
нюк (премія 1994 р.), — офіційні кола його три
валий час не визнавали через ностальгію за 
"архаїчною" народністю; живописець Володи
мир Патик (премія 1999 р.), блискучий майстер 
емоційного пейзажного малярства, зазнав мо
ральних травм за характер письма та 
національний зміст творів. 
Усіх найменованих і багатьох неназваних 
мистців цього ряду, таких різних стилістично і 
емоційно, об'єднує визначальне — вірність ук
раїнській національній ідеї, віра у невмирущість 
нашого народу як одного з великих творців 
світових цивілізацій і невтомна працьовитість в 
ім'я України. Тому і сприймалися вони як 
внутрішні вороги системи "найрозвиненішого 
соціалізму", де ідеалом було виведення безли
ких "гомосовєтікусів" для утворення етноконг-
ломерату під назвою "савєтскій народ". 
Доречно згадати, що художник Микола Бідняк, 
котрий через втрату рук малював вустами, ла
уреат 1995 року, на знак протесту проти ареш
ту О. Заливахи і В. Мороза 21 день голодував у 
Оттаві під стінами російського посольства. Це 
одне з яскравих свідчень єдності тутешньої ук
раїнської культури і світового українства. 
При першій можливості Бідняк переїхав до 
Львова, в Україну. Шкода, що вже немає з на
ми цього багатогранного мистця, незламного, 
рішучого, красивої величної постави українця. 
Хтось пошанований вчасно, хтось передчасно, 
а до багатьох відданих мистецтву й Україні так, 
можливо, і не дійде той зоряний час. 
А як "добре бути молодим у дні збирання вино
граду" (Максим Рильський), талановитим і (ду
же рідко таке трапляється!) лауреатом хай Ма
лої, але Шевченківської премії! Знаком 
визнання і підтримки молодого мистецтва мо
лодої держави стало вручення у 1999 році 
премії скульпторові Богданові Мазуру за 
пам'ятники Сергію Параджанову в Києві та 
"Ангел скорботи" у Хмельницькому. Чудовий 
дарунок до його тридцятиліття. 
Приємно усвідомлювати, що у права госпо
дарів вступають молоді талановиті мистці-пра-

целюби, котрі дбайливо доглянуть і оновлять 
пишний сад українського мистецтва. 
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Володимир Підгора, 
мистецький критик 

'вШословопво <Миколи Максименка 
Вперше зустрічаю такого майстра мону-

ьного ладу натюрморта", — сказала 
житомирського мистця Миколу Макси-

ще в 1971 році авторитетний латвійсь-
мистецтвознавець і мистець Галина Кар-

Що мовила б шановна поціновувачка 
, коли талант її улюбленого художника 
уває на вершинах майстерності? 

і десять бився: як писати живопис мо-
італьнийТ — зізнається мистець. 1998-

написаний "Кримський натюрморт" 
ііт, олія, 111x111), один із багатьох тво-

композиція якого побудована так, що у 
ій частині картини відсутній вільний 
р, компактна маса плодів і посуду зай-
айже всю висоту твору. Таке компону-
було відмітною особливістю творчості 

Караваджо, що надавало образу мо
тального й ніби надприродного харак-

Караваджо згадуємо тут невипадково, 
и він мав вплив на іспанця Веласкеса, 
свого часу став для Максименка ве-

знахідкою і потрясінням. Про вирішен-
простору в картині Микола Максименко 

ть так: "Мені хочеться оте далеке від 
прилучити до себе, а те, що від мене 

о, — подати аж туди, вдалину, щоб ро-
була декоративно-площинна, як килим, 

вже об'єм мене не цікавить". Таким чи-
максимального зближення просторо-

планів і реалістичного вирішення триви-
1 — за такого способу вираження — 
українську національну образотворчу 

Тривимірність поєднується з пло-
ю, двовиміром, професійний спосіб 
ення — з народним, 
'нко, як і Веласкес, нібито ніколи не 

;я від натури і все одно досягає ди-
го багатства і вишуканості колірного 

ня. Це і дає привід деяким авторам, що 
про нашого художника, називати його 

"мистецтвом для мистецтва". Одначе 
— з огляду на глибинний символізм, 

— фундаментальну природну 
їсть творчого світогляду мистця. 

ький натюрморт" позначений ще й ін-
рисами "українськості": центричністю і 

ЇЧНІСТЮ композиції. Зображені плоди і 
хоч і здаються розташованими у ви-

правильної піраміди, насправді утворю-
крут. Він справляє враження живої гар

те цілісності ще й тому, що розташо-
в центрі квадратного формату полот-
центричність — як коло-світ, як виоб-
зя квінтесенції сили й багатства приро-
художником продумано посилюється 
тим, що дари землі й рук людських 

ні на круглої форми тарелі, 
творах мистець славить потугу земну, 

гься природою, славить світ. І в цьо-
ницькому захопленні красою й велич-

ввмною, звичайно ж — наше українське 
рмпальне світославство — одна з найпо-
Ввих ознак творчості Миколи Максименка, 
* • — її визначальна ознака. 
Верство Миколи Максименка побудоване 
цстосуванні вальорів. Будучи майстром 
рвмня світлоповітряного середовища, ми-
В> досягає матеріально відчутної енерге-
вХ дії світла. У "Кримському натюрморті" 
І що більше посилюється завдяки заста
влю м'якого, неяскравого, шляхетного 

тла, на якому відбувається, за визначенням 
самого автора, "гра" чи "свято" — тобто мак-
сименківське, українське світославство. 
Характерністю художницького бачення є 
цілісність сприйняття світу, розуміння, вірні
ше — переживання невіддільності земного й 
небесного. От і в аналізованому творі, в ліво
му верхньому його куткові, — вузенька бла
китна смужка неба. "Це — вікно у космос" — 
говорить мистець. А ось і ставлення його до 
кольору: "Блакитне — це космос. Ми ж звідти 
прийшли, з космосу...". 
Архетипальність творчого світогляду худож
ника, глибинний символізм, що особливо 
вражає в останніх за часом виконання тво
рах, спостерігається в "Натюрморті з хризан
темами" (полотно, олія, 93 х 114) 1999 року. 
Взаємопроникнення земного й небесного на
чал відбувається вже на рівні предметному: 
килим, на якому розташовані посуд, квіти і 
фрукти, написаний таким світлосяйним, його 
енергія буквально сліпить око. До ознак його 
"космічності", окрім світла, належить орна
мент ткання (квіти, наче зорі небесні), а та
кож кольори: білий, вохристий і блакитний 
(що густішає через синій — до фіолетового, 
улюбленого мистцем кобальт-фіолету). Щодо 
білого кольору, котрий мистець також дуже 
любить, то школу письма його він пройшов ув 
академіка Ігоря Грабаря, який говорив по-
чаткуючому в 1946 році: "Якщо не навчишся 
віднаходити тисячу його відтінків, — не напи
шеш чорного". Максименко навчився. Так са
мо освоїв і синій, і золотистий (жовтий). Якої 
сили й краси білий колір у художника, видно 
на прикладі малярства "Ірисів" року 1985 або 
"Натюрморту з динею" року 1998! 
Та продовжимо аналіз образності "Натюр
морта з хризантемами". Справляючи вра
ження "небесного", килим у творі, звичайно, 
лишається витвором земним. Оця подвій
ність змісту (не дуалізм, але амбівалент
ність), яка є чудодійним синтезом, виявлена і 
в колориті: світло килима — біле, вохристе, 
жовте, — яке виходить з Усесвіту — білого 
світу, з космосу — зоряного синього неба, — 
сполучається з жовтим земним ("жовте — це 
життя", — говорить мистець) — квітами у вазі 
та килимом, що посилюється ще й іншими 
земними складовими — білим, жовтим і чер
воним посудом і плодами, зеленою вазою. 
Відбувається також постійний перегук — гар
монія форм: "круглі" квіти — "зорі космосу" 
— зіставлені з круглими квітами — живими 

хризантемами, а також округлими формами 
посуду і плодів. І навіть килим — "космос" — 
круглиться: іде хвилею-спіраллю-безкінечни-
ком. Промовляючи ще однією архетипальною 
ознакою — вічною рухливістю (як рухається 
чи змінюється інтенсивність світла та ко
льорів у творі), рухом життя і Всесвіту. 
Та тут прочитується ще одна образність зі 
світославного космологізму українців, більш 
древня. Втілене світло — Святовит — чо
ловіче начало, символ вогню, жовтий колір 
поєднується із втіленим жіночим началом — 
водою, яку завжди символізував колір синій. 
Глибока традиційність об'єктивно "прочиту
ється" і в орнаментиці натюрморта, яка та
кож позначена вищою, Божественною силою 
і яка, за давнім звичаєм, сповняла ритуаль
ну, оберегову функцію (зображення зірок, 
ніби "очей" Всесвіту, у вигляді квітів): за спо
стереженнями відомого дослідника Ігоря По-
шивайла, центральне місце композиції три
пільського орнаменту займали зорі, сонце, 
пізніше трансформовані в квіти. "Орнаменти 
ж... пов'язують узагальнені космічні сили (мак-
рокосмос) із осучасненими земними реаліями 
(мікрокосмосом), містичне з мирським". 
Метафізикою, хвилюючою містичністю відзна
чається картина Миколи Максименка 1998 
року — "Соняхи" (полотно, олія, 77 х 93), що, 
як і більшість натюрмортів мистця, є натюр
мортом у пейзажі. Власне, це — умовна на
зва жанру, яким часто послуговується 
мистець. Насправді — це укрупнений показ 
фрагменту живої природи з неодмінним 
включенням навколишнього простору. Тут та
кож діє прийом зближення планів, тяглість 
дальніх предметів на передній план. 
Максименко каже: "Я пишу не пейзаж, я пи
шу портрет. Портрет дерева, неба, гори. Це 
— як жива людина. Мертвого нічого немає. У 
кожного дерева — свій характер. Краєвид — 
це живе". А про листки старого "героя" із "Со-
няхів"він говорить так: "А ці листки, як литав
ри б'ють". І взагалі не втомлюється повторю
вати: "Живопис — це музика, звук." 
Музикальність мистецтва Максименка знан
ню мірою — від української пісенності. Не
дарма так часто автор називає свої твори 
або "співом", або "гімном". Наприклад, "На
тюрморт з динею" (полотно, олія, 95 х 98) 
1998 року, ще — "Святковий танок"; один із 
кримських пейзажів, конкретно названий 
"Весняним співом". 
Звертає на себе увагу й орнаментально-рит
мічна побудова кожного твору Миколи Мак
сименка. Як і в традиційному народному ми
стецтві, вона — надзвичайно гармонійна й 
довершена. 
Вочевидь, Максименко постійно розвивав 
самого себе, ті начала, що проявились у його 
ранніх роботах, представлених ще на першій 
персональній виставці 1947 року. Саме тоді 
його, 23-річного, прийняли до Спілки худож
ників, саме тоді з такою прихильністю ним 
опікувались видатні мистці й педагоги Ігор 
Грабар та Борис Дехтерьов. 
Одначе ні славлення світу, гімн природі (а 
"людина — також частка природи" — мистець 
це декларує), ні пантеїстичний світогляд, як і 
налаштованість на оптимістичне світоспри-
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йняття, — не є однозначними чи одновимірни-
ми, як і єдиносущими для Миколи Максимен
ка. В характері всієї його творчості переважа
ють поетичність, ліризм, урочистість. 
Як і художники Далекого Сходу, він не просто 
малює природу, він живе нею, живе в ній. 
Об'єктом його зображення є не сам пейзаж, а 
стан природи, який невловимо змінюється. Не 
один із авторів, які писали про Миколу Макси
менка, визначав його мистецтво як оп
тимістичне, а його самого як оптиміста. Я ж на
самперед бачу в ньому мудреця. Не треба за
бувати, що пережив художник на своєму віку, в 
умовах якого режиму їв хліб щоденний. Тобто 
життєрадісність, бадьорість — не завжди його 
супроводжували. І далеко не всі сторони його 
буття були світлими. Отже, не треба спрощува
ти Максименка. Навіть у барвах своїх він не 
завжди оптимістичний. Є у нього натюрморти з 
настроєм не лише мінорним, але й пригніче
ним. Навіть декоративний мальовничий "Бах
чисарай" — цей архітектурний пейзаж 1989 ро
ку (картон, олія, 80 х 100) — не є оптимістич
ним. Орнаментальний яскравий його стиль "не 
в силі" приховати серйозного, зваженого, 
об'єктивного, навіть суворого погляду художни
ка на предмет зображення. Мистець тут не "оп
тимістичний", а "історичний". Самого поняття 
"ханський палац" витонченій українській натурі 
досить, щоб пензель не веселився безжурно. 
За ясністю фарб у картині Миколи Максименка 
зачаїлося щось таємниче й загрозливе. 

Настрій одного із портретів автор точно ви
значає у його назві: "Елегія". Всі його портре-
товані — люди зовсім не поверхові, не пус
тотливі й не розсмішені, навпаки — змістовні, 
з глибокими, нерідко — драматичними пере
живаннями. Всім поціновувачам так званого 
"оптимістичного" Максименка варто нагада
ти "Автопортрет" художника 1984 року вико
нання, трагізм якого просто вражає. 
Портретний жанр майстра, справді, займає 
порівняно невелике місце у його творчості. 
Але це дуже цікава її ділянка. І тут мистець 
сказав своє слово. У декотрих портретах він 
вирішує проблеми кольору чи рисунка. Є в 
нього і майстерні психологічні портрети. Зга
даний автопортрет — визначний художній 
образ. Є твори, які належать до найвищих до
сягнень в українському портретуванні другої 
половини XX ст., наприклад, "Жінка з Півночі" 
(полотно, олія, 70 х 50) 1972 року. 
Максименку притаманне постійно присутнє 
відчуття своєї спорідненості з рідною землею 
і рідним народом, відчуття історичності життя 
і своєї вписаності в історію. Це світовідчуття 
стало світоглядом. Історизм мислення вза-
ємообумовлений розумінням неминучості 
історичного життя у творчості. А початок цьо
му — простий і вражаюче доказовий: він ди
виться на світ через свою душу, через само
го себе, втілюючись у те, що найближче до 
нього, що співмірне йому. Прив'язаність до 
Землі? Так! Але й все життя прагнув дивити

ся на землю згори, літати над землею 
всправжки, як і досі літає над нею у снах. І ч 
сто у творах своїх зображує краєвиди з вис 
ти пташиного польоту... 
В "Седнівських просторах" 1981 року (карт 
олія,70 х 100) погляд автора на землю —{ 
висоти понад зображеними птахами. Та глг 
бинний зміст цього — в іншому. 
І в "Озимині" (картон, олія, 59 х 100) 1980-
і в "Осені в Карпатах" (картон, олія, 84 х 1 
1983-го, і в "На батьківщині Максима Рил -

кого" (картон, олія, 85 х 105) 1987-го, і 
"Таври" (картон, олія, 80 х 100) 1989-го, і, з " 
чайно, в серії полотен 1999 року ("Блакг -

річка", "Пряжево", "Поліський краєвид")... 
не просто погляд з грандіозних висот І 
Землею, з глибин космосу. Це той рівень д 
творчості, коли мистець досяг — якщо вз 
для порівняння приклад з історії філософії 
четвертого ступеня навчання у школі давн 
грецького Піфагора, так званої епіфанії — 
гляду згори, з самих вершин... Історизм 
дожника — властивість непроминальна. 
люючи пейзаж рідного села Яроповичів, 
на Житомирщині, він зображає хмари в н 
начебто фантастичними зміями, що зійшл" 
у смертному двобої: переживає і досі, як Т 
ри обложили рідну фортецю і яка люта січа 
була. Сам же краєвид написаний щільн 
корпусним письмом, огрублено, щоб викли 
ти у глядача відчуття сивої жорстокої ста 
вини у всій її відвертості й простоті. 
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Малюючи "Старий Зв'ягель", дивиться на 
вього очима Лесі Українки: шлях до її ку
пальні пролягає через споглядання сканди
навських пришельців — стародавніх льодови-
ВОвих валунів, що зупинилися біля річки, ор
наментовані мохом північних рун і войовни
чими вигуками скальдів. 
Намалювавши згадану "Таврію", зобразив її 
авдве чи не в стадії становлення — коли ось-
§0Ь завершиться вулканічна діяльність. Роз
жарена ж земля нині парує та ніжиться у си-
Н в і прохолодних хвиль моря. 
Коли споглядаєш у творах майстра безкінеч
ний рух безлічі відтінків кольору, чудодійні пе-
раливи світла — від примарного до сяйливо
го, невпинні зміни повітряного середовища, 
водієві стани сфумато — так звані "кисеї" та 
^фіранки", димки й туманці, вечорові чи ран
кові присмерки та світання, бачення світу, як 
НВргування сценічних лаштунків: далину — 
ІВМні простори — через квіти, кущі, дерева, 
•Ічку, луки — то всю цю динаміку — постійно 
існуючу і дуже часто ненавмисно або проду
мано приховану, — всю цю живу матерію 
«ну — нічим іншим як грою чи пульсуванням 

ІСеленського Духу, — пояснити не можна. 
§В<інчуючи це коротке дослідження твор-
Пст і справжнього майстра, хочеться сказа-
ів ще таке. 
Неодноразово шанувальникам таланту Мико-
ни Антоновича здавалося, що його натюр
морти — нове слово в цьому українському 

жанрі. Справді, це так. Ніхто з наших мистців 
так не включав свій натюрморт у світлопо-
вітряне середовище. Ніхто так не монумен-
талізував його, як Максименко, ставлячи на 
передній план і вивищуючи над простором, 
що розташовується на дальніх планах карти
ни. Ніхто не поєднував так цей натюрморт як 
частку природи з усім її огромом, з краєви
дом, який розгортається за натюрмортом. 
Для наочності порівняймо "Півонії" Анатоля 
Петрицького 1945 року з "Осіннім ранком" 
Миколи Максименка року 1997. І в того, і в 
іншого — квіти винесені на передній план, де
тально розроблена їх структура і колір (у Пе
трицького — дивовижне багатство червоно
го, у Максименка — дивовижне багатство 
жовтого). "Мій золотавий — від Єгипту, — го
ворить мистець. — Сонце — Божественний 
колір, це — сам Бог, вічність, життя. Всі ікони 
побудовані на золотистому кольорГ. І в того, 
і в іншого — у цьому потужному рухові стебел 
та квіток — передана сила й динаміка життя 
природи. У Максименка, до того ж, спосте
рігаємо всю його безпосередність у підході до 
натури, намагання передати її і в русі, і в усій 
її свіжості та тремтливості. 
Та якщо у Петрицького образ вражає силою 
пластичної (хоч і рухливої, але цілісної і все-
таки нерозчленованої) — маси, то у Макси
менка — образ прозорий ("я все бачу прозо
рим" — говорить митець), він наскрізь оми
вається потоками світла й повітря. 

Окрім того, якщо Петрицького важко запідо
зрити в символізації червоного — він у своєму 
творові відштовхується від натури, то із вве
денням блакитного у Максименка з'являється 
ота міра декоративності, яка споріднює це ви-
сокопрофесійне мистецтво з мистецтвом на
родним, а також не лише естетизує твір, а й 
перетворює на міфопоетичний символ. Ну, і, 
звичайно, вражає і захоплює дивовижна ма
лярська вправність нашого художника. 
Натюрморт Петрицького за всієї його велич
ності все ж залишається камерним. У Макси
менка він монументальний. І помилково фор
мулював колись мистецтвознавець Пека-
ровський те завдання, яке ставив собі Макси
менко: нібито вирішення проблеми камер-
ності. Ні. Якраз навпаки. Він шукав розв'язан
ня проблеми перетворення натюрморта у ве
лику форму, шукав те, що ми вже назвали, — 
мале у великому і велике в малому. 
Народність художника Миколи Максименка гли
бинна ще й тому, що за повнокровного відчуття 
своєї неповторності й особистісності він усвідо
млює себе вселюдським, народним, національ
ним. Він говорить: "Талант від Бога. Він даний 
Богом. То талант треба віддати. Він — не твій". 

1. Микола Максименко. Натюрморт з динею. Картон, 
олія. 1998. 

2. Весна в Романівці. Картон, олія. 1993. 
3. Осінній ранок. Полотно, олія. 1997. 
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Творчий шлях відомої нині далеко за межами] 
Прикарпаття ткалі, заслуженого майстра на
родної творчості, члена Національної спілки 
художників України Параски Борук починався 
у старій батьківській хаті на околиці Рожнова. 
Зараз Параска Петрівна — автор понад 300 
тканих рушників, верет, доріжок, портьєр, сер-| 
веток, килимів. Відомі з давніх часів традицій-! 
ні гуцульські візерунки оновлюються, втілені 
рожнівською ткалею. Є в неї і несподівані ко-І 
лірні сполучення, і авторські розробки нових] 
елементів тканого орнаменту. Мисткиня на
дає перевагу ремізно-човниковим, перебі| 
ним технікам ткання. 
У 1968 році родина Боруків оселилася у Ко 
сові, де Параска Петрівна почала працюват 
у художній майстерні ім.Т.Шевченка. Тут вон 
розробляла взірці тканих художніх виробі 
стала провідним художником підприємств 
На початку 1970-х років роботи майстри 
стають популярними, з'являються на виста 
ках. 
В 1984 році відбулася її перша персональн 
виставка в Косівському будинку культур 
Майстриня бере участь в українських і зако 
донних вернісажах (їх було понад ЗО). Ни 
твори Параски Борук зберігаються в музея 
Коломиї, Косова, Івано-Франківська, Киев 
Москви. 

Олена Зотов 

М И С Т Е Ц Ь К А Х Р О Н І К А 



Володимир Підгорл. 
заслужений діяч мистецтв України 

С Е Р Е Д К Н И Г 

І Залишиться 
в пам'яті, 

бо зафіксована 
Сповідуємо Україну: Всеукраїнська художня 
виставка до 10-ї річниці Незалежності України 
"Історія і сучасність в образотворчому мис
тецтві України. 1991-2001" / Журн. "Образо
творче мистецтво". — К.: [Б.в.], 2001. —108 с: 
ІН. — (МКМУ. НСХУ). 

Унаш час відбувається стільки художніх 
подій, що запам'ятати їх усі просто не
можливо. Але ж вони є історією посту

пу образотворчого мистецтва. Писати цю 
Історію, якщо не ми, то наші нащадки обов'яз
ково будуть. І для них буде важливим кожне 
Слово, сказане нами — живими свідками ча
су, що безповоротно і блискавично минає. 
Національна спілка художників України че
рез свій орган — журнал "Образотворче ми
стецтво" за сприяння Міністерства культури і 
мистецтв України видала альбом-каталог 
Всеукраїнської художньої виставки до 10-ї 
річниці Незалежності України, яка мала чітке 
Тематичне спрямування: "Історія і сучасність 
Є образотворчому мистецтві України. 1991-
2001". Сам по собі вибір теми засвідчив дер
жавницьку налаштованість організаторів, які 
на лише — творчі працівники, що діждалися, 
нарешті, незаангажованості від суспільства, 
але насамперед — сучасники-громадяни, 
яким болить становлення держави, які вва
жають себе невіддільними від неї, які хочуть, 
щоб вона швидше стала на ноги — стала по-
справжньому самостійною, незалежною і се
ред країн світу виборола своє яскраве, непо
вторне, самобутнє обличчя. 
Тому й альбом має дуже влучну патріотичну 
назву: "Сповідуємо Україну". А відтак і його 
Вміст — Україна — не в натяках, замовчу
ваннях і абстракціях, а в конкретності своїх 
Проявів — в історії та в сьогоденні. У тих тво
рах, які не назвеш ні французькими, ні аме
риканськими, ні московськими. В українсь
ких творах. 
Вже на суперобкладинці вміщена репродук
ція картини одного з найповажніших серед 
нині сущих наших мистців — Ернеста Контра-
товича, яка абсолютно відповідає духові 
ПОДІЇ, котру відзначає видання: десять років 
Незалежності як "Веселий настрій". Але у 
іворові славного ужгородця змістом є не ли
це музика і гордовита гірська волелюбність, 
але й така необхідна на сьогодні ідея згурто
ваності та єднання українців. 
Які б негаразди нас не оточували, але і авто
ри альбому, і ми самі сповідуємо оптимізм. 
Як би повільно наш поступ не відбувався — 
КВЙ не ракетою і не літаком, хай — воликами, 
•ле ми здобули Незалежність. І тепер ідемо 
Вільні. Ось вони, наші невмирущі історичні 
Іірплячі волики, з вусатим, у високій сму
шевій шапці та білій сорочці, погоничем, — 
фрагмент картини львів'янина Петра Сипня
ка "Сонячний день" на лівій частині титульно
го розгорту. І тут автор-упорядник альбому 
Микола Маричевський та художник, автор 
часово-просторового рішення Дмитро Пару-

та, поставили переконливий, змістовно ви
правданий акцент видання. Як і отой держав
ницький всеукраїнський заспів на авантитулі 
книжки, де у творах скульптури, що прикра
шає нині вулиці наших великих міст, зобра
жені великі наші мужі: король Данило (Га
лицький), який потужно протистояв монголо-
татарським зайдам, непереможний гетьман 
Петро Конашевич-Сагайдачнй та визначний 
історик України Михайло Грушевський. 
Вступне слово до альбому подали Міністр 
культури і мистецтв України Юрій Богуцький 
та Голова Національної спілки художників Ук
раїни Володимир Чепелик. Юрій Богуцький 
підкреслив значення виставки до 10-річчя 
Незалежності як визначної події в історії на
шої культури, як представлене у творах "мно-
говиявне життя народу, ствердження його на 
новому історичному етапі як повноцінної на
ції". Володимир Чепелик сказав про успіх за
ходу: "Виставка відбулася, оскільки несе в 
собі заряд Краси, Чистоти, Автентики, Само
бутності. Вона — як дзеркало нашої душі. Такі 
ми є. Саме тим ми й цінні усій світовій гро
мадськості". І правда, хіба належить якомусь 
іншому народу пісня, написана самим геть
маном Іваном Мазепою, пісня, що стала на
родною, — "Ой горе тій чайці", інтерпретації 
народження якої присвятив своє одноймен
не полотно мистець з Харкова Віктор Ґон
тарів? Ця картина відкриває перший розділ 
альбому "Малярство" і, як завжди в автора, 
містить у собі оригінальну пластичну і компо
зиційну мову справді українського характеру. 
Немає таких пісень, як "Козака несуть" (Ва
силь Перевальський) такої думи, як "Втеча 
трьох братів з Азова" (Володимир Юрчишин). 
Немає такої міфології з її Богинею-Береги-
нею (Петро Печорний, Володимир Онищенко, 
Едда Євстаф'єва), з Орантою (Юлій Синьке
вич). Немає таких історичних постатей, як 

князь Данило Галицький (Степан Жиляк, Бо
рис Буряк, Микола Шимчук), герої-запорожці 
(Віра Кулеба-Баринова, Віктор Коваленко, 
Сергій Ісаєв), гетьман Виговський (Феодосій 
Гуменюк), гетьман Іван Мазепа (Анатолій 
Гончар, Володимир Наконечний), Алімпій 
(Микола Нечипорук), як братчики Кирило-
Мефодіїівського товариства (Василь Забаш-
та), як Симон Петлюра (Володимир Луцак), 
як Василь Стус (Борис Довгань), як січові 
стрільці (Дмитро Парута), як Грицько Чуприн
ка (Олексій Фіщенко), як Георгій Якутович 
(Андрій Чебикін), як Козак-Мамай (Павло Во
лик). Немає таких краєвидів своєрідно націо
нальних, яскравих пісенно-фольклорних (На
дія Лопухова, Тарас Данилич, Георгій Варкач, 
Віктор Ковтун, Марфа Тимченко, Володимир 
Микита, Михайло Романишин, Валентин Ти-
шецький, Андрій Сербутовський, Юрій Сав
ченко, Володимир Патик). Немає ні в кого та
кого декоративно-ужиткового мистецтва, та
кої традиції, яка перетворювала все, що ото
чувало людину, у справжню естетику, у вели
ку художність. Чи не тому й така красива ду
ша в нашого народу, виображена в пісні? Та 
хіба тільки в пісні? А в народній архітектурі з 
дерева, скажімо? А в наших національних 
барвах? А в духовності, яка практично вті
люється і в сьогоденні, наприклад, у мону
ментальних стінописах київської церкви Ми
коли Притиска, втілених академіком Мико
лою Стороженком, репродукція фрагменту 
яких гідно завершує рецензоване видання. 
Вдячний сучасник поздоровляє видавців 
щойно виданого альбому і бажає, щоби кож
на виставка залишала по собі слід у подібно
му вигляді. І хай наші сучасні мистці стають 
не лише працьовитими, але й багатими і не
одмінно — патріотичними. 
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Надія Олеинюк, 
науковий працівник 

Національного музею у Львові 

Вукраїнське мистецтво ім'я 
Василя Крижанівського 
увійшло у 1910-1920-і роки, 

період становлення нового обра
зотворчого вислову та виразної 
національної індивідуалізації — 
тих зрушень у художньому про
цесі, які завжди сприяють само
утвердженню творчої особистос
ті. На жаль, йому було відведено 
занадто мало часу, аби сповна 
реалізувати свій непересічний 
творчий потенціал. 
Крижанівський походив з бідної 
інтелігентної родини сільського 
дяка; народився у 1891 році в селі 
Дивина на Київщині, початкову 
фахову освіту отримав у Київсь
кому художньому училищі. Вже 
тоді, на щорічних учнівських вис
тавках, він виділявся своїми ак
варельними композиціями, по
значеними характерною мис
тецькою індивідуальністю'. 
Важливу роль у становленні його 
як художника відіграла динамічна 
атмосфера Києва, який напере
додні Першої світової війни став одним із 
провідних центрів мистецького авангарду. 
З Києвом були пов'язані К.Малевич, О.Му
рашко, О.Архипенко, О.Богомазов, О.Екс-
тер, А.Петрицький та інші мистці, відомі як 
основоположники авангардних течій у ми
стецтві. 

Але початковий період його творчості по
значений, насамперед, впливом Врубеля. 
Тоді це була одна з найпомітніших, майже 
міфологічна постать, і, звичайно, його екс
перименти не могли пройти повз увагу ук
раїнських художників. Крижанівського не 
можна вважати ні послідовником, ні, тим 
більше, учнем Врубеля, однак їх об'єднує 

АВТОПОРТРЕТ У РОЗБИТОМУ ДЗЕРКАЛІ 

багато аспектів, починаючи від прямих сю
жетних та композиційних аналогій (досить 
порівняти акварельну роботу Крижанівсь
кого "Ангел" (1922) 2 та ескіз Врубеля для 
розпису Вол оди мирського собору "Ангел з 
кадилом" (1887). Як і Врубель, Крижанівсь
кий віртуозно володів технікою акварелі, 
мав рідкісне відчуття кольору. Врубель 
компонував дивовижні кристалічні структу
ри, майже геометричної форми, Крижанів
ський кладе фарбу об'ємними, широкими, 
часом заокругленими мазками, які викли
кають асоціації з імпресіонізмом, хоча ху
дожник досягає не стільки вібрації світла, 
скільки самого кольору. Це особливо по

мітно у його олійних пейзажних етюдаі| 
1921-1926 років, побудованих на чудоЕ 
підібраних, яскравих і водночас дуже гар 
монійних зелених, синіх, фіолетових, 
христих, малинових тонах, характерні 
для палітри Врубеля. 
Слід згадати і про спільність стилетворчк 
пошуків обох мистців. 
Врубель одним з перших звернувся до кс 
структивних особливостей монументе 
ного малярства Київської Русі. Визнач* 
ною у творчості Крижанівського стг 
впроваджена М.Бойчуком ідея відродже 
ня стародекоративних традицій в україи 
ському мистецтві. 
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пороте найголовнішим є притаманний тво-
і ї м Врубеля і Крижанівського своєрідний 
•Ьиутрішній символізм", закладений у най-
р/денніших, на перший погляд, речах 3, як, 
ІИПриклад, в "Автопортреті у розбитому 
рріркалі" Крижанівського (1920) 4. Невели-

за розмірами акварель вражає як 
"ресивною виразністю, так і глибокою 
волічною наповненістю: в осколках 
'итого дзеркала проглядаються фраг-

и обличчя — розбита людська доля, 
иті надії цілого покоління, яке про

війну, революцію, визвольні змаган-
так і не досягнувши мети... 
військову службу, а відтак на фронт, 
жанівський потрапляє у 1914 році, од-

по закінченні училища, і відбуває там 
ь років. Це велика втрата для творчої 
ни, адже саме тоді перші малярські 
и починають набувати певного окрес-

'ісімня та концептуального змісту. Щоправ-
ц.1 малювати він не переставав ніколи: ні 
•збуваючи довійськову муштру при Київ
ській фортечній артилерії, ні під час боїв на 
Щеденно-західному фронті, вже будучи 
Першиною артилеристів, ані у походах ук
раїнської армії — подібно до багатьох 
ІВціонально свідомих молодих людей, Кри-
•лмівський стає активним учасником бо
ротьби за українську державність. У 1918 
році, під час оборони Львова, він командує 
іетареєю важких гармат — єдиною з 
Наддніпрянської України 5 . Ще раз у Гали-
*ині Крижанівський опиняється в 1920 

, перед тим як потрапити у табори для 
нованих українських вояків, розташо-

і на території Польщі. Але й там він не 
шає малярства і навіть організовує у 
рі художню майстерню, більшість слу-

ів якої поступили у Краківську Ака
демію мистецтв 6. 

• о б отримати легальний статус, у 1921 
році Крижанівський сам вступає до Краків-
еької Академії, у майстерню Станіслава 

мбіцького, де навчається разом з 
ерфецьким, Л.Гецом, О.Харківим. 

довж навчання отримує похвалу та 
роди, зокрема за акт, конкурсну робо-

іу І композицію 7. У Кракові художник ство
рює один з кращих творів — "Портрет Та-
мери Ковжун". Погрудне зображення мо
лодої жінки відзначається особливою ви-
Ір/каністю — позбавлена зайвих деталей 
•мпозиц ія , М'ЯКІ нейтральні тони тла, рів
номірна фактура живопису підкреслюють 
Щістичну форму обличчя та витонченої 
руки, зосереджуючи на них увагу. Висока 
••йстерність автора, виявлена у такому 
• л е г к о м у жанрі, як психологічний порт-
рет, є свідченням того, що в академію він 
Вийшов уже сформованим, зрілим мист-
р м . Звичайно, навчання в одній з кращих 
Шкіл Європи, з виробленими національни
ми традиціями 8, розширило його естетич-
Ьй світогляд, одночасно підтвердивши 
•ревильність власної творчої концепції, 
«лрямованої на розбудову авангардного 
•мстецтва, яке базувалося б на історично
му досвіді та ментальності української 
МОції. 

Досягти цієї мети Крижанівському вдалося 
| Львові, куди він переїхав у 1923 році. По

знайомившись у збірках Національного му
зею з галицькими мистецькими страрожит-
ностями, він знаходить остаточний напря
мок своєї праці 9 , ставши переконаним 
послідовником "ідейного монументаліз-
му" 1 0 Михайла Бойчука. На цей час Львів, 
незважаючи на поразку визвольних зма
гань і фактичне перебування під окупацією 
Польщі, стає чи не єдиним осередком для 
мистців, яких об'єднувала праця під гаслом 
розбудови українського мистецтва. Серед 
них були галичани і, подібні до В.Крижанів
ського, політичні емігранти зі Східної Ук
раїни. У 1922 році вони створюють Гурток 
Діячів Українського Мистецтва 1 1. Крижанів
ський брав участь у двох перших вистав
ках ГДУМ: 1922 року, ще навчаючись у 
Кракові (представив близько двадцяти 
робіт) 1 2; і 1923 року (близько тридцяти ро
біт) 1 3. Мистецька критика одразу ж відзна
чила високий рівень виставлених речей. 
Тим часом художник розробляє нові мас
штабні творчі плани: він працює майже 
цілодобово — цілий день просиджує у 
Національному музеї, копіюючи старі іко
ни, орнаменти, спілкується з реставрато
ром Володимиром Пещанським, від якого 
переймає секрети технології темперного 
малярства, а вечорами і ночами створює 
власні композиції: шкіци до монументаль
них розписів, портретні студії, пейзажні 
етюди та натюрморти, численні графічні 
проекти — ілюстрації, обкладинки, відзна
ки, грамоти. У коло зацікавлень мистця 
входить декоративно-ужиткове мистецтво, 
— відомо, що він розробив близько двад
цяти п'яти проектів килимів, кілька з яких 
було реалізовано килимарськими фірмами 
у Косові та Кракові, а також елементи ди
зайну інтер'єрів 1 4 і театральних декорацій 1 5. 
Більшість із цих творів до наших днів не 
дійшла... Значна частина робіт художника, 
що зберігалися у Національному музеї, а 
також документальні матеріали, фото
графії, листи у 1952 році були вилучені у 
спецфонд та знищені, інші розійшлися по 
приватних збірках. Уявлення про останній 
період творчості Василя Крижанівського 
дають дві темперні роботи: "Притча про 
Самарянина" і "Танок", що є винятково 
вдалою спробою малярської інтерпретації 
духовного світу давніх українських ікон, по
вернення їх з музейних запасників до но
вого життя — вже як здобутків сучасної 
цивілізації. Плавні контури зображень, 
розмірений ритм, побудований на кон
трасті кольорових площин і динамічних 
ліній, особливий дзвінкий колорит, творе
ний червоною, зеленою, синьою, вохрис
тою фарбами, виказують традиції, прита
манні галицькому іконопису, а спрощені 
конструктивні форми є прикметою маляр
ства початку XX сторіччя. Крижанівський 
створив їх вже будучи тяжкохворим. Ос
танні роки життя він провів у селі біля 
Львова. У 1926 році мистця не стало. 
1930 року Павло Ковжун, його товариш по 
Київському художньому училищу, організо
вує першу персональну виставку творів 
Василя Крижанівського та видає каталог. 
Кілька робіт художника експонувалося на 
двох АНУМівських виставках — "Сучасна 

українська графіка" 1 6 та "Ретроспективна 
виставка українського малярства за ос
танні XXX літ" 1 7. Довший час його ім'я свідо
мо замовчувалось — участь в армії УНР та 
приналежність до кола бойчукістів вважа
лись достатньою причиною для цього, — і 
повернулось до широкого загалу вже у те
перішній час, де про В.Крижанівського зга
дується у контексті загальних мистецьких 
тенденцій 1920-х років та, зокрема, школи 
М.Бойчука. Хоча творчість Василя Кри
жанівського й не була відособленим яви
щем на загальному тлі становлення нового 
українського стилю, його вклад є вагомим і 
яскравим та, безперечно, потребує по
дальших досліджень. 
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МИ І ЧАС 

ПОЕТИЧНЕ СВІТОБАЧЕННЯ 
Анна Коновалова Анатолій Завгородній 

Близько п'яти десятиліть плідної твор
чої праці має за плечима Анатолій 
Петрович Завгородній, заслужений 

художник України, один із засновників Ми
колаївської організації Спілки художників. 
Його полотна зберігаються у багатьох музе
ях України, у картинних галереях та приват
них зібраннях Америки, Азії та Європи. 
Народився Анатолій Завгородній 28 грудня 
1929 року в селі Знаменка Алтайського 
краю у сім'ї тесляра Петра Завгороднього. У 
1937 році родина переїхала до Казахстану, 
де її застала війна, а по війні Анатолій Пет
рович переїздить до Миколаєва. 
Ще з дитинства, мріючи про флот, Завго
родній захоплювався малюванням моря. 
Сюжети для свого альбому він брав або з 
власної уяви, або перемальовував ілюст
рації з книжок про морські подорожі. А вже 
на початку 1950-х років він вступає до Ми
колаївського товариства художників. У 1956 
році роботи Завгороднього уперше експону
ються на виставці Товариства художників. 
Не маючи академічної освіти, Завгородній 
навчається самостійно, а своїми вчителями 
вважає "музеї та довкілля". В його роботах 

природа та життя людей розглядаються 
крізь призму поетичного сприйняття, він се
бе називає прихильником романтичного ре
алізму. "Поетичне бачення красивого", ос
мислення навколишнього світу і себе у ньо
му — таким є творче кредо майстра. Тому 
не дивно, що головним жанром, в якому 
працює Анатолій Завгородній, стає пейзаж. 
Пейзажам Завгороднього притаманний тра
диційний ліризм, співучість образу. Прагну
чи досягнення гармонії та рівноваги у своїх 
творах, художник майже у кожній роботі, 
живописній чи графічній, створює певний 
музичний ритм, будуючи його або за допо
могою чергування колірних площин (в ос
новному — зеленуватих, блакитно-сірих, ко
ричнево-вохристих), або певним сполучен
ням вертикальних, горизонтальних та діаго
нальних ліній. 

Вже перші роботи Завгородній присвячує 

Миколаївщині, і насамперед мальовничим 
краєвидам Прибужжя. Так, наприкінці 1950-х 
він починає працювати над живописною 
серією "У рибалок Бузького лиману", яку 
потім продовжує у 1970-х роках. У таких 
картинах, як "Рибаківка" (1957, полотно, 
олія), "Рибалки" (1960, полотно, олія), "Пе
ред бурею" (1974, папір, гуаш), "На лимані 
зима" (1977, папір, гуаш) та інших мистець 
змальовує невтомну працю рибалок, усе 
життя яких пов'язане з морською стихією. 
До зображення мальовничих куточків Мико-
лаївщини художник повертається і протягом 
наступних десятиліть ("Кінбурн. Рибалки", 
1986, картон, темпера; "Недалеко від Мико
лаєва", 1986, картон, олія; "Біля острова Бе
резань", 1999, картон, олія, та інші). Ця тема 
стала однією з домінуючих у його творчості. 
Але Завгородній не обмежується зображен
ням краєвидів Миколаївщини. У пошуках но-
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вих тем та вражень він здійснює подорожі 
різними куточками України та світу. Мис
тець неодноразово відвідує Крим з його не
повторним узбережжям, яке є невичерп
ним джерелом натхнення для людини з по
етичним світовідчуттям. Панорами півден
них міст і містечок постають з творів серії 
"По Криму": гірські пейзажі ("Кримські го
ри", 1967, картон, олія), давні храми ("Церк
ва у Форосі", 1967, картон, олія), мусуль
манські палаци ("Бахчисарай", 1974, папір, 
гуаш) і, звичайно, морські краєвиди ("При
бій", 1987, картон, олія). 
Результатом подорожі до Волги стають ма
льовничі пейзажі містечка Сизрань, які від
значаються нерідко контрастним поєднан
ням яскравих барв ("Сизрань", 1962, полот
но, олія). 
У творчому доробку Анатолія Завгородньо
го є також графічні роботи, що були створені 
ним під час перебування на Кавказі, у гру
зинському курортному місті Цхалтубо у 
1968 році. Одна з цих робіт — "Вулиця у 
Цхалтубо" (папір, фломастер) — яскраво 
характеризує екзотичний колорит, прита
манний кавказьким курортним містам. 
Початок 1980-х років позначається ство
ренням двох великих серій робіт, пов'язаних 
із поїздками по Угорщині й Італії, які він 
здійснив у складі творчих груп Спілки ху
дожників. Тонкою колористичною побудо
вою відзначається більшість робіт серій "По 
Угорщині" та "По Італії". Головним чином, це 
пейзажі з найвизначнішими архітектурними 
пам'ятками цих країн. Художник зображує 
міські краєвиди за різноманітної погоди та в 
різний час доби. Це може бути холодний до
щовий римський день ("Старий Рим", 1984, 
папір, гуаш), освітлена золотим сяйвом ве
лична споруда угорського королівського па
лацу на тлі темного нічного неба ("Буда
пешт. Королівський палац", 1981, папір, гу
аш) або ж панорама осяяної сонцем Фло
ренції (1984, папір, гуаш). 
У пошуках нових сюжетів Анатолій Завго
родній звертає свій погляд і до краєвидів 
Казахстану, з яким пов'язані роки його ди
тинства. Спогади втілюються у створеному 
в 1983 році пейзажі "Шлях до Аральського 
моря" (папір, гуаш), де зображено караван у 
безмежній середньоазійській пустелі. 
Сучасність — не єдина тема, що цікавить 
Завгороднього. Серед його творів є пей
зажі, в яких зображені пам'ятки минулих 
часів: скитська баба на тлі спокійних вод 
Гіпанісу (Південного Бугу) та безмежних 
степових просторів ("Скитський край", 1960, 
полотно, гуаш); руїни грецьких будівель се

ред ольвійських берегів і ледь помітної 
смужки лиману, що майже зливається з не
бом ("Ольвія", 1965, картон, олія). Створює 
мистець і суто історичні картини. Характер
ним прикладом є полотно "Старий Мико
лаїв" (2000, картон, олія), в якій автор зоб
ражує вітрильні фрегати й рибальські барка
си серед вод Бузького лиману на тлі краєви
ду Миколаєва межі ХУІІІ-ХІХ століть. 
Наприкінці 1960-х років Завгородній почи
нає працювати над індустріальною темою і 
втілює її у таких серіях, як "Миколаїв — ко
рабельний край", "Азовсталь", "Чорномор
ський суднобудівний". 
Серед жанрів, до яких звертається у своїй 
творчості художник, значне місце належить 
портрету. Він створює цікаві образи людей 
різних професій — "Портрет рибачки Ганни 
Берченко" (1961, полотно, олія), "Колгосп
ний столяр Прокопенко" (1963, картон, 

Т И Н И Х У Д О Ж Н И К ЗОбражуЄ СІро М Ц Ж ч і ш т і е*> 
лото з поодинокими стрілами 0'М|М*!у ч»< 
зловісно застигло під важким похмурим ік» 
бом. І тільки у далечині у СВІТНІЙ ( М у її т р и 
зонту блищать золоті куполи храмів. Все це 
наводить на думку про важкий, терни ( т і 
шлях людини, яка, незважаючи на будь-які 
перепони в Ж И Т Т І , все ж таки прагне досягти 
далекого омріяного щастя. 
Анатолій Петрович Завгородній знайшов 
своє щастя у праці. На питання "Що потрібно 
художнику, аби відбутись?" він як справжній 
мистець відповідає: "Насамперед, велика-
велика любов до справи. І якбільше працю
вати на природі, малювати з натури. Праця 
на природі дає можливість передати своє 
світовідчуття, навколишній світ. І тоді мис
тецтво буде чесне, художник буде самим 
собою". 

олія), "Портрет суднобудівника Петра Ми
хайловича Борисова" (1974, картон, олія) та 
інші. 
Активно працює мистець і в жанрі натюр
морту. Прагнення до поетичного узагаль
нення, ліричності образу яскраво відобра
жено у натюрморті ("Троянди на склі", 1958, 
картон, олія; "Польові квіти", 1992, картон, 
олія; "У майстерні", 1993, картон, олія та 
інші). 
Важливе місце у творчості майстра посіда
ють роботи, сповнені філософського змісту 
та глибокого психологізму, до створення 
яких його надихають різні джерела. Але 
особливим є музика, якою Завгородній за
хоплюється самовіддано, вважаючи її по
чатком усіх мистецтв. Недарма в його тво
рах присутній музичний ритм та гармонія. 
Одним з таких філософсько-психологічних 
творів є картина "До-мінор" (1988, папір, гу
аш), яку було написано під враженням від 
другого фортепіанного концерту Сергія Рах-
манінова. Ця робота є надзвичайно сим
волічно насиченою. На першому плані кар-

1. Анатолій Завгородній. Скитський край. Картон, 
гуаш, темпера. 1960. 

2. Бейкуш. Осінь. 

3. Ольвійські будяки. Картон, гуаш, темпера. 1979. 

4. До-мінор (за мотивами 2-го фортепіанного концерту 
Сергія Рахманінова). Картон, гуаш, темпера. 1986. 

5. Недалеко від Миколаєва. Картон, олія. 1986. 

6. Кінбурн. Рибалки. Картон, гуаш, темпера. 1986. 
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Микола Батіг 

"мазепинець", 
ПОСТА 

І л а р і о н С в є н ц і ц ь к и й -

"гайдамака", "український буржуазний націоналіст1 

Іларіон Свєнціцький був, як відомо, вче
ним широкого наукового діапазону — фі
лолог, археолог, музеолог, мистецтвозна

вець. Він працював в Академії наук у 
Львівському університеті. Але найтісніше до
ля його була пов'язана з національним му
зеєм у Львові, який він з благословення ми
трополита Андрея Шептицького організував і 
яким керував як директор майже півсто
ліття. Тут Іларіон Свєнціцький утвердився як 
видатний вчений, як людина зі світлим розу
мом, стійким характером, 
сміливістю і відвагою, як ук
раїнський патріот. Тут, у На
ціональному музеї, який під 
його керівництвом перетво
рився на національну святи
ню, на центр культурно-мис
тецького життя Галичини, 
на джерело духовності й 
твердиню української ідеї, 
вчений поруч зі світлими і 
радісними днями пережив 
немало днів важких і три
вожних: політичних репре
сій, арештів і депортацій, 
вандальського нашестя. 
Із різних причин, зумовле
них політичною ситуацією 
складного історичного пері
оду, в біографії Свєнціцького досі ще залиши
лось немало білих плям. І лише оприлюднен
ня таємних архівів НКВД і КГБ, а зокрема 
цінного, майже невідомого ще нині в науко
вому світі музейного щоденника, де у шести 
грубих томах директор музею власноручно, 
кожного дня записував усі факти внутрішньо
го життя установи, події культурно-мистець
кого життя міста, політичні перипетії, умож
ливило створення повнішої картини життя й 
діяльності цієї непересічної особистості, її 
вкладу у всенародні національні змагання'. 
...У молоді роки, як відомо, Свєнціцький сим
патизував т.зв. москвофільському рухові в 
Галичині. Однак, як свідчать архівні докумен
ти, друковані видання, спогади, записи, уже в 
далекі роки Першої світової війни 1914 року 
його погляди на політичну ситуацію почина
ють кардинально змінюватися. Посприяло 
цьому, зокрема, ставлення російської війсь
кової адміністрації після окупації Львова до 
Національного музею та його директора. Ус
танову, з яскраво вираженим уже тоді націо
нальним спрямуванням, визнано відразу осе
редком ворожих сепаратистських "мазе-
пинських" ідей, а директора — потенційним 
"мазепинцем". Музей закрито, опечатано, а 
керівника, після ґрунтовної ревізії в його по
мешканні, заарештовано. Відомий вчений, 
доктор філології, абсольвент львівських, ві
денських та петербурзьких навчальних за
кладів, прихильник у минулому галицького 
москвофільства, до того ж одружений з 
росіянкою виявився для опікуна та визволи
теля братніх слов'янських народів ворожою 
персоною. Відбулося ще кілька ревізій, опеча
тано всі шафи та відділи, щоби, як згадує сам 

Свєнціцький, "мазепинська" пропаганда не 
полилась з музею ріками по Галицькій землі"2. 
Негативне, вороже ставлення до Національ
ного музею і його керівника підтверджує, 
крім усього, друковане у той час видання — 
російський довідник під назвою "Старьій 
Львов". Там допущено такі грубі й безцере
монні вислови, як, приміром: "Подь гром-
кимь названіемь Національного музея" або 
"Сокровенної <...> мьіслью Шептицкаго при 
основаній музея бьіло стремпеніе доказать 

безусловную "са-
мостійность" русинской 
культури и ея попную неза-
висимость оть культури 
"москальской". А далі автор 
доводить, що "музей не оп
равдань ожиданій", що в іко
нах "видно рабское подра-
жаніе московскимь образ-
цамь", а "русинский" ката-
лог-путівник по музею, 
складений Свєнціцьким, на
писаний "странньїмь для 
нась язьїкомь", а сам його 
автор "недостаточно зна-
комь сь исторіей иконописи 
и далеко не освоил ея оба-
янія"3. А потім, перед відсту
пом російських військ зі 

Львова, 6 червня 1915 року, директора 
Національного музею у Львові Свєнціцького 
як небезпечного потенційного пропагандиста 
"мазепинських ідей", вивезено вглиб Росії. Із 
цього заслання він повернувся аж 1918 року. 
Перебуваючи в Києві, Свєнціцький був оче
видцем визначних історичних подій — націо
нального пориву українського народу, побу
дови самостійної Української Держави, на
ступу на Київ муравйовських московсько-
большевицьких банд і кривавої трагедії під 
Крутами, що не могло не вплинути на фор
мування його світогляду. Події того часу ос
таточно розкрили очі вченому на справжню 
природу "брата по крові" — з його імперсь
ким синдромом, зі зневажливим ставленням 
до всього "інонаціонального", у першу чергу 
— українського. Знаменним є той факт, що 
один із листів з Києва Свєнціцький підписав 
"Іларіон Святитський". 
З бурхливого київського моря Свєнціцький 
потрапив у вир не менш бурхливих листопа
дових подій уві Львові. Після проголошення 1 
листопада Західноукраїнської Народної Рес
публіки почалась українсько-польська війна. 
Західні землі України увійшли до складу но
воутвореної Польської держави. Західний 
сусід, який теж не позбувся шляхетських 
імперських мрій, виражених в гаслі "Польска 
од можа до можа", відразу недружелюбно 
поставився до Національного музею і до йо
го директора. А потім усе відбувалося за 
сценарієм, подібним до московського сце
нарію з 1915 року. Сценою і була національ
на святиня, а основним персонажем Свєн
ціцький. Правда, з "мазепинця" його пере
хрещено тепер на "гайдамаку", та ще й з до

датком "жид". Так найменував директор 
один із представників польської військове 
адміністрації... А далі пішли ревізії, цькуван
ня, погрози працівникам музею, диреі-
рові, навіть його сім'ї. До музею вдиралі 
зграї польських легіонерів, ревізували 
приміщення, шукали зброї і боєприпасів, 
хованих українських стрільців. 
"Гайдамака" Свєнціцький, так само як і 
час подій 1915 року, коли він був "мазепин
цем", сприймав усе мужньо, гордо й стрима
но. Вирішив просто не дратувати звіра, 
був Національний музей, а в ньому нетлінні 
національні скарби. У 1920-1930-і роки ситу
ація стабілізувалася. Ті часи можна вважати; 
найплодотворнішим періодом в житті музеи 
в науковій діяльності його керівника. НОЕ 
влада лише час від часу нагадувала про 
бе, під різними приводами ревізувала музей. 
Постійною увагою користувався і його цу 
ректор. У 1924 році, наприклад, він мусив НІ 
писати пояснення з приводу поліційногс 
слідства у справі таємного українськог 
університету, а роком пізніше його притягну
то навіть прокуратурою до відповідальне 
за "грабунок з проливом крові", що мало 
тися під час "якогось невиясненого жидівсі 
кого погрому десь на Волині". 
Нова сторінка в біографії Свєнціцького рог 
почалася у 1939 році, після так званого " В О Ї 
з'єднання". Комуністична влада, як свідчаї 
архівні матеріали, мала про Національні 
музей у Львові і про його наставника Свс-
ціцького заздалегідь сформовану думку, 
силові структури — таємні інструкції, 
партійно-кагебістських кабінетах Націоналі 
ний музей визнано відразу "націоналісти1 

ним кублом", а його директор, поряд з ярлі 
ками "мазепинець" та "гайдамака", дістав 
третій — "український буржуазний націонг 
ліст". Зберігся до наших днів таємний доку
мент — доповідна записка секретареві ЦК 
КП(б)У Л.Г.Мельникову секретаря Львівсько
го міськкому В.Костенка, де він між іншим 
повідомляв: "В 1905 г. матерьій украинский 
националист, прикривавшийся рясой, мит
рополит Андрей Шептицкий начал собираї 
во Львове старинную церковную утва\. 
книги и живопись и создал церковний му 
зей. В 1908 году Шептицкий привлек к зтому 
мероприятию другого националиста —| 
Свенцицкого и решил зтот церковний музеі 
винести в светские у^ловиядля более широ
кого влияния на публику... Музей назвали 
Национальним музеєм. С тех пор Шептиц
кий отошел в тень, оставив за собой и слав\ 
фундатора и покровителя. Во главе муз 
стал Свенцицкий, физиономия котрого хс 
рошо известна. Зтот музей всегда бьіл при
станищем националистов. В настоящее вре-
мя он осталея пристанищем сомнительньїх 
лиц, собиравшихся вокруг Свенцицкого, 
поддерживающих Свенцицкого, разделяю-
щих его взглядьГ. "Буржуазним націоналіс 
том" назвав Свєнціцького навіть видатний 
шанований український мистець Васі 
Касіян. В одному із виступів на пленуп 

66 



Спілки художників УРСР він виголосив: "Те 
вороже, що давно прокляв весь український 
народ, знайшло притулок в радянському му
зеї, і в цьому повинен той професорський 
буржуазний об'єктивізм професора Свєн
ціцького, який привів його на позиції україн
ського буржуазного націоналізму"5. 
Уже в перші після "воззєднання" дні до му
зею зачастили спочатку різні комісії, 
функціонери НКВД, а потім справу ворожої 
установи та її директора — націоналіста 
Вирішено одним махом: Музей українського 
мистецтва, як він тоді називався, приєднано 
до Львівської картинної галереї, а директора 
увільнено з роботи. 
Від повної руйнації "націоналістичного куб-
ма" і знешкодження "буржуазного націона
ліста" Свєнціцького врятував прихід до Льво
ва... німецьких військ. Національний музей 
Піднявся з колін, повернув собі попередню 
Історичну назву, очолив його попередній ди
ректор. Завдяки Свєнціцькому установа пе
ретворилася на осередок національно-
Летріотичного сподвижництва, а директор — 
не основного експерта з проблем розвитку 

українського мистецтва в усіх його проявах. 
Тогочасну світоглядну позицію Свєнціцького 
засвідчує оригінальний документ — Наказ 
№4 від 1 липня 1941 року, написаний від ру
ки на газетному папері тимчасовим головою 
Відділу народної освіти міста Львова Іваном 
Крип'якевичем. Зміст його такий: "Доручаю 
проф. Свєнціцькому Іларіону зорганізувати 
надзір і забезпечення музеїв, галерей і 
пам'яток Львова, установити по всіх устано
вах відповідальних комісарів і подати до мого 
затвердження"*. 
Наказ директор музею виконав повністю, що 
підтверджують докладні й детальні записи в 
щоденнику. Знаменно, що згаданий наказ 
З'явився уже наступного дня після проголо
шення у Львові Акту про незалежність Укра
їнської держави. Він є свідченням відношен
ня до історичної події двох видатних ук
раїнських вчених-патріотів — Івана Крип'я-
кевича та Іларіона Свєнціцького, їх активної 
участі в уряді Ярослава Стецька. 
Є в "Музейному щоденнику" ще один примітний 
іапис — з того часу, який доповнює характери
стику Свєнціцького як людини незалежно-чес
ної, доброї, безкорисливої, а разом з тим сміли
вої і врівноваженої. Він написав офіційне про
хання до німецьких властей звільнити від фізич
них робіт єврейку Ірину Гольдштейн, дочку відо
мого колекціонера Максиміліяна Гольдштейна, 
для інвентаризації збірок батька. Директор му
зею оформив її на роботу письмовим наказом, 
не чекаючи дозволу. 
...А тим часом зі сходу наближався фронт. 
Багато політичних і громадських діячів пода
лися на Захід. Міг це зробити й Свєнціцький. 

Але був Національний музей, а в ньому все
народне надбання, без чого він, як оберіг, не 
мислив свого життя. Стійко й мужньо чекав 
"визволителів". Як людина з великим життє
вим досвідом, він розумів, що завдання буде 
нелегким. Атому вирішив, крім чесного, пря
мого протистояння, використовувати всі до
ступні засоби, включно з дипломатичним 
підходом до вирішення вимог владних струк
тур, нерідко навіть в ім'я чесної мети, з від
тінком хитромудрості й лукавства. Напри
клад, ще до появи радянських патрулів, ди
ректор доручив мистцеві Миколі Федюку ви
готовити для музею нову вивіску, де було на
писано: "Музей искусства украинско-русско-
го". Цей своєрідний текст вивіски був розра
хований, очевидно, на забезпечення музею 
та його майна від перших прифронтових еле
ментів, зокрема від цивільних осіб з автома
тами та біло-червоними опасками, які веш
тались вулицями міста, іменуючи себе 
"польською міліцією". З'явились вони й в му
зеї, наказуючи директорові "мувіць по-поль-
ску" і написати пояснення польською мовою. 
Свєнціцький, ризикуючи в цих умовах навіть 
життям, відмовився виконати їх вимогу. Як 
людина з властивою їй розважністю, відчу
ваючи біду, вирішив діяти, застосовуючи свій 
дипломатичний хист, діяти негайно, виперед
жуючи події та ставлячи противника перед 
доконаним фактом. 28 липня 1944 року ди
ректор музею видає уже радянський наказ 
№1 сам на себе, який звучав так: "...з 
нинішним днем обнімаю ведення Національ
ного музею як його директор"7. І коли того ж 
таки 28 липня появилися з Києва вже 
офіційні "комісари від мистецтва" наводити 
порядок, то застали установу вже упорядко
ваною — з фондами, експозицією, штатами 
та директором. А штати директор музею, зу
хвало порушуючи "священну" прерогативу 
комуністичної влади, підбирав і розміщав 
сам. Варто відзначити, що у перші після
воєнні роки, коли в краї існувала ще 
підпільна мережа ОУН, а в терені активно 
діяли підрозділи УПА, Свєнціцький приймає 
на роботу в ідеологічну установу двох викла
дачів ліквідованої Духовної семінарії, мона
ха, кількох людей, пов'язаних у минулому з 
підпільним рухом. У музеї не було тоді жод
ного комуніста чи комсомольця, всі як один 
— місцеві українці. Не дивно тому, що ко
муністична влада почала готуватись до то
тального наступу на "кубло", а зокрема на 
його проводиря, який стояв на заваді зло
вісним намірам комуністичної "інквізиції". До 
наступу змобілізовано всі сили: партійні ор
гани, силові структури, пресу, почалися аре
шти. Досить нагадати, що із дев'яти наукових 
працівників заарештовано та засуджено 
п'ять, серед них рідну дочку Свєнціцького — 
Віру Свєнціцьку. А сам він не здавався, на 
що надіялися змовники, не залишав свого 
дітища, мужньо й гордо приймав удари. Він 
сміливо протистояв руйнуванню пам'ятника 
Андреєві Шептицькому, потовченого молота
ми у 1947 році, з болем серця, але геройсь
кою поставою пережив підступне вандальсь
ке руйнування близько трьох тисяч творів 
мистецтва, спалених у печах в підвалах бі
бліотеки Академії наук на вулиці Стефаника 
у 1952 році. Його не злякала ні загроза аре
шту, ані депортації. 
Свєнціцького не заарештували, не посадили, 
не вивезли у сибірську тайгу... Він був занад

то відомою особою. Для нього придумали 
особливе покарання — вирішили вдарити в 
найболючіше місце, відізолювати — раз і на
завжди — від улюбленого, виплеканого де
сятиліттями дітища — Національного музею. 
І здійснили це в лицемірний, підступний і 
жорстокий спосіб. Свєнціцького ніхто не 
звільняє, не виганяє. Навпаки. Все робиться 
для його ж добра, для добра української на
уки. Адже не личить такому великому вчено
му витрачати час на адміністрування... у 
якомусь там музеї. Йому необхідно створити 
умови винятково для" наукової роботи в Ака
демії і Університеті. В "Щоденнику" під датою 
21 листопада 1952 року Свєнціцький заноту
вав: "Визвали в обком директора і зам. ди
ректора для обговорення справи нового ди
ректора музею і переведення нинішнього ди
ректора тільки на наукову роботу в академії 
і університеті'. Нелюдський вирок Свєнціць
кий сприйняв спокійно. Своєю гордою, ве
личною, патріаршою поставою він здивував 
усіх — і своїх, і ворогів. Коли через кілька 
днів під виглядом доброзичливої допомоги у 
створенні сприятливих умов для праці вче
ного, а насправді — щоб подивитись на свою 
жертву, музей відвідали два партійні функ
ціонери, то були здивовані. Надіялись поба
чити Свєнціцького зламаним і знесиленим, в 
постелі, а застали його за своїм скромним 
столом, де він упорядковував матеріали для 
передачі справ новому директорові. І тут 
Свєнціцький проявив свій неповторний ха
рактер, виявив своє ставлення до партії і 
влади. Нежданих гостей прийняв не у сво
єму робочому кабінеті, а повів їх до загаль
ної кімнати наукових працівників, посадив, 
як школярів, на приставних кріслах, байдуже 
вислухав їх банальні пропозиції, чемно подя
кував і закінчив розмову. 
Після звільнення з посади директора Свєн
ціцький не переставав цікавитися справами 
установи, радо служив порадами. На пережи
те дивився з висоти життєвої мудрості, чесної 
постави непідкупного українського патріота. І 
таким залишився до кінця днів своїх. Помер 
Іларіон Свєнціцький 18 вересня 1956 року. 
Партія і влада участі в похороні не брали — в 
останню дорогу проводила покійного багато
людна українська громада міста Лева. В 
інший світ відійшов він без почесних звань, 
лауреатських премій, без матеріальних до
статків. Зате з всенародним визнанням і 
світлою пам'яттю як національний герой. 

Примітки 
1 Зберігається в архіві Національного музею у Львові. 
2 Карпович В. Доля галицьких пам'яток в часі війни // 

Терем: Літ.зб. — Львів-Київ, 1919. — С.174. 
3 Верещагин В.А. Старьій Львов. — Петроград, 1915. 

— С.109-112. 
4 3 доповідної записки секретаря Львівського міськко

му КП(б)У В.Костенка секретареві ЦК КП(б)У 
Л.Г.Мельникову від 11 січня 1952 року про Музей ук
раїнського мистецтва. Див.: Культурне життя в Ук
раїні. Західні землі. Документи і матеріали. — Т.1, 
1939-1953. — К., 1995. — 298. — С.671-672. 

5 3 виступу художника В.І.Касіяна на пленумі Спілки ху
дожників Української РСР, 27-29 вересня 1951 року. 
Див.: Культурне життя в Україні. Західні землі. Докумен
ти і матеріали. — Т. 1, 1939-1953. — К., 1995. — С.666. 

6 Наказ вклеєний в "Музейному дневнику". 
7 Книга наказів Національного музею у Львові. 

Зберігається в музейному архіві. 
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Т В О Р Ч И Й П О Р Т Р Е Т 
Олена Загаєцька 

ІГОР ШИПІЛІН: ЕНЕРГІЯ СХОДЖЕННЯ 

Ігор Шипілін — талановитий ма
ляр, дизайнер-графік, аква
реліст, один з організаторів про

екту "Ліга акварелістів Криму". 
Живе і працює в Севастополі. 
Шлях Ігоря Шипіліна як художни
ка починався з дитинства, хоч і 
не був простим. Спочатку була 
Севастопольська дитяча художня 
школа, по закінченні якої він за
хопився... музикою, а влаштову
вався на роботу — радіомонтаж-
ником на заводі. 
І все ж доля повела його дорогою 
мистецькою. На заводі, дізнав
шись про навчання у художній 
школі, йому запропонували місце 
цехового художника. В армії теж 
виконував обов'язки художника 
частини, а з 1981 року знову по
вернувся на попереднє місце ро
боти, серйозно зайнявся аква
реллю і почав виставлятися ра
зом з іншими заводськими ху
дожниками новоорганізованого 
об'єднання "Робітнича палітра", 
що проіснувало понад десять 
років. 
Учасники об'єднання їздили на 
етюди, семінари, влаштовували 
виставки, у спілкуванні і роботі 
вчилися один в одного. Якось на 
етюдах Ігор Шипілін познайомив
ся з чудовим кримських художни
ком, прекрасним колористом 
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Геннадієм Дереджієвим, творчість якого 
справила на нього сильний вплив, поповню
ючи прогалини в мистецькій освіті. В той час 
Ігор виконував до вісімнадцяти етюдів за 
день. Він напрацював солідну техніку рс 
аквареллю, писав вільно і швидко, без поп 
реднього рисунка олівцем. 
Щасливим випадком було і знайомство в 
1988 році зі студентами Інституту живопису 
скульптури і архітектури ім.І.Рєпіна, що 
поштовхом до навчання в цьому інституті, 
факультеті графіки (щоправда, вільним слу
хачем). Протягом року перебування в С.-Пе
тербурзі (тоді ще Ленінграді) майже щодня 
ходив до Ермітажу та Російського музею, ба
гато працював на пленері аквареллю і тем
перою, почав працювати олією. В основному 
писав міські пейзажі, а також виконував 
кримські мініатюри. Тоді ж взяв участь у зо
нальній виставці "Ленінград-91". 
Повернувшись до Севастополя, працював у 
Дизайн-центрі, познайомився з випускника
ми Харківського художньо-промислового 
інституту, а особливо зблизився з Юрієм 
Гулітовим, що порадив йому продовжити фа
хову освіту: і з 1993 по 1999 рік Шипілін на
вчався у Московському державному універ
ситеті друкарства (колишньому Поліграфіч
ному інституті) на художньому факультеті 
(художньо-технічне оформлення поліграфіч
ної продукції, ХТОПП), на відмінно захистив
ши диплом. 
1994 року став членом Спілки художників 
України. Його малярські та графічні роботи 
закуповувалися Севастопольським ху
дожнім музеєм ім.Крошицького, Тайвансь
ким музеєм "Дракон", іншими музеями, а та
кож приватними колекціонерами. З 1989 ро
ку художник постійно бере участь у мистець
ких виставках — групових і персональних; 
кримських, всеукраїнських, міжнародних. 
У творчому доробку Ігоря Шипіліна особливе 
місце посідає малярство. Основна темати 
його олійних, та й акварельних, робіт 
ліричний кримський пейзаж. Вільно во
лодіючи рисунком, композицією, колоритом, 
мистець переносить на полотно і папір своє 
захоплення романтикою кримської старови
ни через сучасне відчуття світу. Його со
нячні краєвиди пронизані щирою любов'ю до 
рідної землі, до її квітучих долин і кам'янис
тих скель, до вічно манливого моря, до нехи
трого людського житла, що тулиться то в пе
редгір'ї, то біля морського берега, то дивом 
тримається на скелястому урвищі. Пригляда
ючись до робіт майстра, розумієш його 
тяжіння до минулого, ностальгію за втраче
ною в сучасному індустріалізованому світі 
гармонією людини і природи. 
Шипілін полюбляє писати урбаністичні пей
зажі. Але це не звичайні краєвиди, а швидше 
створені уявою мистця. Свої кращі полотна 
автор компонує, структуруючи, ритмічно ор
ганізовуючи метафізичне об'ємно-просторо
ве середовище. У багатьох творах зобра
ження не обмежується рамками полотна, 
передній план виступає прямо на глядача, 
створюючи враження безпосередньої при
сутності ("Вечір", "Дзвіночки", "Вуличка" — 
2001). Автор віддає перевагу діагональним, 
інколи вертикальним композиціям ("Півден
на провінція", "Балаклавські ворота" — 1998, 
"Орта Кая (Ашт-Лама Дере)", 1997 ). Для йо-



ГО робіт найчастіше характерні трикутні або 
чотирикутні ритми, що підтримуються 
•щповідним технічним виконанням мазка. 
Л'.шазон колірних градацій досить широкий 
— від сфумато ("Мис Айя", 2001) до зістав
лення кольору і тону ("Вуличка", "Будинок і 
білий бузок", 1994 -2002, та ін.). 
"Урбаністика" Ігоря Шипіліна — це переважно 
співмірні з людиною спрадавні глинобитні ма-
мнки з одно- та двосхилими дахами, вкрити
ми черепицею, вони не тиснуть, не пригнічу
ють людину, а манять прохолодними синіми 
Лнями отворів дверей і дарують прихисток від 
палючого кримського сонця в найбільшу спе
ку. Краєвиди сповнені гармонії і краси. 
Крім краєвидів, у доробку художника є натюр
морти, жанрові сценки, портрети. Багато його 
робіт викликають часово-просторові асоціації 
1 іншими епохами (наприклад, деталі моста у 
полотнах з циклу "Аполлонівка" навіюють 
асоціації з ренесансними мотивами). 
З 1990-х років Ігор Шипілін в основному зай
мається графічним дизайном, станковим 
малярством та акварельною мініатюрою, 
послідовно відстоюючи самоцінність аква
релі як жанру образотворчого мистецтва, а 
не підрозділу графіки. Популяризує аква
рель і організоване ним у 2001 році разом з 
сімферопольським художником Олександ
ром Кропком творче об'єднання "Ліга аква
релістів Криму". 
Мистець працює постійно, щоденно. Його ки
пуча натура виявляється і в написанні все 
нових і нових творів та етюдів, і в створенні 
цікавих дизайнерських проектів та вистав

ковій Д ІЯЛЬНОСТІ , і в пошуках технічного вдос
коналення. 
Ігор Шипілін невтомно і наполегливо 
піднімається крутими мистецькими стежка
ми. І віриться, що його таланту і енергії сход
ження скориться ще не одна вершина май
стерності. 

Ігор Шипілін. Орта Кая (Ашт-Лама Дере). Полотно, 
олія. 1997. 

2. Аполлонівка. Жовтень. Полотно, олія. 1999. 
3. Будинок і білий бузок. Картон, олія. 1994-2002. 

4. Вечір. Дзвіночки. Полотно, олія. 2001. 

5. Вуличка. Полотно, олія. 2001. 





ародився 1956 року на Тернопіль
щині. Навчався у Львівському інсти
туті прикладного та декоративного 

Мистецтва. Член Національної спілки ху-
)жників України. Живе і працює у Львові, 

існик регіональних, республіканських та 
(народних виставок, серед яких: "Чор-
5иль — 5 років тому", м.Детройт, США 

1091); Бієнале українського образотвор-
го мистецтва "Львів — 91 "Відродження", 
Іьвів (1991); "Роксоланія", м.Куколар, 

іандрія, Бельгія (1994); Міжнародна вис-
жа "Мальовнича Україна", м.Миколаїв 

І994); Український мистецький ярмарок 
-Майдан — 95", м.Київ (1995); персо-

іьні виставки — в Національному музеї 
Львові (1995), Франції (1996), Німеччині 
1997); міжнародні виставки у Франції, 
>льщі, де роботи були відзначені 
іпломами та преміями. 

5оти зберігаються у галереях та приват
них збірнях України, США, Канади, Німеч
чини, Франції, Австралії, Бельгії, Швеції, 
Угорщини, Польщі. Ряд творів є власністю 
Міністерства культури і мистецтв України. 

Ігор Шумський Г А Л Е Р Е Я " О М " 



Микола Степанов, 
скульптор 

ТОНКО ВІДЧУВАВ ПРИРОДУ ПРИЧОРНОМОР 
2002 року минає 150 літ від дня на
родження видатного мистця, ака
деміка малярства, основоположни
ка школи образотворчого мис
тецтва на Півдні України, засновни
ка "Товарищества южнорусских ху-
дожников", засновника Художньо
го музею в Одесі, учня, а потім пе
дагога і директора Одеської рису
вальної школи Киріака Костянти
новича Костанді. 

Для Одеси це ім'я епохальне. Твор
чість усіх видатних 
одеських майстрів 

образотворчого мистецтва 
пов'язана з іменем К.Кос-
танді. Саме йому судилося 
бути основною постаттю, 
духовним центром усього, 
що відбувалося в мистець
кому житті міста протягом 
піввіку. Міцний зв'язок з та
кими діячами культури, як 
Рєпін, Айвазовський, Чис-
тяков, Крамськой, Стасов, 
Куїнджі, активна участь у 
виставках передвижників 
свідчать про рівень Майст
ра — "рівного великим". 
Успіхи Костанді як маляра 
було визнано далеко за ме
жами тодішньої Російської 
імперії. 

Південна школа, в її найза-
гальнішій характеристиці, у 
первісних її фундамен
тальних блоках, повністю 
виявлена в творчості К.Ко
станді. Вона творилась, 
кристалізувалась ним са
мим, творчістю його колег, 
учнів, однодумців у ство
реному ним "Товарищест-
ве южнорусских художни-
ков" (1890 р.). 
Учні Костанді — Дворников 
і Головков, Нілус і Стилі-
ануді, а потім їх учні — від 
Синицького, Шелюто до 
Гавдзинського. 
Творчості Костанді прита
манна "повнокровна поезія 
здорового життя простої 
людини" (В.Афанасьєв про 
картину "Гуси"). Художник 
виступає в цій картині про
никливим ліриком, що тон
ко відчуває своєрідність 
природи Причорномор'я... 
"Завжди з особливим ба
жанням бачити Ваші рід
кісні і дорогоцінні праці я 
прагну... — писав Рєпін, — і 
Ваші картини мене приваб
люють першими, і від них 
віє таким теплом, життям і 

красою. Все, що Ви не зобразите, сповне
не принадності і технічної чарівностГ. Це 
оцінка геніального сучасника. 
"У скарбниці вітчизняного малярства 
творчість українського художника Киріака 
Костянтиновича Костанді займає одне з 
почесних місць. Вона органічно впліта
ється в могутній і глибокий потік національ
ного українського реалістичного малярст
ва" (В.Афанасьєв). 
Сьогодні, в нашу пору становлення держа
ви, збереження культурних традицій, ви
значення досягнень національної культу

ри, діячі мистецтв Одеси переконані, 
необхідно відповідним чином пошанув 
пам'ять видатного маляра і педаг 
К.К.Костанді. Адже суспільство, котре х 
якось воліє себе поважати, при будь-я 
"негараздах" не повинно припускатися 
небного недбальства до пам'яті гідн 
співвітчизників. 

Киріак Костанді. Гуси. Картон, олія. 1913. 
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К ілька років тому в "Образотворчому ми
стецтві" вміщено статтю про дар, зроб
лений Юрієм Манійчуком Михайлів

ській церкві Видубицького монастиря. Його 
коштом встановлено мозаїку "Архангел Ми
хаїл" над входом до цієї церкви. А нещодавно, 
6 травня 2002 року, на свято св.Георгія, у Ге
оргіївському соборі коштом цього ж мецената 
та його дружини Розмарі Брейді, встановлено 
й освячено три мозаїчні ікони, на яких зобра
жено "Святого великомученика Георгія", "Чу
до архангела Михаїла в Хонах" й "Деісуса". Як 
і попередні роботи, їх виконано за проектом 
історика мистецтв Бориса Лобановського мо-
заїчистами Романом та Михайлом Киричен-
ками — сином і онуком знаних майстрів цьо
го виду мистецтва Степана Кириченка та 
Надії Клейн. 
Борис Лобановський на початку 60-х років XX 
століття був тісно пов'язаний з учнями монумен
тальної майстерні розстріляного совєтською вла
дою Михайла Бойчука, зокрема з Оксаною Пав
ленко та Антоніною Івановою. В його ескізах мозаїк 
яскраво простежуються творчі пошуки вчителів. У 
роботах Б.Лобановського вбачаємо й вплив худож
ника Валерія Ламаха. 
Роман Кириченко вправно втілив проект Ло
бановського. Його мозаїки у Видубицькому 
монастирі відзначаються майстерністю вико
нання й звучністю колориту, хоч вибір від
тінків смальт у нього був досить обмеженим. 
Проблема вписування ансамблю мозаїк в 
інтер'єр Георгіївського собору (який побудо
вано на кошти стародубського полковника 
Михайла Миклашевського близько 1696-1701 
років) була складнішою, ніж у попередній Ми
хайлівській церкві. 

МОЗАЇЧНІ ІКОНИ 
В ГЕОРГІЇВСЬКІЙ 

ЦЕРКВІ 

Інтер'єр собору вразив авторів своєю велич
чю й особливою силою архітектурного просто
ру. Це пам'ятка, яка за характером внутріш
нього оформлення найбільше відповідає іде

ям раннього бароко і в якій набули високого 
розвитку просторові ідеї української храмової 
архітектури. 
Давніше Георгіївський собор прикрашав вели
кий п'ятиярусний різьблений позолочений іко
ностас, що був замовлений вдовою гетьмана 
Данила Апостола — Ганною Апостол. Мос
ковські вандали знищили його у 1930-х роках. 
І ось нині, з благословення намісника Виду
бицького чоловічого монастиря Севастіана, 
вирішили створити три монументальні мо
заїчні ікони. 
Лобановський і Кириченки при створенні мо
заїк, їхньому розміщенні в соборі намагалися 
зберегти первозданну структуру простору. І 
тільки мозаїки, на їх погляд, мали дати силь
ний колірний і пластичний ефект, який колись 
справляв на віруючих знищений різьблений 
іконостас. 
Велику мозаїку (4x3 м), що зображує "Деісу
са" встановили в центрі, у вівтарній частині 
собору — над аркою царських врат; бічні, 
розміром 2,6 м х 1,45 м, що зображують 
"Святого великомученика Георгія" та "Чудо 
Христа в Хонах" — на північній та південній 
стінах трансепта, що композиційно пов'яза
но з вівтарною перегорожею. 
Взоруючи на традиції бойчукістів, художники 
намагалися у своїх творах досягти синтезу 
візантійського аскетизму з життєстверд-
жуючими формами, характерними для 
високого українського бароко. 

1. Чудо Архангела Михаїла в Хонах. Мозаїка. 2002. 

2. Георгієвський собор Видубицького монастиря в 
Києві. 

3. Святий великомученик Георгій. Мозаїка. 2002. 
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В И С Т А В К И 

"РУБЕРОЙД - 666" 
Інвектива з приводу 

"Виставка картин" — під такою назвою в 
Художньому музеї Одеси (Софіївська, 5-а) 
представлені в недбалому оформленні і 
без рам два десятки громіздких утворів 
п'яти авторів з "Центру сучасного мис
тецтва — Одеса" і асоціації "Нове мис
тецтво" за підтримкою управління культури 
Одеської обласної держадміністрації. 
Це ще одна із серії виставок даного центру, 
який раніше повністю фінансувався фон
дом Сороса "Відродження". Головною умо
вою одержання грантів фонду був принцип 
абсолютної новизни наробку претендента і 
відсутність будь-якого зв'язку з традиціями 
або течіями в мистецтві. 
Як показала діяльність центру, цей прин
цип спричинився до появи на світ аж ніяк 
не високомистецьких творів, а, як правило, 
навпаки — бездарних одиниць продукції. 
Більш того, руйнівне жало цих "творінь" бу
ло спрямоване на розмивання, знеціню
вання і руйнування духовних традицій, на 
основі яких тільки і можливий розвиток 
людських співтовариств. Новизна утворів, 
нав'язуваних глядачеві одеським центром, 
сумнівна, оскільки найчастіше вони є сла
бенькими переспівами того, що вже давно 
відійшло на Заході. А якщо і є хоч якась, так 
би мовити, "новизна", як в напрямку "Ме
дична герменевтика" Сергія Ануфрієва, то 
вона швидше стосується галузі клінічної 
психіатрії, ніж мистецтва. 
Так, представлений на виставці "шедевр" 
Еда Колодія "Венера в хутрах на барика
дах" (поганенька карикатура на картину 
Е.Делакруа "Свобода на барикадах") є не
свіжою варіацією стилю "соц-арт", започат
кованого понад 20 років тому московськи
ми художниками Комаром і Меламідом, які 
виїхали на Захід. Це вже нікому й нецікаво 
— живучи в XXI ст., безупинно оглядатися 
назад, критикувати безповоротно проми-
нулий "червоний" соцреалізм XX ст. і ака
демізм XIX ст. Культивування антиестети-
ки призводить до спотворення мети мис
тецтва, а також до звуження і блокування 
свідомості в глядача замість її розкриття і 
розширення масштабу сприйняття. 
Патологічні полотна Івана Цюпки також 
розраховані на викликання у свідомості 
глядача "короткого замикання". Автор по-
садистськи концентрує увагу або на больо
вому шоку (уколі шприцом у картині "Как 
тьі, Настенька?"), або на фізіологічному 
акті групового сечовипускання зеленува
то-блакитних юнаків, або розпинання на 
паркані чи то дитини, чи то ляльки з зомбо-
ваним поглядом, що насильно підштовхує 
глядача до пошуку блюзнірських асоціацій 
з царини релігії. Як видно, декому не дають 
спокою лаври Салмана Рушді, автора "Са
танинських віршів". 

Продукція Володимира Кожухаря викона
на на оргаліті (ДВП) — матеріалі, що зго
дом руйнується. Ще в совєтські часи — 
років з 40 тому — закупівля картин на ДВП 

Міністерством культури була заборонена. 
У триптиху Кожухаря "Без назви" в пер
спективах кімнат миготять розмиті тіні 
лесбіянок. Сюжет зрозуміти неможливо. 
Незрозумілість є прийомом заплутування 
глядача — однією з улюблених розваг "во
лохатих". Так звана "Виставка картин" на
справді є боротьбою з картинами, із сю
жетністю, композицією, колоритом... Ці 
конвульсії нагадують діяльність соцре-
алістів, що, галасливо прокламуючи на 
своїх полотнах боротьбу з "врагами про-
греса" і "за мир во всем мире", граціозно 
розтоптували саме мистецтво. 
Три утвори Олександра Панасенка, розма
льовані ядучо-аніліновими фарбами, зоб
ражують дам, що відразливо корчать пики, 
їхні висунуті язики змушують згадати гри
маси різної погані на ліпнині собору Нотр-
Дам. Глядач на виставці, наївно вважаючи, 
що він прийшов у музей, потрапляє в за
душливу атмосферу божевільні. І, відповід
но, звабитися таким чи бути апологетом 
подібного "мистецтва" може лише людина 
з явно порушеною психікою. 
Ігор Гусєв у четвірці своїх габаритних "ви
творів" демонструє перед нами жінок, поз
бавлених частин тіла, що нагадує кошмар
ний сюрреалістичний сон. Таким чином, 
очевидно, реалізуються генетичні аномалії 
і непереборний потяг до вівісекцій на по
лотні. Показова його "картина", що зобра
жує ігри двох рудоволосих відьмачок, одна 
з яких замахується улюбленим інструмен
том цього автора — кинджалом. Полотна 
Гусєва засвідчують непрофесійність авто
ра — вони провисли на підрамниках, обси
паються, а олія пройшла на зворот поло
тен, що призведе до їхнього прискореного 
зотлівання. 

Олександр Ройтбурд — адепт руйнівних 
тенденцій антимистецтва — своїм трипти
хом виявляє демонічний камертон вистав
ки. На правій і лівій частинах триптиха зо
бражені безрукі оголені жінки перед дзер
калами. Суцільний замкнутий простір трип
тиха важко тисне на психіку глядача. Ми 
не будемо розглядати джерела генетичної 
неповноцінності героїв "творів" Ройтбурда, 
а триптих загалом розглянемо як "Авто
портрет". Саме так називається середня 
його частина, де зображено автора, а бічні 
йдуть без назви. 
На присмерково-синьому полотні герой зо
бражений у хітоні суфійского дервіша у 
йогівській позі лотоса і чи то з католиць
ким, чи то з православним хрестиком на 
шиї. Він благословляє глядача. Щоправда, 
зміст жесту навмисне розмитий, і часом 
здається, що рука намагається або дулю 
скласти, або ніздрю прочистити. 
Я не вірю ні в яку прогресивну місію цього 
угруповання центру не тільки для України, 
але й навіть для Одеси. Не вірю ні в яку ду
ховність і тим більше релігійність адептів 
зла. їх зловмисна руйнівна енергія спрямо
вана саме проти цих засад світоустрою. 
На морвокзалі встановлена скульптура 
Е.Неізвєстного "Золотое дитя" (прозвана в 
народі "кесаревим перетином"), котра ста
ла вагомим внеском у нівечення вигляду 
Одеси. Вона, по суті, є вівтарем на честь 

золотого тельця, про що свідчать рельєф! 
монет на її подіумі (скульптор М.Рева). На] 
одній з монет — неканонічне чотирипале 
зображення Месії (з вусами Сальвадор 
Далі), що є блюзнірством, тому що н{ 
древніх монетах зображувався тільки м 
сар. Навмисне перекручений, ніби "бег 
грамотний" напис на монеті із суміші слс 
в'янських, російських, англійських і ла
тинських літер говорить: " ІСУСЬІ 
ХРІМСТОСЬ". Такої особистості не існує. Це 
чергове блюзнірство. Крім того, сакральь 
імена записуються скорочено. Я вже неї 
зупиняюся на бородатих (!?) "ангелах", зо- | 
бражених на магічних замках на подіун 
цього "вівтаря". 
Симптомитично, що одеські апологети 
вони добре відомі — подібних "здобутків"! 
пробують рекламувати їх в засобах масо-] 
вої інформації як "прогрессивное искусст 
третьего тьісячелетия", хоча воно, по суті, 
знаним євангельським образом "вавілонс 
кої блудниці на багряному звірі, яка виної 
блудодіяния напоює багато народів". 

Олесь Остапенко 

"Феномен 
українського 

авангарду. 
1910-1935" 

Залами Національного художнього музеї 

Незабаром після закриття виставки видат
ного українського маляра Карла Звіринсь-
кого у Національному музеї було відкрите 
не менш значущу і ще більшу за розмірам! 
експозицію, яка розповідає про генес 
справді феноменального явища в ук
раїнській культурі XX століття. 
Спільний проект Національного художні 
го музею України і Вінніпегської картинної 
галереї (Канада) представляє один з найя
скравіших та найтрагічніших періодів в на
шому мистецтві. Проект вже побачили 
канадських містах Вінніпезі і Гамільтоні. Те 
пер його відкрито у Києві, на черзі 
Німеччина та Нью-Йорк. В експозиції пред
ставлено понад 70 творів з колекції Націо
нального музею, Державного музею теат
рального, музичного та кіномистецтва Ук 
раїни, приватних колекцій, що датують 
1910-1935 роками, тобто — від сецесії, 
родження абстракціонізму до перших 
спроб "вживлення" соцреалізму. 
Цілісна за задумом композиція розділена 
хронологічно за етапами та стилями: аван
гард, конструктивізм, супрематизм, окре
мо представлено школу Бойчука, пе
рехідний етап від сецесії до авангарду 
представлено роботами Ф.Кричевського. 
...Початок століття. В цей час схрещуЕ 
лись найрізноманітніші, часом цілком п[ 
тилежні мистецькі погляди, світогляди й 
реконання... Звичайно, щоразу захоплює 
триптих "Життя" Ф.Кричевського, роботи 
тонкого живописця А.Петрицького, М.Ро-
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кмцького, І.Липківського, О.Довгаля. Мону-
менталізм, темпераментність та, водночас, 
Ліричність, багатий колорит, поєднання де
коративної площинності та графічно витон
ченої лінії, і усе це — сміливими, впевнени
ми руками наших найкращих живописів. 
...А що було далі? Перша світова війна, яка 
«же давно стала історією. А що було з 
Історією нашої культури, переписаною вже 
після іншої війни? 
Вміло переформулювавши існуючі мис
тецькі пошуки (все не знищиш), "залізна" 
система зуміла використати імена, людей 
та "визначити" їх як "художників, що захоп
лювались життям села, історією". 
Починаючи з 1920-1930-х років поступово 
нав'язувались основні риси "нового" твор
чого методу. Що цікаво, цей ранній соцре-
алізм, як, наприклад, у Ю.Садиленка, по
значений людяністю та відсутністю гіперт-
рофованого пафосу наступних десятиліть... 
Така об'ємна за обсягами та змістом екс
позиція вартує особливої уваги студентів 
мистецьких вузів, мистецьких критиків та 
істориків, знавців і "незнавців" історії ук
раїнського авангарду, адже, окрім перелі
чених художників, тут представлено шов-
кографії О.Екстер, роботи В.Єрмилова 
("харківський конструктивізм"), Д.Бурлюка, 
В.Пальмова, ескіз К.Малевича. І не забу
ваймо, що це одна з найяскравіших віх ми
стецького світового процесу, що відбував
ся на Україні. 
Виставка триватиме до 15 вересня цього 
року. 

Кор. "ОМ" 

На тлі пустельних 
пейзажів 

Сьогодні можна зустріти в експозиційних 
залах та галереях виставки авторів, які 
цілком не вписуються у плин українського 
малярства. Що штовхає художника зійти на 
такий шлях? У залі Центрального будинку 
художника НСХУ 17 липня цього року роз
почалася двотижнева виставка галичани
на Ореста Костіва. Упродовж 12 літ своєї 
діяльності цей художник був надзвичайно 
зайнятий перш за все організацією 
чимбільшої кількості своїх персональних 
акцій — за цей час він провів близько 
двадцяти (точнішої цифри автор повідоми
ти не зміг) виставок. 
Одразу зазначимо, що єдине зручне ви
значення малярства О.Костіва — "сюрре
алізм". Та проте хиба такого визначення в 
тому, що цей ірраціональний напрямок 
європейського живопису розпочався і 
практично вичерпався у "хворобливих 
снах" відомого каталонця Далі. Чому знову 
сюрреалізм? Школярські цитати? Тиражу
вання запозичень? Повертаємося до від
працьованої шарманки ірраціональності та 
"агресивного антиестетизму"? Оглянувши 
роботи, з'ясовуєш, що тут відсутній найха
рактерніший метод, який використовували 
представники цієї течії, — самознищення 
та жорстоке поводження з художнім обра
зом. Тут не відчувається заперечення 

змісту життя, швидше — його констатація. 
Ранні роботи маляра відрізняються від 
пізніших своїм динамічним колоритом: 
"Натюрморт з палітрою" (1994), "Натюр
морт з розбитим бокалом" (1994), "Балада" 
(1998). Людині, яка їх споглядає, ви
дається, що її психіка роздвоюється — по
трапляє у подвійну реальність, у якій ав
тор, мабуть, пробує віднайти цілісність. 
Наскільки це йому вдається, підказують 
роботи наступних років — своїми компо
зиційними та колірними особливостями, 
котрі стають то приглушеними, то настроє
вими. 
Дуже часто Орест Костів звертається до 
композиційної картини. До таких полотен 
слід віднести "предметно-антропоморфні" 
композиційні вирішення, в яких прочи
тується еклектичне звернення до різно-
етнічної давнини та міфу ("Фатум", 1991; 
"Напасть", 1992; "Маскарад", 2001). Вико
ристовуючи декілька доповнюючих ко
льорів, художник іноді вводить тонке мере
живо жовтогарячої орнаментики, і замість 
мистецьких образів з'являються цілком 
площинно-декоративні зображення. 
Відверто важко сприймаються в експозиції 
роботи, так би мовити, світоглядно-філо
софського характеру, адже тут найбільше 
відчувається нота іронії та самоіронії, ха
рактерна для типових ірраціональних спря
мувань. ...Деформовані людські тіла та 
рослини (швидше — біоморфні знаки) на 
тлі пустельних пейзажів, неправдоподіб
ність та оманливість реальності — ось 
ставлення художника до світу і до ...влас
ної діяльності. Назви полотен промовляють 
самі за себе: "Гріх" (1991), "Деградація" 
(1991) , "Зіс ігапзіт...." (1991), "Заздрість" 
(1992) , "Маріонетка" (1997). 
Цілком протилежними часом видаються 
пейзажні мотиви автора — теплі та при
вітні за настроєм ("Стихія", 1999; "Говер
ла", 2000). В останньому чітко простежу
ється звернення до декоративності. До цієї 
групи робіт можна віднести живописні по
лотна (виконані цілком в іншій техніці, за
позиченій, схоже, в представників пуан
тилізму), прикметні звучанням блідо-роже
вих, блакитних, бузкових відтінків і спе
цифічним змістовим наповненням, що 
знайшло своє визначення у назвах: "Мі
сяць і нарциси" (1998), "Цвітіння" (2001), 
серія "Без назви" (2002). 
Як бачимо, з певного ракурсу галицький 
художник постає перед нами сповнений 
бажання вплинути на навколишній світ, та 
чи спроможний він сьогодні здивувати цей 
невгамовний, перенасичений інформацією 
простір людського буття? Очевидно, усві
домлюючи це, автор просто констатує речі 
та явища такими, якими вони є для нього. 
...Повертаючись до висловлених вище за
питань, зазначимо, що згаданий ірраціо
нальний напрям малярства, до якого 
відносять художника Ореста Костіва, істо
рично був продуктом міжвоєнних деся
тиліть першої половини вже минулого 
століття. Однак окреслення цього стилю 
досі залишається розмитим і залежить від 
того, звідки, від яких джерел прийшов ху
дожник, та від його власних персональних 

уподобань. Початий пошуки побіля царини 
декоративного, народного мистецтва та 
кубізму, Орест Костів дійшов до того, що 
його останні роботи нагадують фантасма
горичні оповіді, містифікації. А чи доречне 
"порушення" таких проблем і у такий спосіб 
— відповідь за автором. 

Кор. "ОМ" 

В ОЧІКУВАННІ 
ПІДНЕСЕННЯ 

У залах Державного музею українського 
народного декоративного мистецтва відбу
лася виставка представників львівської 
школи гутного скла. Свою творчість з 13 
червня до 26 липня 2002 р. представляло 
подружжя Білоусів. Романна Гудима-Біло-
ус переважно працює як художник, а Ва
силь Білоус — як склодув (хоча цей роз
поділ обов'язків часом зникає). 
У київський експозиції представлялися 
твори як ужиткового, так і суто декоратив
ного характеру. Вочевидь, із "братніх" по
чуттів львів'яни не захотіли показати ук
раїнський столиці вершини своєї майстер
ності, оскільки кращі твори повезли на 
Москву — щоб виставково відзвітуватися 
перед товаришами із "бєлокаменной". У 
залишених для споглядання киян творах 
автори вдало передали романтично-урочи
стий настрій у декоративних вазах "Ку
пальські ночі" (1997), дух українського сте
пу та нашої скитської минувшини у компо
зиції "Подих віків" (2002). Сонячна "ве
неційська нитка" присутня у багатьох робо
тах мистців — цю техніку Василь Білоус до
сить віртуозно розвинув у своїй творчості. 
Щоправда, вази "Сколівські Бескиди" 
(1997) та композицію "Тустань" (2002) кра
ще оглядати зблизька, бо здалеку вони вже 
не створюють такого приємного враження. 
Трохи невдало виглядають декоративні 
композиції "Фантазія" (2001) та "Пробуд
ження" (2001), а в "Осені" (2000) не зовсім 
доречно проведено паралель між чистим і 
ніжним шелестом падаючого листя та до
сить грубими й несвіжими скляними шмат
ками авторської техніки. 
"Декоративні пласти" (1999) виконані у 
красивій ультрамариновій гамі та помере
жані "венеційською ниткою". Приємно було 
оглянути і декоративну композицію 
"Аквілегія" (1986). Впадає в око плас
тичність антропоморфних фігур у компо
зиції "Спокуса" (1995), хоча її повносилому 
звучанню й заважає їдкій колір червоного 
яблука. Натомість вишуканий вигляд ма
ють "Торси" (1997-1999), матовість факту
ри яких була досягнута завдяки піскостру
минній обробці. 

На жаль, нині гутне скло не має широкого 
застосування в Україні. Та все-таки вірить-
ся, що прийде час, коли без високоху
дожніх гутних витворів не обійдеться жо
ден інтер'єр державних і громадських уста
нов у нашій державі. Тоді, нарешті, й наста
не довгоочікуване піднесення і цього виду 
українського мистецтва. 

Олена Корусь 
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Люба Волошин, 
історик мистецтва 

МАЕСТРО УКРАЇНСЬКОЇ УРБАНІСТИКИ 
До 100-ліття віл дня наролження Михайла Єршова 

Єршов розпочинав свій творчий шлях 
ще в 20-х роках минулого століття 
на Харківщині, а по війні упродовж 

довгих років аж до своєї кончини працю
вав уже у львівському мистецькому сере
довищі. В творах цього цікавого, донині ще 
малознаного художника 1 своєрідно сплави
лись усталені художні традиції Наддніпрян
щини і колористична культура західноукра
їнського, львівського малярства. 
За життя Єршов, хоча і був високо цінений 
колегами-професіоналами, однак не здо
був широкої популярності. Справжнє твор
че обличчя Михайла Єршова як мистця 
уперше розкрилося в усій своїй повноті 
щойно на посмертній виставці його творів, 
влаштованій 1982 року у залах Національ
ного музею уві Львові 2 . Це була перша і 
досі єдина його персональна виставка. По
над двісті п'ятдесят показаних тоді творів 
частково репрезентували багатий доробок 
художника у ділянці театральної сцено
графії, станкового малярства, рисунку. Ви
ставка стала приємною несподіванкою для 
всіх і, по суті, справжнім відкриттям талан
ту цього вдумливого і серйозного живопис
ця. 

Михайло Єршов народився 19 жовтня 1901 
року у містечку Єлець Орловської губернії. 
Ще в юнацькі роки доля привела його в Ук
раїну, і від того часу все життя його і твор
ча доля нерозривно пов'язані з цією зем
лею і її національною культурою. В 1923 р. 
М.Єршов, як військовослужбовець, опиня
ється на Харківщині, у знаменитому Чугу
єві, на українській батьківщині Іллі Юхимо
вича Рєпіна. З цього часу походять два 

альбоми його рисунків, котрі зберігаються 
нині, разом із малярським спадком худож
ника, у збірці його родини уві Львові. 
Бажання малювати приводить М.Єршова в 
1925-1930 рр. у стіни Харківського худож
нього інституту, де його вчителями стають 
С.Прохоров та В.Хвостенко-Хвостов. Ос
танній був безпосереднім керівником дип
ломної роботи М.Єршова у майстерні теат
рально-декораційного живопису. Ще в сту
дентські роки він експонує свої твори на 
виставках у Харкові, співпрацює як теат
ральний декоратор із драматичним теат
ром Леся Курбаса "Березіль". Саме в ат
мосфері сміливих творчих експериментів і 
розпочалась діяльність М.Єршова як теат
рального сценографа. Закінчивши в 1930 
р. інститут, він ще десять років проживає у 
Харкові, працюючи театральним художни-
ком-сценографом. Оформлені ним у 30-х 
роках спектаклі для театралів Харкова та 
Києва користувались значним успіхом у 
глядачів. В цей період він виконує сцено-
графічне оформлення вистав "Містечко 
Ланденю" Л.Первомайського в Українсько
му драматичному театрі ім.Т.Шевченка у 
Харкові (1933 р.), "Холопка" М.Стрельни-
кова в Театрі музкомедії (1934 р.), "Цига
ни" С.Василенко (1937 р.) та "Паяци" Р.Ле-
онкавалло (1940 р.) у Харківському театрі 
опери і балету. Десятилітній харківський 
період творчості Єршова був чи не найяск
равішим у його житті, багатим на творчі 
успіхи та контакти з цікавими людьми: він 
близько спілкується і співпрацює із таким 
першорядним майстром театральної сце
нографії, як Анатоль Петрицький, який, між 

іншим, високо цінував талант і артистичний 
почерк Єршова як декоратора і маляра. 
1940 року художник приїздить до окупова
ного московськими військами Львова (за
прошений для сценічного оформлення 
спектаклю "Наталка Полтавка" на сцені 
Львівського оперного театру). Так розпо
чався наступний, львівський період у його 
творчості. У роки німецької окупації Гали
чини (1941-1944) у числі інших наддніпрян
ських художників, що після 1939 р. прибули 
сюди із різних регіонів підсовєтської Ук
раїни (таких як М.Дмитренко, М.Азовський, 
М.Неділко, М.Мухін) Єршов залишився пра
цювати у Львові 3. 1943 року він виставляє 
свої твори на великій збірній виставці утво
реної в ті роки і дуже активної Спілки Ук
раїнських Образотворчих Мистців (СУОМ) 4. 
По війні Єршов певний час (до 1949 р.) 
працює як художник-сценограф у Львівсь
кому академічному театрі опери і балету, 
виконує стенографічне оформлення спек 
таклів "Фауст" Ш.Гуно та "Русалка" О.Да 
гомижського. 
Але вже з кінця 1940-х років Єршов дедалі 
частіше звертається до станкового маляр
ства. В цей період він бере активну участь 
у мистецькому житті Львова 6 . Вступає до 
Спілки художників, стає членом художніх 
рад та виробничо-творчих установ міста. 
Вийшовши на пенсію 1961 року, Єршов 
повністю віддається малярству, працює з 
особливим піднесенням — з ранку до ве
чора. Під його рукою з'являються сотні 
овіяних тонким ліричним настроєм ма
лярських пейзажів, портретних начерків, 
рисунків. І тільки важка хвороба очей в ос
танні роки життя сповільнила нестримний 
розгін його творчої енергії. Помер худож
ник у Львові 23 червня 1982 р. 
Як маляр Михайло Єршов був, передусім 
майстром пейзажу, проникливим обсер 
тором природи, що вміє побачити в ні 
найтонші, інтимні настрої. Улюблена тема 
художника — це архітектурно-пейзажні 
мотиви Львова. І сьогодні, аналізуючи ті 
краєвиди, — такі різноманітні за настроєм 
та композиційно-просторовим рішенням, 
— важко повірити, що майже усі вони ви
конані з вікон помешкання художника... 
Звідси йому відкривалась широка панора
ма міста, мальовнича перспектива крутих 
львівських вуличок, поезія скромних місь
ких двориків і дахів. Усе це з любов'ю ви
малював на своїх численних полотнах, фік
суючи кожного разу інший настрій, інший 
стан у до болю знайомому образі міста Ле
ва. Цими творами Єршов і здобув тоді собі 
визнання саме як поет урбаністичного 
пейзажу. 

У доробку мистця є також характерні 
гірські краєвиди Бойківщини, мотиви тихих, 
замріяних берегів Дністра (серія полотен 
"На Дністрі"), напоєні яскравим сонячним 
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світлом пейзажі з Біловодська — півден
ної, степової України, звідки родом його 
дружина ("Сонячний день", 1965; "Сільське 
подвір'я. Біловодськ", 1965). Вразливе око 
мистця уміє побачити характерні прикмети 
місцевості, вникнути в інтимну, незайману 
стихію природи, в її складні, мінливі стани. 
Єршову-пейзажисту властива особлива 
широта і розкутість просторового бачення. 
Око його з "перших" і "середніх" планів не
змінно ковзає в далечінь, до синіх обріїв 
горизонту. Ці далекі, сповнені мрійливої 
поезії плани вносять в його пейзажні обра
зи особливу ліричну інтонацію. 
Своєрідний також колорит пейзажів Єршо
ва. Вони, як правило, вирішені у стриманій 
тональній гамі сріблясто-сірих, перламут
рово-голубих, лілових і зеленкуватих ко
льорів (мистець уникав дзвінких, насиче
них барв). Живописний реалізм цих творів, 
нахил до тонального, багато нюансованого 
малярства та віртуозна майстерність на
турного рисунка, — усе це виразно спорід
нює творчість Михайла Єршова із тради
ціями східноукраїнського малярства кінця 
XIX — початку XX століття. По-своєму роз
гортаючи цю традицію в мистецькому се
редовищі повоєнного Львова, художник, 
природно, став у своїй творчості дещо ос
торонь від основного русла колористичних 
шукань львівського малярства — і водно
час збагатив його своєю творчою при
сутністю та своєрідністю живописного ба-

ІНЯ. 
Помітне місце у мистецькому доробку Єр
шова займає й портретне малярство. Це 
невеличкі, ескізно виконані, інтимні порт
рети найближчих художнику людей — дру
жини, дітей, серія автопортретів. Усі вони 
засвідчують неабиякий хист Єршова-порт-
ретиста. Тут, як і в пейзажах, художника 
цікавить, передусім, гостра психологічна 
характерність моделі; при цьому він вияв
ляє прекрасне чуття форми, пластики 
людського тіла. Загалом, його малярство, 
як і його численні рисунки, засвідчує зрі
лий артистизм художника і солідну школу 
реалістичного мистецтва. 
Ще одна, і дуже важлива, ділянка творчості 
Єршова — його театрально-декораційне 
малярство, репрезентоване лише нечи-
сельними збереженими донині сцено-
графічними начерками та ескізами, вико
наними у техніці пастелі, темпери чи вуг
лем до спектаклів "Фауст", "Русалка", "На
талка Полтавка" (вони тепер є власністю 

родини художника). У своїх сценографіч-
них оформленнях Михайло Єршов — ро
мантик. Природа, її таємнича стихія та 
схвильовані настрої посідають у його теат
ральних декораціях домінуюче місце. 
Скажімо, ті ж його ескізи до опери О.Дар-
гомижського "Русалка", де мотиви краєви
ду — руїни старого млина, покручені бу
рею дерева, — усе вирує в унісон із му
зичною тканиною опери. 
Оцінюючи сьогодні роль і місце М.Єршова 
в історії українського мистецтва, не можна 
не відзначити, що він своєю творчістю ре
презентує ту лінію, котра безпосередньо 
виростає й тісно пов'язана із класичними 
традиціями українського реалістичного ма
лярства. Водночас у своєму мистецтві він 
творчо розвинув традицію, вдихнув у неї 
сучасний зміст, збагатив новими колірни
ми і фактурними якостями. Чим і освоївся 
у львівському творчому середовищі. Твор
чий спадок і доля цього художника — це ще 
один важливий штрих у загальній картині 
сучасного українського мистецтва. 

Примітки 
' Про недослідженість творчості цього худож

ника у вітчизняній мистецтвознавчій літера
турі свідчить хоча б той факт, що ім'я його не 
увійшло ні у "Словник художників України" 

(Київ, 1973), ні у виданий пізніше бібліог
рафічний покажчик С.Костюка "Художники 
радянської Львівщини" (Львів, 1980). 
Михайло Єршов. Живопис, графіка, сцено
графія: Каталог виставки / Авт. вступ, статті 
та упор. Волошин Л.В. — Львів, 1987; також: 
Волошин Л. Поет львівських вулиць // Вільна 
Україна. — 1985. — 10 верес. 
Волошин Л. Українська Академія Мистецтв у 
Львові: Період німецької окупації // Образо
творче мистецтво. — К., 2001. — 4.1. — С.80. 
П'ята вистава Спілки Українських Образо
творчих Мистців: Каталог. — Львів, 1943. — 
С.21. 
Виставка творів художників західних облас
тей України: Каталог. — Львів, 1995. — С.7. 

1. Михайло Єршов. Львівські дахи. 1943. Твір 
експонувався на V виставці СУОМу в Львові 1943 р. 
Світлина з виставки. 

2. Рука. Малярський ескіз. Картон, олія. 1953. 

3. Сільське подвір'я. Біловодськ. Картон, олія. 1965. 
4. Старий млин. Ескіз декорації до опери О.Даргомиж-

ського "Русалка". 





Люда ч. 11 - .. 
лишилися 
ди, які поротиорипмі і. 
де злилися у яка і 
Ястреб — одна а 
ліших явищ в укрл 
кінця минулого століття. Смноаа* 
особливо зрозуміло: важко 
внесок у створення одеської 
гардного мистецтва, у 
тичних цінностей цілого поколінна, 
мен Люди ще щекае своїх дослідників 

Рукотворність! Через неї, як через ЩШ 
шліфували силу таланту. Що ж могло цьому 
завадити? Ніхто не міг сказати: веди лінію сю
ди, а не туди, клади колір тут, а не там, зобра
жуй те, а не це. Художник за все був відпові
дальний сам... В цьому, мабуть, корінь того, 
що в один чудовий час прийшло усвідомлення 
зробленого і ще творимого. Виник каскад 
імен, а за ними твори, твори, твори... неодно
значні, різноманітні, недооцінені і переоці
нені. Але це рух на вихід із себе від набутого 
з таким трудом і муками. Ніколи до наших днів 
на художників не випадав тягар такого 
стоїцизму в ім'я прекрасного, як зараз. 
Тому я так наполегливо відношу мистців до 
духовної еліти нації. Тому і говорю зараз сло
вами, а не тільки картинами. Я завжди рада 
чути те, що кажуть художники, і буду рада ба
чити, що чую. 

Люда Ястреб 
Кінець 1970-х років 

1. Люда Ястреб. Жінки в червоному, синьому і 
жовтому. Полотно, олія. 1975. 

2. Єва. Полотно, олія. 1974. 

3. Та, що біжить. Полотно, олія. 1978. 
4. Криві. Картон, олія. 1975. 
5. Світла композиція. Картон, олія. 1978. 

6. Великий каскад. Полотно, олія. 1976. 

7. Біля вікна. Полотно, олія. 1975. 



Володимир Онищенко 

схь-ОРСста-тс 

До 60-річчя відомого буковинського 
мистця відкрилася його персональна 
"Виставка графіки, живопису і ху

дожніх фотографій Ореста Криворучка. 
2002". З 7 травня по 10 червня 2002 р. 
Чернівецький художній музей експонував 
160 його творів, в основному графіку і ма
лярство — ретроспекцію за ЗО років твор
чої діяльності. 
В експозиції доробок мистця представлявся 
блоками: спочатку — "Автопортрет" і поряд 
краща мала графіка, потім тема "Чернівці", 
далі — "Хотинська фортеця", п'ять невели
ких портретів гетьманів (Дмитро Байда-
Вишневецький, Петро Сагайдачний, Богдан 
Хмельницький, Іван Мазепа, Павло Полубо
ток), книжковий знак (63 роботи). 

ПІДСУМКИ 
ТВОРЧОГО 

ДОВГОЛІТТЯ 
З графічної творчості виставлялися також 
театральний плакат, книжкова та станкова 
графіка, розробки поштових конвертів та 
нагрудних знаків, проект ордена Данила 
Галицького, естампи. Його екслібриси за
ймали призові місця і отримували нагоро
ди на 12 виставках, зокрема 7 на міжна
родних. Графічні роботи створені переваж
но в авторській техніці інкорель. Книжко
вий знак приваблює мистця лаконічністю, 
можливістю безкінечно експериментувати, 
винаходити, ускладнювати свою роботу. За 
творче довголіття він втілив понад 500 
книжкових знаків. Віртуозно володіє всіма 
класичними техніками в гравюрі. Україна, 

давня архітектура і, зокрема, архітектура 
Чернівців, образ жінки є постійним захоп
ленням мистця в творчості . Його гра
фічним творам притаманні лаконізм і ди
наміка, а також багатозначна симво
лічність. 
Залишаючись в основі своїй все-таки 
графіком, Орест Криворучко довів, що мо
же і вміє працювати в малярстві. Серед йо
го малярського доробку — твори "Весільна 
пісня", "Танець" (обидва — 1972), 
"Чернівецькі дахи", "Буковинські криниці" 
(обидва — 1975). "Натюрморт з кукуруд
зою" (1975) примітний своїм сприйняттям 
краси буденних і звичних речей — в'язка 
кукурудзи та червоного перцю на тлі 
стрічкового орнаменту буковинської вере
ти. Передача їх матеріальності — ре
алістична, майже ілюзорна. 
Орест Криворучко зробив значний внесок 
у розвиток книжкового знака в Україні. 
Приділяючи йому велику увагу в своїй 
творчості, брав участь у міжнародних ви
ставках, зростав як мистець мініатюри, 
зростали також авторитет і повага до ньо
го. Світ знає його творчість і постійно за
прошує на виставки, оскільки участь його 
творів збагачує і прикрашає, піднімає їх 
рівень. Свій творчий потенціал мистець ще 
далеко не вичерпав, він має чимало за
думів, які найближчим часом втілить у 
своїх творах 

1,40рест Криворучко. Екслібриси. Інкорель. 

2. Хотинська фортеця. Папір, темпера, ПВА. 1973. 
3. Т.Г.Шевченко. Папір, інкорель, тонування. 1989. 



Ірина Павленко 

Збатьківщини "батька" українського 
футуризму Давида Бурлюка — села 
Семиротівки Лебединського району, 

що на Сумщині, — походить і художник 
Іван Гапоченко... Малювати він почав з 
раннього дитинства, до того ж слід наголо
сити, що потяг до малювання був обумов
лений не тільки обдарованням, а й неза
бутніми враженнями від чудової природи, 
серед якої зростав. "Скільки пам'ятаю се
бе, — згадує художник, — не міг намилува
тися вдосталь красою рідного села, 
сусідніх, де навчався в школі. Кожен ранок 
по дорозі до школи починався з захоплено
го споглядання". 
Творчий потенціал поступово формувався 
в досить конкретні естетичні орієнтації 
світовідчуття майбутнього художника. То
му й не дивно, що вже з перших кроків про
фесійного становлення його ціпком захо
пив пейзаж, хоч свого часу було віддано 
данину і тематичній картині, і портрету. Але 
саме в жанрі пейзажу особливо виразно 
виявляються кращі грані обдарування, що 
визначили мистецький шлях. І.Гапоченко 
завжди був учасником виставок як в Ук
раїні, так і за кордоном (Болгарія, Німеччи
на). А вже на першій персональній 30-
річний художник нагадує глядачеві в по
лотнах, сповнених щирої радості буття, що 
він — "родом з дитинства" ("На рідній 
землі", "Лебедин. Воскресенська церква 
XIII ст.", "Над землею", "Холодний день"). 
Остання виставка — четверта персональ
на, з нагоди 60-річного ювілею (грудень, 
2001 р.), що експонувалася в Сумському 
художньому музеї ім.Никанора Онацького 
під назвою "Поема барв", засвідчила це 

айбільше. Саме на ній найяскравіше вия
вилися ті індивідуальні риси, які визнача
ють творчу особистість мистця. Золотава 
сонячність ("Осінній берег") і багряна на
пруженість ("Згорає день") осінніх шат, хо
лодна блакить зимового повітря в про
сторі, що має ніби космічний вимір ("Ос
танній день зими"), свіжість весняної зе
лені в світлих настроях "Квітневого ранку" 
— все це звучить як віршовані рядки по-
•ми про красу Божого світу. Природа для 
1ИСТЦЯ — найбільш поетично невичерпне і 

чи не єдине джерело людського буття. 
В багатьох роботах звучать туга, біль і нос
тальгійний спогад про той час, коли святим 
- ісцем для нього були рідний край і 
атьківська хата. Адже колись багатий (за 

часів Бурлюка) хутір Семиротівка тепер, 
по суті, в страшному занепаді. Та виконані 

Іван Гапоченко 
І.Гапоченком пейзажі цього села сповнені 
тієї стриманої суворості і любові до рідної 
землі, що є альфою і омегою творчості. її 
пагорби, поля ("Семиротівка") та полишені 
хати ("В минулому") досі продовжують хви
лювати душу художника. 
Напружена тривога, заклик до відроджен
ня духовності, до відбудови пам'яток мис
тецтва прочитуються в циклі "Фрески поли
шених монастирів", в архітектурних пейза
жах ("Сонце в місті", "Полишений монас
тир"), де автором вдало поєднано живо
писну і графічну виразність. 
Уважне ставлення до природних форм дає 
змогу художникові передати їх різно
манітність у гармонійному поєднанні уза
гальненого і конкретного. Крони дерев 
сповнені особливої величі і постають в йо
го картинах то як легкі шатри ("Спокій", 
"Бабине літо"), то як пишні букети ("Шавлія 
зацвіла") чи масивні кам'яні ("Після дощу") 
або крижані ("Бурхливе пробудження") 
брили. А в зимових пейзажах увесь світ — 
єдина снігова стихія ("Засніжило"). Холод
на біло-блакитна прозорість тут є таким же 
важливим декоративним началом, як і теп
ла яскравість осінніх пейзажів. Намагання 
збагнути природу, проникнути в її таємниці 
притаманне не тільки пейзажам, а й на
тюрмортам, що нагадують про щедрість 
землі ("Яблука Семиротівки"). Цікаво, що в 
колориті використовуються і витримана 
ніжність нюансів, і сила повної яскравої на
сиченості. 

Остання персональна виставка є свідчен
ням того, що малярство — це, передусім, 
мистецтво кольору, яким автор володіє 

легко, майстерно, він для нього — така ж 
рідна стихія, як і сама природа. А загалом, 
все творче життя Івана Гапоченка — без
перервне вдосконалення майстерності, що 
було відзначено на вернісажі глядачами, 
критиками, шанувальниками і, перш за 
все, — колегами-художниками. 



Ольга Савицька, 
кандидат мистецтвознавства 

Твердінь землі і неба 
Нещодавно в Одеському художньо

му музеї відбулась персональна 
виставка народного художника Ук

раїни В'ячеслава Токарева, присвячена 
65-річчю його творчої діяльності. Основу 
експозиції склала колекція музею, що 
збиралася майже півстоліття, і твори, які 
зберігаються в родині художника. 
Образотворча мова художника визначи
лась на межі 1950-1960-х років, у період 
"відлиги". Вона несла усі риси "суворого 
стилю" з його особливостями форми, ро
мантикою, ілюзіями. Засвоєна в май
стерні Осмьоркіна малярська традиція, 
строга дисципліна петербурзького мис
тецтва і, нарешті, своєрідність одеської 
школи малярства дали чудовий сплав у 

творчості мистця. Однак з роками його 
мова змінювалася, іноді — кардинально. 
При різкій несхожості зовнішніх ознак, 
мистецтво Токарева напрочуд цілісне. Йо
му притаманна особлива пропорція 
вірності собі і динамізму, коли енергія ру
ху не дозволяє закостеніти в знайденому, 
але і не перетворюється в квапливий біг. 
Свою тодішню позицію мистець відстою
вав. Таким він постає в автопортретах 
кінця 1950-х рр., де зобразив себе з упер
то піднятим підборіддям і міцно стиснутим 
у руці пензлем — інструментом, яким він 
будує свій світ. Така ж вольова напруга 
присутня в наступних автопортретах — 
1960-1980-х років, коли герой полотна ди
виться на глядача і світ — впритул, 

В И С Т А В К И 

зустрічає їх обличчям до облич
чя . 
В краєвидах Токарева зіштовху
ються енергі ї великих про
сторів: твердінь землі і твердінь 
неба. Невипадково гірська гря
да довгі роки була одним з 
улюблених мотивів краєвидів 
мистця. Від одеської школи він 
бере її колористичну витон
ченість, оминаючи ліричну, 
інтимну інтонацію і медита-
тивність. Звідси підвищена екс
пресія малярства, особливо в 
роботах останнього десятиліття. 
Наче похмура сила, що до часу 
тяжко здіймалася гірською гря
дою чи вертикально підіймала 
площину землі, нарешті вирва
лась назовні. Колір, що ледь 
жеврів у масивах попередніх 
полотен, — вибухнув розкутою 
палітрою майстра. Змонумен-
талізованість образів (а змону-
менталізованість передбачає 
деяку статику) розгорнулась 
масштабністю почуття. Токарев 
сприймає світ як драматичний 
процес, де все побудовано на 
боротьбі. Колір — яскравий і 
пристрасний, сонячна ідилія 
сповнена гіркоти синіх тіней. 
Його фарби лягають на полотно 
не змішуючись: залишаються са
мі собою і відтінюють одна одну. 
Якщо в полотнах 1960-1970-х 
років змагались моноліти землі 
і неба, постатей і тла, то сьо
годні перед нами єдина ма
лярська "тканина", наскрізь 
пронизана контрастом. Такі 
кримські полотна 1990-х років, 
де зображено не краєвиди, а 
драматичні події, якими сповне
на природа: слідом за пензлем 
майстра гнуться чорні кипариси 
і періщить дощ, омиваючи кон
тур Медвідь-гори. 
Свято заходу сонця, коли роз
печений колір плавиться і стікає 
вслід за сонцем, що ховається 

за горизонтом. Це пристрасні прощальні 
обійми Світла і Матерії, а не "краєвид" до
бре знайомих гурзуфських скель. Крим 
малювали багато великих малярів, багато 
писав його і Токарев, але він, мабуть, 
єдиний, хто розгледів, що в пишній красі 
Південного узбережжя таїться щось непе
редбачене, стихійне. 

Сьогодні коло тем мистця складають при
рода, сам автор і його близькі. Сюжети, 
традиційно пов'язані з камерною атмо
сферою, набувають у Токарева внутрі
шньої масштабності, розгортаються в цілу 
світоглядну програму. Художник від при
роди наділений почуттям драматичного, 
життя загострило і відточило цю якість. 
Останніми роками в творчості художника 
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соціальне (людське) поступило
ся місцем екзистенційному. 
Предметом його інтересу стали 
могутність стихії і містерія, яка 
твориться в природі, таїнство 
творчості, тепло близьких авто
ру людей... Засади, що лежать в 
основі життєвого процесу. Така 
ж юнацька захопленість во
лодіє мистцем, така ж зачаро
ваність красою і емоція пульсує 
спалахами кольору... 

МИСТЕЦЬКА ХРОНІКА 

КИЇВ 

В одному великому (площею понад 235 м.кв.) ок
ремому залі Державного музею книги і друкарст
ва України у червні-липні 2002 р. репрезентова
ний творчий доробок Володимира Гончаренка — 
малярські роботи, монотипії, ілюстрації до кни
жок, видання з ілюстраціями мистця. Всі вони 
створені в останні 10-15 років його діяльності. В 
нинішньому році Гончаренку виповнюється 55. 
Для його творів характерна гармонійна цілісність 
і та внутрішня єдність поліфонічного звучання, 
що виразно, пластично виявляються і в компо
зиції, і в усьому спектрі насичених кольорів, і в 
кожній промовистій деталі — все це працює на 
основну ідею. Творений Володимиром Гончарен
ком художній образ ніколи не є даниною панівній 
хвилинній примхливій моді. Він не вдається до 
занадто зарозумілого, химерного, до тих хитро
мудрих абстракцій, візій, які покликані передусім 
спантеличити глядача і які так скоро й легко за
буваються. Художник не фантазує намарно. 
Сплавлена в одне ціле потужна енергія його дум
ки і почуття залучає глядача до співпереживання 
і співтворчості. 
Окремо хочеться відзначити сповнені динаміки 
руху, внутрішньої енергії, багатства у відтінках 
індивідуалізованої психологічної характеристики 
персонажів твори графічного циклу "Ми" (близь
ко 25 робіт), що виконані у техніці монотипії. 

Микола Гпамазда 

РІВНЕ 

Восени 2001 р. в салоні Рівненських художньо-
виробничих майстерень відкрилася персональна 
виставка молодого місцевого скульптора Воло
димира Стасюка, який по-своєму намагається 
осмислити внутрішній світ людини. 
Представлений на цій виставці доробок мистця 
можна віднести до умовно-фігуративного на
прямку. В роботах "Колір сну", "Людина-човен" 
на чорному тлі скульптури ніби здалеку прояв
ляється срібляста (полірований алюміній) цятка, 
крізь яку пробивається світло — символ надії. У 
творах "Голос бажань", "Пора прозріння" зобра
ження чорної корони у вигляді вертівки примітне 
тим, що тут відсутні чіткі злами форми, вони по
ступово переходять у криву, закручену лінію. Ав
тор намагається показати узагальнюючий силу
ет, який насичується ритмічною пластикою (ро
боти "Саван", "Сонячне сплетіння"). 
Скульптор Володимир Стасюк вирізняється не
повторністю образів, творчими знахідками, ут
верджуючи власний естетичний погляд у су
часній українській пластиці. 

Богдан Столярчук 

ПОЛТАВЩИНА 

Свято "Маріїна долина" проводиться 28 червня в 
селі Черняківка Чутівського району на Полтав
щині вже кілька років підряд. В цьому селі, в 
маєтку дідича Бабаніна (діда по материній лінії*) 
провела дитячі роки майбутня талановита ма
лярка Марія Башкирцева (1860-1884). В рамках 
цьогорічного свята обласним Центром народної 
творчості проведена виставка-конкурс таланови
тих мисткинь Полтавщини на приз ім.М.Башкир-
цевої під девізом "Осяяні красою і талантом". Се
ред учасниць — і досвідчені малярки, вишиваль
ниці та керамістки, і молоді початківці. Головні 
нагороди виставки-конкурсу вибороли цього літа 
малярка С.Чорна та вишивальниця О.Закорка, 
майстер коренепластики О.Грушко, іграшкарка 
(працює з тканиною) Т.Головачова, майстрині ке
рамічної пластики та розпису на склі В.Шарун і 
Л.Безпарточна. Кращі твори інших мисткинь були 
відзначені грамотами управління культури Пол
тавської облдержад м і н істрації. 

Віктор Фурман 



Андрій Дорош 

Найбільшим сюрпризом ви
ставки, яка тривала у Львів
ському Палаці мистецтв від 

ЗО квітня по 19 травня цього року в 
рамках програми Всеукраїнського 
форуму творчої молоді, було не
звичайно велике число учасниць — 
40 з 88. При тому відразу треба за
значити, що "слабка стать" у 
більшості експонованих робіт про
явила себе більш відважною, 
послідовною й переконаною в 
слушності власних концепцій, ніж 
"сильна". Відразу, аби покінчити зі 
статистикою, можна додати, що ек
спонувалося 170 творів, з яких 88 
— малярство, 43 — графіка, 24 — 
декоративне й ужиткове мис
тецтво, 6 — скульптура, а решта — 
театр, інсталяції та ін. Три чверті 
учасників — студенти Львівської 
академії мистецтв, решта з Ук
раїнської академії друкарства й ко
леджу декоративного мистецтва 
ім.І.Труша. 
Самоочевидним є, що найпро-
фесійніше виконані експонати де
коративного мистецтва (Д.Струк, 
С.Костирка) та графіка — себто те, 
чому безпосередньо навчають у 
львівських вузах. Малярство, хоч і 
має ряд цікавих формальних 
знахідок, залишається в більшості 
випадків духовно недозрілим, 
оскільки горішня вікова межа учас
ників тепер становить 27 років. При 
кількаразовому перегляді експоно
ваних творів складається дещо див
не враження, що буцімто наше 
суспільство існує в середовищі не 
те що повного матеріального доб
робуту, а неймовірної перенасиче
ності всілякими благами, хоч 
віддавна відомо, що "де надлишки 
— там гріх" (дивись цю сентенцію 
на наличнику центрального вікна 
кам'яниці XVI століття на площі Ри
нок у Львові, № 26). Молоді мистці 

конструюють (саме конструюють!) ситуації 
класичних "трикутників стосунків", вдаючись, 
наприклад, до африканської чи 
полінезійської атрибутики (О.Манжелій), іноді 
намагаються вернутися "до коренів" (С.Чеса-
нов), але якими ж окільними дорогами! Скле
пані з радіодеталей "характерники" і гейшо-

подібні відьми, "герої-моряки із Заплавки" з 
обрізаними вухами (чи не "спеціалістами" 
Л.Задова?) — і все це в манері швіттер-
сівських "картин зі сміття" вісімдесятирічної 
давності. І, звичайно ж, комплект холопських 
душечок, які квапливо шукають, під кого б за
повзти. Жоден британський студент, якщо це 
не входить до його навчальної програми, не 
стане студіювати іспанську, французьку чи 
японську мови, на молодіжній же експозиції 
добра чверть творів підписана латиницею, та 
ще й присмачена сакраментальним "ай лав 
ю". Не будемо шанувати себе самі, то інші 
нас і поготів не пошанують. 
Один з дуже небагатьох, хто все-таки відва
жується відслонити нашу досить непривабли
ву дійсність, — це О.Косатий. Його "Знайом
ство" (бездомні на баках зі сміттям діляться 
сніданком з котами, і як при тому не згадати 
Шевченкову композицію "Хлопчик-жебрак 
ділиться хлібом з собакою"!), можливо, й має 
деякі огріхи в колористиці, але соціальною 
наповненістю й належним вибором мови 
(гротеск) є у часовій перспективі одним з 
найвартісніших експонатів виставки. Звичай
но, показано чимало цілком фахових полотен 
як у традиційних манерах (наприклад, крає
види І.Дзиндри, в яких вона розвиває 
знахідки львівських живописців-шістдесят-
ників, зокрема Р.Безпалкова), так і модерних 
(Л.Бойцун), де авторка зуміла подати образ 
міста у мондріанівських формах, не позбав
лених, однак, емоційно-романтичного напов
нення. До спадщини модерністичного мис
тецтва вдається багато молодих авторів, які 
цілком професійно застосовують колорис
тичні, композиційні прийоми, наприклад, 
Г.Клімта (І.Фурлей, Р.Малець) або Е.Уайсса 
(А.Щербак). Однак ніхто особливо не 
поспішає сягнути по здобутки власного наро
ду, очевидно через те, що лежать вони за
близько й через свою доступність видаються 
малопривабливими. За останні піввіку у 
Львові було троє мистців, формальні знахідки 
яких заслуговують на подальший розвиток у 
часі, — О.Кравченко, Я.Музика й О.Шатків-
ський. Ба ні. Заморські ягоди видаються со
лодшими, хоч ще у Кузьми Пруткова заува
жено, що "для людини справедливої дозрілі 
порічки ліпші від недостиглого ананаса". Але 
це не про нас. 
Графіка, яка є серед провідних дисциплін 
УАД, з чого слід би було зробити висновок, 
що рисувальників та ілюстраторів у Львові 
бракувати не повинно, представлена явно 

В И С Т А В К И 
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недостатньо, хоч є досить професійно вико
нані естампи О.Модлої "Груші", О .Жінчиної 
"Що знайду — з'їм", О.Тептяєвої "Дощ з відра" 
та ін. Відрадним є й повернення молоді до 
техніки ліногравюри, яка після розквіту в 
шістдесятих роках на три десятиліття майже 
щезла з львівських експозицій. Естампи 
С.Носка та У.Кузьмінської свідчать, що ця 
техніка ще далеко не вичерпала можливос
тей тільки їй притаманної мови. 
Скульптура також представлена надзвичай
но скупо, що пов'язано як з неможливістю 
виконання Ті у належних матеріалах, так і з 
відсутністю достатнього числа наставників 
відповідного рівня. (На сьогодні можна ствер
дити, що "львівська школа скульптури" вияви
лася одним з численних міфів минулої епохи, 
оскільки не знайшла розвитку в часі). 
І ще декілька слів про "об'єкти", подані (і 
прийняті) на виставку. На мій погляд, ви
дається сумнівним з етичної точки зору по
каз на одній виставці скажімо, гобелену, який 
вимагає бодай трьох місяців ретельної що
вечірньої праці, й іржавого шматка бляхи, за 
яким треба прогулятися до найближчого 
смітника і який буде прийнятий виставочним 
комітетом з ляку видатися ретроградами, хоч 
до багатьох професійних творів будуть вису
нуті вельми строгі вимоги. І, по-друге, на за
кордонних рудералістичних виставках експо
нати авторами все-таки відповідно підготов
лені — їх не гидко взяти в руки, бо вони за
литі у пластмасу, що є, до певної міри, навіть 
естетизацією й забезпеченням, яке не дає 
"твору" розпастися на шматки від першого 
дотику. На львівській виставці цього передба
чено не було. Однак, попри усі огріхи, експо
зиція засвідчила, що дуже багато молодих 
людей міста мають задатки до творчого ос
мислення довколишності і, рівночасно, вия
вила неабиякі прогалини у вихованні з них 
свідомих відповідальних громадян й наданні 
молоді перспектив творчої праці в Україні, а 
також цілу низку дрібніших проблем (глибшо
го ознайомлення студентів зі здобутками ми
стецтва XX віку, що заощадило б їм "винай
дення велосипедів", навчання основ експо
зиційної роботи та ін.). Цілком очевидно, що 
національна культура вимагає постійної, а не 
епізодичної — від кампанії до кампанії — 
підтримки з боку державних структур, 
оскільки вона не лише допомагає формувати 
духовне обличчя суспільства, але при розум
ному відношенні стає банком, у якому ду
ховні цінності переростають у матеріальні. 

1. Орися Модпа. Груші. Кольоровий офорт. 2002. 

2. Ірина Дзиндра. Трава. Полотно, олія. 2001. 

3. Швидкісний спуск. Полотно, олія. 2001. 
4. Соломія Костирка. Львівські дискусії. Вовна, ткання. 

2001. 
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мисткиня Ольга Шулепа звертається 
4 до древньої культури Українського 

Трипілля. З 9 по 18 січня 2002 р. у 
виставковому залі КОНСХУ "Мистець", що 
по вул. Великій Васильківській, 12 діяла 
персональна виставка цієї художниці. Це 
вже друга виставка для неї - перша 
відбулася два роки тому в Івано-
Франківську. 

У Києві експозиція складалася з 
36 виробів зі шкіри, а також 18 акварелей; 
датовані вони 1997-2001 роками. Серед 
шкіри виокремимо триптих "Релікти" 
(1997), твір "Та, що несе життя" (1998), 
папку "Берегиня", скриньки "Зоряний 
танок", "Таїна", "На сторожі" (усі - 2000). Всі 
шкіряні вироби виконані в одній 
стилістичній манері. На спокійному ясному 
бежеватому тлі розташовано т.зв. 
"геометричні", цілковито симетричні 
композиції. Більшість з них складаються з 
великої кількості фігур, які утворюють 
більші (скажімо, "Берегиня") й менші знаки. 

Акварельні роботи продовжують 
стилістику витворів зі шкіри. З-поміж них 
можна відзначити створені в 2000 році 
"Затишок", "Початок" та "Благом назвемо". 
Серед усіх, дещо одноманітних за 
колористикою акварелей (більшість з яких, 
так само, як і шкіряні вироби подано в 
бежевих тонах), вирізняється триптих 
"Початок". Ця робота вносить необхідну 
динаміку в усю експозицію, яка, загалом, 
таки розкрила яскраву творчу особистість 
Ольги Шулепи. 
Творчість івано-франківської мисткині ще 
раз наочно підтверджує невмирущість 
генетичного зв'язку сучасних українців зі 
своїми трипільськими пращурами. 
Засвідчує вона і те, що мистецтво глибоко 
національне може творитися в будь-якому 
матеріялі. Трипільські ідеологеми, що 
дійшли до нас в своєму керамічному 
втіленні, в творіннях Ольги Шулепи 
перейшли в принципово новий матеріял і 
трансформувалися в шкіряні візерунки, які 
продовжили, оновивши, надчасну образну 
мисль трипільців. 

м. Івано-Франківськ 
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1. Ольга Шулепа. Триптих "Релікти" (І). Шкіра, ручне 
рельєфне тиснення, тонування. 1997. 

2. 'Та, що несе життя". Шкіра, ручне рельєфне тиснення, 
тонування. 1998. 

3. Триптих "Релікти" (II). Шкіра, ручне рельєфне тиснення, 
тонування. 1997. 
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Надія Бабій, 
історик мистецтва 

АТМОСФЕРА МАМИНОЇ ЗАПОЛОТІ 
Штрихи до портрета художника Василя Красьохи 

"...за допомогою краєвиду 
мистецтво стає національним". 

Жюль Кастаньярі 

Твори Василя Красьохи впізнавані на 
будь-якому вернісажі. З контексту 
новітніх пошуків у мистецтві їх 

вирізняє стриманість, певна академічність, 
чуттєвість, справжня українськість. Про
стота рисунку, золотаве тло, ніжність тонів, 
— все до найтоншого штриха варте уваги. 
Роботам художника притаманний особли
вий такт, вишукана мелодійність, діапазон 
мажорних і мінорних колірних коливань, в 
яких він передає напругу своїх емоцій на
шому серцю. 
Василь Красьоха народився 12 березня 
1954 року в селі Хряськ на Волині. У 1972 
році закінчив навчання в Республіканській 
художній школі міста Києва, далі було на
вчання Київському художньому інституті 
на факультеті живопису. Красьоха — учас
ник багатьох художніх виставок в Україні 
та за кордоном, однак перша персональна 
виставка мистця відбулась лише нещодав
но — у грудні 2001 року в Івано-
Франківську, де мистець проживає нині. 
Переважна більшість полотен в експозиції, 
та й загалом у творчому доробку мистця, 
— краєвиди. У них Красьоха прагне повер
нутись в єдино щасливий час — місце нест
римних дитячих спогадів на своїй Волині, 
які для нього значно багатші за те, що про

понує нинішнє існування. 
Контраст між шумним столичним життям у 
Києві та помірною, непоквапливою течією 
Стиру, надалі — стрімкі ритми Карпат і кон
трастні горизонталі Хряська й зумовили, 
очевидно, вибір теми — однієї на все жит
тя. У своєму пізнанні природи й людини ху
дожник шукає вирішень влсних творчих 
проблем. 
Ранні роботи художника створені під впли
вом академізму школи ТЯблонської та 
О.Лопухова, хоча вже у них відзначена по
ява свого стилю, начерки своєї теми ("В 
нашім краю", "На Дністрі", "Поліський 
льон", "Перед грозою"). Багатофігурні ком
позиції надалі змінює захоплення колірни
ми розщепленнями, що й приводить до 
імпресіоністичних шукань ("Адалари", "Ого
лена" тощо). Нині художник Василь Крась
оха, хоча й послуговується у творчості пле
нерними зарисовками, переходить у кар
тинах від зображування предметів до — 
ідей, заплющуючи при цьому очі на 
зовнішній світ і зосереджуючись на обра
зах свого внутрішнього світу. Людські по
статі на полотнах розчиняються, стають 
прозорими, імперсональними, хоча їх при
сутність відчувається незримо у кожному 
сюжеті. Особистісними стають оточуючі 
марева дощів, багнюки, копиці сіна за 
сусідським парканом, які в сенсі творчості 
мистця переростають реалії і відіграють 
роль позачасових символів. 

Хтось шукає національне, відтворюючи 
історичні події, хтось занурюється у глиби
ни, звертаючись до доби скитів і Трипілля, 
досліджуючи національну колористику, 
ритміку тощо. "Щось глибше" для Василя 
Красьохи закорінене в істині, де завжди 
так само вставало сонце, діяв той самий 
фактор життя, існує потяг до свого коріння, 
дитинства, звідки вийшов, що має відстою
вати. Що всмоктав у себе з молоком ма
тері — з тим буде і до смерті. 
Його віднайдена метафора — поле, доро
га, самотнє дерево чи кущ, Людина як 
центр, домінанта навіть за її відсутності — 
колообіг часів і народів, світів і філософій 
закарбовані у цьому вічному і простому 
сюжеті. А ще — неполишаюча атмосфера 
маминої заполоті* — гармонія складного 
плетива колірних нюансів як тонких відно
син у душі мистця, у зіткненні душі зі 
світом, в переживанні тою душею світу. 

м. Івано-Франківськ 
* Заполоть (волинське) — у вишивці спосіб ме-

ланжування, що додатково збагачує мотив. 
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Символіст 
трагічної 

доби 
Юхим 

Михайлів 
Мистець Юхим Михайлів був симво

лістом непересічного таланту. На
родився 1885 року в Олешках, на 

землі Таврійській. Помер у 1935 році в 
північній Росії, на засланні. Михайлів зали
шив чимало важливих картин; більшість з 
них були врятовані завдяки самовідданим 
зусиллям дружини мистця, що на руках 
пронесла їх через роки Другої світової — з 
України до Словаччини, а потім до Австрії і 
південної Німеччини. Перейшовши кілька 
таборів ДіПі, і чудом врятувавшись від ре
патріації, вона прибула весною 1949 року 
до Сполучених Штатів, разом з мистець
ким доробком чоловіка. 
Праці Михайліва, що зараз перебувають у 
США, були створені між 1904 і 1935 рока
ми. Часом просто милі, а часом умисно 
наївні або повні символіки, ці картини ре
презентують важливу гілку творчості, яка 
завжди стояла вище спроб приписати їй 
певні академічні чи мистецько-історичні 
вартості. Особистий символістичний стиль 
Михайліва є найважливішою частиною йо
го стилю, хоч у нього є чимало цікавих 
краєвидів, натюрмортів, портретів та жан
рових полотен. Багато з цих речей притя
гають увагу навіть тих, хто не має достат
нього відчуття української культури, яка 
так багато значила для автора. 
Корисно поглянути на цього маляра в кон
тексті тогочасної європейської історії мис
тецтва. Його часи, повні бурхливих полі
тичних переворотів, були не найкращі для 
обміну ідеями чи художніми творами. Все 
ж таки, ми можемо з певністю припустити, 
що Михайлів, як один з провідних малярів у 
мистецькому Києві, був ознайомлений з 
усіма новими спрямуваннями європейсь
кого мистецтва. 

В Михайліва легко відкрити впливи інших 
(на жаль, цей вираз часто вживають як 
зручний засіб для поспішного окреслення 
постаті певного мистця), але, в більшості 
випадків, ці впливи так само легко й не 
помітити: адже що мистець мусить розви
ватися з традиції, тому його мистецтво не 
може бути позбавленим певних впливів. 
Хоч Михайлів увібрав і асимілював багато 
західних і східних впливів, він може з 
певністю бути потрактований як оригіналь
ний мистець. Він був українським симво
лістом, настільки свідомим своєї власної 

Томас Болт, 
історик мистецтва (США) 

кого життя — вона збагатила його знання 
народного мистецтва, традицій і загостри
ла його любов до України. Уже тоді він по
чав розуміти, що він повинен втілити всі ці 
народні багатства у своїх полотнах. По
глиблюючи свою освіту, він пише наукові та 
науково-популярні статті присвячені ук
раїнській народній культурі, що публікува
лися в Україні і за кордоном. Як згадують 
сучасники, він писав про все — від гончар
ства до писанок. 
Він жив у небезпечний час, і його захоп
лення народним мистецтвом не могли не 
привернути увагу намісників Сталіна, зро
бивши його "політично ненадійним". В ті ча
си, коли більшість совіцьких мистців пра
цювали на ниві офіційного соцреалізму, 
змальовуючи сцени "радянського щастя", 
Михайлів створив полотно "За завісою 

української культури та минулого, що ж и т т я " ~ ^ м а й ж е Дотепно-відкриту, 
зовнішні впливи, які б сильні вони не були, р в і й н у за змістом алегорію російського 
не могли відбитися на самобутності його з а с и л л я н а У к Р а ї н і - Дивлячись на цю карти-
творчості. Мистець, що не має власної ну, створену в таку тяжку добу, можна по-
міцної традиції, дуже легко підпадає під Д У м а т и > Щ° її а в т 0 Р ~ м а й ж е хворобливо 
чийсь вплив. Михайлів легко засвоїв усе, н а ї в н а л ю п - и н а - 0 п - н а к ^ е н е т а к - Михайлів 
що його цікавило у французьких сим- б У в вояком під час найжорстокіших боїв в 
волістів, засвоїв та використав для ство- І С Т 0 Р " - Т а - незважаючи на всі незгоди, він 
рення своїх власних своєрідних методів 3 У М І В залишитись людиною, що всім до-
мистецького вислову вірила. Михайлів зовсім не мав політично-
Закінчивши свою освіту у Московській го інстинкту: він не тільки малював лише те 
школі малювання, скульптури і архітектури У Щ° В І Р И В - - він навіть використовував ці 
(1906-1910), Михайлів уже був компетент- к а Р ™ н и п л я К Р И Т И К И тодішньої влади. Ця 
ним, високо кваліфікованим мистцем. Та Р и с а Михайліва дозволила надати картині 
мистецька амбіція художника кликала його " З а з а в і С 0 Ю ж и т т я " специфічної компози-
до чогось більшого, ніж продовжування Ц ' й н о ї невинності, яка приховала справ-
традиції його вчителів - В.Сєрова, С.Ко- ж н і й з м і с т Р о 6 о т и - к а р ™ н а навіть експону-
ровіна та В.Борисова-Мусатова. Працюю- в а л а с ь н а к і л ь к о х виставках, аж поки, на-
чи в музеї Поля в Катеринославі. Михайлів Р е ш т і - московські представники влади її 
занурився у вивчання українського народ- зрозуміли і негайно зняли з виставки. Ма-
ного мистецтва, Тут він спілкувався з селя- 6 ^ ь ' 3 п о ш а н и д о мистецької репутації Ми-
нами, збирав старі речі, робив малюнки х а й л і в а - к а Р т и н а н е 6 У л а знищена і її по-
для етнографічного відділу музею. Нагода вернули авторові. Це полотно не тільки не 
працювати в музеї була найщасливішим м а л 0 в с о б і офіційних комуністичних "вар-
збігом обставин на початках його мистець- т о с т е й " а - навпаки, показувала чимало тих 

Блукаючий дух. Пастель. 1916. 
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духових ідеалів, які нищились по дорозі до 
комуністичного "майбутнього". Використо
вуючи традиційний метод символістів, Ми
хайлів малює руку, котра відхиляє веселу, 
барвисту завісу життя, щоб показати за 
нею велетенські (і підозріло ведмедеподіб-
ні) ноги страховиська, яке збирається роз
чавити нещасного П'єро. На задньому 
плані — пожежа нищить храм, цей символ 
цивілізації, культури і традиції. Михайлів 
має ще декілька картин подібного характе
ру, наприклад, "Заковане мистецтво" 
(1925, акварель), яка теж могла тільки на
шкодити авторові, що насмілився показати 
тогочасне мистецтво як дерево, закуте 
важким ланцюгом. 
Потужний струм алегоричного протесту в 
багатьох картинах Михайліва нагадує ме
тодикою не французьких символістів, а 
скоріше російських малярів другої полови
ни XIX століття, наприклад В.Верещаґіна. 
Деякі картини Михайліва, такі як "Путь, єго 
же не прейдеши", "За завісою життя" та 
"Загублена слава", схожі до картини Вере
щагіна "Апофеоз війни", що була іронічно 
присвячена "всім великим завойовникам 
минулим, теперішнім і майбутнім". 
Українська тематика є найголовнішою в тво
рах мистця: славне українське минуле з на
родних легенд він успішно поєднує з сим
волістичними. Те, що може здатися невин
ною фантазією, перетворюється на глибоко
змістовні образи, повні туги за батьківщи
ною, повні ідей почерпнутих з криниці глиб
шої, ніж пам'ять окремої людини. Такі твори 
несуть заклик до традицій і слави минулого, 
осуджують сучасність. 
Триптих "Соната України" — чи не найви
значніший твір Михайліва, який складається 
з таких картин: "Старий цвинтар", "Зруйно
ваний спокій" та "Блукаючий дух" (всі — 
1916, пастель). Ця соната (інакше не можна 
назвати ці картини, виконані цілковито 
унікальною технікою), разом із тематично 
спорідненою картиною "Загублена слава" 
(1922, пастель), створюють не тільки відчут
тя неповоротної втрати, але й показують 
стійкість минулого перед сучасною агресією. 
"Загублена слава", одна з найзворушливі-
ших картин Михайліва, композиційно не
складна річ: на першому плані бачимо ге
тьманську булаву, загублену кимось в 
траві, на схилі самотньої могили в укра
їнських степах... Таке протиставлення са
мотньої природи і загубленого символу ук
раїнської минувшини викликає почуття не
вимовного суму. Здається, що занедбане 
минуле завмерло, чекаючи, щоб його 
знайшли. В "Сонаті України" та "Загубленій 
славі" ми бачимо найдраматичнішу ре
алізацію мистецьких здібностей Михайліва. 
Якщо картина "Кам'яні Баби" (1919, пас
тель) — це ще одна лебедина пісня про 
улюблену минувшину, то "Чайка" (1923, па
стель) — символічна візія вільної, неза
лежної України. Ця прекрасно виконана 
картина не має нічого спільного з су
часністю Михайліва і тим самим звертає 
увагу на проблеми цієї сучасності: часом 
немає кращого способу показати зли
денність, ніж свідоме удавання, що цієї зли
денності не існує. Минуле, однак, тут при

сутнє. Крім чайки, символу України, ми ба
чимо хмари у вигляді вершників — це орди 
завойовників, що плюндрували землі Ук
раїни. І чайка, і вершники відбиваються в 
спокійних водах річки — символу часу. 
Триптих "Місячна Соната" — це розповідь 
про дитинство з трагічним кінцем, що скла
дається з картин: "Золоте дитинство", 
"Тендітне дитинство" та "Апофеоз". В ос
танній частині герой сонати, маленький 
хлопчик, сидить самотньо при заході міся
ця, поруч з поламаною квіткою над став
ком — це один з найсильніших і найпромо-
вистіших образів в історії малярства. 
Творчість непересічного мистця трагічної 
доби в українській історії Юхима Михайліва 
лише починає відкривати нам свої неви
черпні глибинні змісти, які вклав у свої ро
боти майстер. І з часом, як зазначив один 
з дослідників творчості Михайліва Григорій 
Майфет: "Нове суспільство, використовую
чи скарби попередньої культури, хутко 
проходячи її щаблі, зупиниться, зрозуміє і 
оцінить цю оригінальну, щиру й відважну у 
своїй відвертості творчість". 

ІЗ ЛИСТІВ МИХАЙЛІВА ДО ЙОГО ДРУЗІВ 
(ДО ПОЕТА ТРОХИМА РОМАНЧЕНКА) 

...Нема у нас ніякої організації, а це дуже 
шкодить розвиткові наших талантів, нема 
звідки дістати допомоги. Скажу про себе. Я 
терплю, не виставляю своїх речей на 
російських виставках... і чекаю, чекаю, ко
ли нарешті почую про організацію ук
раїнських художників, про виставку в 
рідній сім'ї, в своїй хаті. Ви вже знаєте, як 
я ставлюсь до участі в російських журна
лах, знаєте, що все: гроші, популярність, 
самовтіху я віддаю на вівтар України, че
каю свого журналу, свого видання. Але чи 
довго все це так можливо робити? Праця 
художника — далеко не праця письменни
ка. Забороняють останньому друкуватись 
— він розповсюджує свої думки, свої твори 
в рукописах, нарешті нелегально видасть. 

Не те з картинами. Без виставки, без пре
си вони — мертві, вони — скарб, захова
ний в землі. 
Поки що в мене не вмирає надія на "Това
риство українських художників". Але коли 
воно буде? Без нього багато відбивається 
від нашого табору і йде працювати на чужу 
ниву, збагачувати чужу культуру. Страшно 
робиться, за байдужістю "наших" ми й досі 
не маємо хоч невеличкої національної га
лереї. Суспільство повинно виховувати 
національних художників і закласти гале
рею. Виховані національно художники не 
стануть дорожитися з своїми картинами і 
радо підуть на дороге, необхідне націо
нальне діло. Правда, у нас немає меце
натів, наші дуки віддають свої капітали на 
"общерусское депо", не знаючи й не чуючи 
потреби рідної хати. Але я знов кажу: вихо
вані національно художники не стануть 
крамарями. 
Коли тепер приходиться здибуватись й го
ворити з якимсь росіянином чи поляком 
щодо нашого самовизначення й нашої 
культури, вони просто запитують: "А де ж 
ваші художники, композитори, театр?" І 
справді, запитаю і я тепер від себе: чи єсть 
у нас хоч одна національна картина чи гра
вюра? (Я не кажу про гравюри старі 
київські, котрі збереглися по книгах тощо). 
Не можна ж називати "Запорожців" Рєпіна 
нашою картиною, або Пимоненкові ілюст
рації до театрів Суходольських, Гайдамак і 
інш. ? Наша картина повинна бути написа
на нашою кров'ю, нашим мозком, нашими 
нервами, тоді вона буде зрозуміла нам 
усім й дорога для всіх. 
Оце думаю писати листа Холодному, 
Єфремову і, може, Дорошенкові. Писатиму 
на цю ж тему — "Товариство українських 
художників". Страшенно тяжко, любий Тро
химе Миколаєвичу дивитись і мовчати, як 
казав Тарас: "мовчки чухати чуб"... 

Серпень, 1913. 

Старий цвинтар. Перша частина сонати "Україна". Пастель. 1916. 



Ростислав Гзйдученко 

50 РОКІВ В АКАДЕМІЇ 
Увиставкових залах Національної 

академії образотворчого мистецтва 
й архітектури 27 березня 2002 р. 

відбулося відкриття виставки "Василь За-
башта — народний художник України, про
фесор. 50 років в Академії". Експонувало
ся понад сімдесят робіт професора різних 
років та близько двадцяти робіт його сту
дентів. Студентські роботи — це малярські 
навчально-академічні постановки натури, 
зокрема постановки на пленері, завдання 
з композиції, які В.Забашта, як викладач, 
ставив у різні роки своєї педагогічної діяль
ності. Він розпочав викладати в КХІ (нині 
НАОМА) 21 лютого 1952 р., про що і зробив 
запис у своєму щоденнику: "Сьогодні пер
ший день у моєму житті — початок педа
гогічної роботи. Веду рисунок на першому 
й другому курсах скульпторів...". 
П'ятдесят років віддає свій час, посильно 
прилучає до мистецтва краси випускників 
Академії. Багато художників, педагогів, 
котрі працюють в Україні та за її межами, 
— є учнями Василя Івановича. За цей до
сить значний часовий проміжок йому до
велося керувати творчою майстернею по
бутового малярства (1960-1968 рр.), вико
нувати сім років обов'язки декана творчих 
факультетів, двадцять чотири роки викла
дати на третьому курсі малярського фа
культету й, нарешті, керувати відновленою 
1992 р. — за його ініціативи й наполягання 
— творчою майстернею пейзажного ма
лярства, якою він опікується й донині. 
Неофіту (В.Забашта став студентом КДХУ 
1946 р.) важливо на своєму шляху зустріти 
учителя (учителів), котрі б допомогли спря
мувати творчу особистість на стежку, адек
ватну саме їй. Василь Касіян, Карпо Трохи-
менко, Володимир Костецький, Олександр 
Пащенко стали тими учителями, котрі до
помогли йому вийти на стежину як у твор
чості, так і в педагогічній діяльності. 
Василь Іванович вважає педагогічну робо
ту великою творчою працею. Своє педа
гогічне й громадянське кредо він визначив 
так: "Якщо тобі дав Бог бути мистцем-учи-
телем — допомагай розвивати талант 
творчої особистості, не заважай, не насад
жуй свої творчі ідеали, навчай вчитися 
творити, бачити сонце й зорі навіть там, де 
їх не видно". Тому він не просто викладач, 
а, як пише його учень Прокіп Колісник, "... 
це людина, котра підсвідомо й свідомо но
сить в собі езотеричні знання, а головне — 
вміє відкрити, бодай трішечки, доступ до 
них посвяченим, тим, кому дано, хто хоче 
й може знати". Хоча на суто творчу роботу 
лишалося мало часу, але він, мабуть, від
бувся і як маляр, котрий шукає гармонію 
кольорів, пробує творити образи кольором 
і всіма його безмежними вальорами, 
інамагається вчити цьому учнів, а також 
учить естетизувати предмети, явища, лю
дей. І учні вдячні йому за це. 

В И С Т А В К И 

Але, як говорить професор Забашта: "Ким 
би ти не був — будь людиною, неси любов, 
добро, живи у злагоді з природою, будь 
патріотом". У творчості мистця ця його по
зиція простежується. "... Щирість, свідома 
національна позиція, не як кон'юнктурна 
поза, не як егосамоціль, а істинно позиція 
— стан душі, спосіб мислення, світогляд — 
те, що робить з майстра архетип культури". 
І на цій виставці твори в черговий раз під
тверджують невисловлювані думки гляда
чів щодо його іміджу як колориста. Варто 
відзначити також широту почуттів, пережи
вань, утілених малярськими засобами. Ця 
широта коливається: від буремної, рвучкої 
експресії до тихої зажури, безгомінної 
мрійливості. Автор демонструє й свою жа
нрову "гнучкість". Глядач на виставці міг 
оглянути різнохарактерні за настроєвістю 
краєвиди, індивідуалістичні портрети, стати 
свідком небуденних подій української 
історії, виображених у великих сюжетних 
картинах. Великі за розміром полотна — 
"Прометей духу (Т.Шевченко в колі кирило-
мефодіївських братчиків)", "Засновники 
Києво-Могилянської академії", над якими 
автор наполегливо працював близько де
сяти років, засвідчують працездатність 
майстра, його відповідальність, а також ви
разну громадянську позицію. 
Виставка творів Василя Забашти, за сло
вами глядачів, "це свято кольору", "таїна 
гармоній", "радість душі й серця"... 
Василь Забашта каже своїм студентам і 
всім, хто причетний до творчості: "Ви кинь
те усе, все —дрібниці... стілець зламався, 
чогось там немає, — треба писати, треба 

творити, треба так жити, щоб палала душа1 

Подивіться навколо — це свято напруже
них, ніжних, дзвінких кольорів...". 

м. Кит 

1. Василь Забашта. Автопортрет. Полотно, олія. 2" 
2. Засновники Києво-Могилянської академії Петро 

Сагайдачний та Гальшка Гулевичівна. Полотно, олі 
1999. 



МИСТЕЦТВО — "ЗОЛОТА НОША" 
В'ячеслав Приходько 

Дивний, часом загадковий вплив на долі 
людей мають місце їх народження та 
життя... Золотоноша і Ужгород — два 

невеликі містечка, розділені сотнями кіло
метрів, різні за традиціями, звичаями, мен
талітетом жителів, — відіграли свою визнач
ну роль на життєвому шляху заслуженого ху
дожника України В'ячеслава Приходька. 
Народився 1940 року на Черкащині, в Золо
тоноші. Сама назва міста ніби провістила 
творчий хист художника, дарований йому 
Богом: "золота ноша" таланту — важка, ча
сом мученицька — потребує повної віддачі 
духовних сил, однак шляхетна за задумами 
і звершеннями. 
Закарпатський Ужгород, овіяний таємничіс
тю віків, із затишними вулицями і площами, 
примхливою річкою Уж, увінчаний старо
винним замком, — назавжди став для В'я
чеслава Приходька однією з улюблених і 
провідних тем його творчості. Все своє сві
доме життя, за винятком років навчання у 
Львівському інституті декоративного і при
кладного мистецтва, він прожив в Ужгороді. 
Творча діяльність Приходька розпочалась 
наприкінці 1960-х рр. — "хрущовська відли
га" закінчилася, в мистецтві запанували 
жорсткі ідеологічні настанови, найменше 
збочення від яких піддається критиці, не
прийняттю, забороні на виставкову діяль
ність. Не уник цього і молодий художник, од
нак саме в ці роки формувались його світо-
глядницькі позиції і творчі уподобання: 
вірність собі — завжди і за будь-яких обста
вин, відвертість, відмова від компромісів. 
Саме в цей час він усвідомлює необхідність 
визначення свого індивідуального стилю, 
"свого обличчя". Щоб не загубитися серед 
ужгородських мистців, знайти своє місце в 
закарпатській художній школі, В'ячеслав 
послідовно і наполегливо шукає і знаходить 
свою систему в образотворчості. Його по

лотна характеризуються такими формаль
но-стильовими ознаками, як послідовна і 
свідомо акцентована конструктивність ліній 
і форм, своєрідна монументалізація і уза
гальненість станкових композицій, моделю
вання об'ємів широкими барвистими площи
нами, свіжість і чистота колориту, що часто 
будується на поліфонії синього, червоного, 
білого, жовтого і вохристих тонів. 
Художник незмінно відкритий найрізно
манітнішим враженням і своє призначення 
бачить у їх перетворенні в матеріал мис
тецтва: він не обмежує себе, а з однаковим 
захопленням працює і в пейзажі, і в натюр
морті, і в сюжетному малярстві. Художні об
рази і композиції мистця завжди впізнавані 
і в той же час — узагальнено умовні, підне
сені, пройняті особливою одухотвореністю і 
хвилюючою емоційною багатозначністю, що 
віддзеркалює поетичне уявлення художника 
про гармонію і досконалість світобудови. 
Урбаніст за характером, він багато і натх
ненно пише міські краєвиди. Повертаючись 
із далеких і близьких творчих мандрівок, як 
правило, привозить багато нових картин, 
однак не шукайте в словацьких, угорських, 
німецьких, фінських та прибалтійських сю
жетах відомі кожному туристу "сувенірні 
пам'ятки". Автор відтворює на полотнах тихі 
камерні вулички, сільські та міські архітек
турні краєвиди, сповнені спокою, овіяні ау
рою неповторності. Водночас, як уже зазна
чалось, улюблений мотив мистця — рідне 
місто. Ужгородські композиції, здебільшого, 
— динамічні: будинки, як і люди, живуть тут 
своїм власним життям. На картинах барви, 
площини, об'єми ніби зіштовхуються, спере
чаються, колорит вібрує то різкими контрас
тами, то майже монохромними тональними 
переходами. 

З натхненням і вдумливістю пише художник 
натюрморти. У цьому жанрі автор почуває 

тує, шукає відповіді на питання сучасного ^ 
мистецтва. Відбір предметів "по-приходь- ц 
ківськи" нестандартний: "Верстак", "Пряд- ^ 
ка", "Білий глечик", "Осінні дині", колодязь. § 
Ці речі, на перший погляд непрезентабельні, 5 
по суті, несуть у собі знаки спадкоємності ^ 
людських поколінь. "Прядка" — символ од- ^ 
вічної круговерті і тонкої лінії життя. "Вер
стак", з його стриманою, лаконічною, відшлі
фованою віками конструктивною формою, 
— уособлення твердості і непохитності на
родного буття. "Святий колодязь" з кришта
лево чистою прозорою водою — джерело 
сущого на землі. Драбина, що спирається на 
небо, — символ невпинного устремління до 
досконалості. 
Натюрморти автора — це вивірені і закінчені 
за своїм образним ладом твори, в яких ху
дожник шукає відповіді на старе, як світ, пи
тання про цінність людського життя, 
миттєвість і вічність, з ностальгічними настро
ями розмірковує про невмолимий плин часу. 
Багато з того, про що мріяв Вячеслав При
ходько у молодості, мабуть, збулося: він 
одержав визнання глядача і схильність кри
тиків, удостоєний звання заслуженого ху
дожника України, нагороджений премією 
ім.Й.Бокшая — А.Ерделі. Однак, на його 
думку, людина ніколи не повинна спинятись 
на досягнутому. Адже лише наполеглива 
праця та нестримний пошук істини — єди
ний шлях у мистецтві. 

м. Ужгород 

1. В'ячеслав Приходько. Центр старого міста. 
Полотно, олія. 2001. 

2. Розмова. Полотно, олія. 2000. 
3. Акценти. Полотно, олія. 2000. 
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ПРЕДСТАВНИЦЬКЕ 
ВИДАННЯ 
КОЛЕКЦІЇ 
Мистецтво Одеси в колекції Михайла Кнобе-
ля / Ред. журн. "Образотворче мистецтво" 
Національної спілки художників України. — 

Одеса - Київ, 2002. — 192 с: іл. 

Скільки вже разів ми, мистецтвознав
ці, звертали увагу не лише гро
мадськості, але й насамперед влади 

на той вельми сумний факт, що кращі тво
ри сучасного мистецтва, яке постає у 
перші роки державності України, не зали
шаються в Україні, а відпливають за кор
дон. Чому? Тому що молода наша держава 
чи то через економічні негаразди, чи че
рез свою недалекоглядність майже не за
куповує картин, скульптур, килимів тощо. 
Змушені виживати, мистці всіма правдами 
й неправдами намагаються продати свої 
творіння, і найчастіше покупцями стають 
спритні зарубіжні "шанувальники". Наше 
українське мистецтво, створене на основі 
міцної академічної школи, має високий 
професіональний рівень, і тому у світах йо
му віддають належне. Зате наші музеї та 
картинні галереї, котрі не мають державної 
дотації на поповнення своїх колекцій, нічо
го придбати не можуть. Таким чином, і 
історія сучасного мистецтва, за відсутності 
у художників та в музейних зібраннях 
гідних звершень сучасності, — буде мати 
великі прогалини. Ці майбутні "білі плями" 
не можуть не хвилювати патріотів України. 
Тому так радує поява вітчизняних ко
лекціонерів сучасного мистецтва. їх мало, 
а потреба в них — величезна. Чи треба ка
зати, що прихильність до них держави му
сить бути винятково уважна. 
Публікуючи статтю про проблеми створен
ня музею сучасного мистецтва з Одесі, хо
чемо, щоб на неї зреагували всі обласні 
центри України, та й столиця також. Ство
рення музеїв сучасного мистецтва по всіх 
регіонах України — також проблема дер
жавного значення. 

Одесит Михайло Кнобель — колекціонер, 
який протягом багатьох років копіткою 
працею збирав колекцію улюблених творів 
видатних майстрів сьогодення, — готовий 
пожертвувати нею заради створення му
зею в рідному місті. Крім того, він, пішовши 
на великі витрати, видав альбом творів 
своєї колекції. 
Тексти рецензованого альбому надруко
вані не лише державною, українською мо
вою, але й англійською та німецькою. Ака
демічності ж виданню надає його класична 
побудова, коли суто альбому, тобто репро
дукціям творів, передують тексти самого 
колекціонера-видавця М.Кнобеля, який ви
ступає одночасно і в ролі редактора-упо-
рядника, другого редактора-упорядника 
Миколи Маричевського та відомих мис
тецтвознавців — одеситки Тетяни Баса-
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нець і киян — академіка Олександра Федо-
рука та Григорія Міщенка. З коротким сло
вом виступають і самі художники, четверо 
із них — Валерій Басанець, Олег Волоши-
нов, Микола Степанов та Олександр Стов
бур. 
Фотографії та чорно-білі репродукції творів 
мистців, які ілюструють усі ці тексти, вико
нують документальну, популяризаційну та 
естетичну функції. Читач має можливість 
побачити, якими були багато авторів ви
дання тридцять років тому — в 1973-му. 
Надзвичайно цікаво те, що серед них ре
продуковано обкладинку першого не
офіційного, самвидавчого каталогу (автор 
— В.Сєров, упорядник — В.Маринюк) оде
ситів та фотографії мистців з каталогу "Ху
дожники Одеси" (вип.1, І980 рік). 
Завершують альбом тексти і світли
ни з вернісажів колекції М.Кнобеля 
(з 1991 року), а також крупнофор-
матні фотопортрети мистців, чиї 
твори представлені в збірці. Ці фо
то супроводжуються біографічними 
довідками, знову ж таки поданими 
трьома мовами. Всього персоналій 
— 53. В кінці — "Бібліографія" та 
повна інформація про тих, хто при
четний до видання. Назвемо лише 
кількох: керівник і автор проекту — 
Михайло Кнобепь, головний редак
тор — Микола Маричевський, ма
кет — Василь Гончаров, Віктор Ма-
ринюк, Олександр Стовбур; видав
нича фірма — "Афіша" (Україна, 
Львів). 
Альбом "Мистецтво Одеси в ко
лекції Михайла Кнобеля" має су
перобкладинку, солідну оправу і всі 
елементи добротного видання, ко
тре поважає читача-глядача і в 
особі своїх авторів — самого себе. 
Ілюстративний ряд усіх текстів по
дано по-одеськи вишукано і нео
рдинарно. А шрифтова частина 
комп'ютерного набору — стримана 
і проста. У розташуванні всіх елементів 
книжки — заголовків, фото, текстівок, ко
лонцифр, у подачі ширини смуг і навіть ко
льору паперу (вохристий на початку) — 
бездоганний смак авторів. Належну увагу 
віддано автору колекції. Його факсиміле 
та світлини з ним проходять від супероб
кладинки, власне, через увесь альбом. На 
найвищої якості білому крейдованому па
пері (150г/м"), на кожній сторінці по одній, 
системно закомпоновані репродукції ма
ють добрий простір для "вільного дихання". 
Якість колірного відтворення — висока. 
У передньому слові Михайло Кнобель ко
ротко знайомить читача зі своєю біогра
фією, розповідає про колекціонування та 
своїх улюблених мистців. Найголовнішим, 
вочевидь, є перше: його зізнання в поша
нуванні традиції художників одеської шко
ли, до якої, на його думку, належать і йо
го улюбленці; і друге: те, що його надзав
данням є мета збудувати Музей сучасного 
мистецтва. 

Микола Маричевський у своєму тексті ви
будовує ланцюг зв'язку поколінь одеситів-
мистців — від так званої "південної школи" 
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(Киріак Костанді, Геннадій Ладиженський і 
т.д.) — до наших сучасників: Басанця, Ма-
)инюка, Степанова... 

Одеський мистецтвознавець Тетяна Баса-
юць наголошує на мистецькій якості ко-
екції і говорить про те, що Михайло Кно-

бель "спромігся зробити свою збірку мак
симально інформативною щодо виявлення 
формально-стилістичних ознак одеського 
мистецтва за останні ЗО років". Із її персо-
налістських акцентів привертає увагу 

лонами" Іздебського початку минулого 
століття, а діяльність Кнобеля — з ко
лекціонуванням Ханенка в Києві, Щукіна в 
Москві та Воляра в Парижі, назвавши всіх 
цих подвижників живою легендою но
вітнього мистецтва. Для нього, видатного 
сучасного мистецтвознавця, стало істи
ною, що одеська мистецька ментальність 
стає часткою європейської "духовної ситу
ації". Надзвичайно важливим у статті 
Олександра Федорука є визначення пред-
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:повіщення про те, що останнім часом ко-
іекціонер поповнив своє зібрання і твора
ми миколаївця, лауреата Національної 
премії України імені Тараса Шевченка 
\ндрія Антонюка, що свого часу закінчив 
Одеське художнє училище. 
Академік Олександр Федорук свою статтю 

збудував широко, порівнявши значення 
учасного одеського андерграунду з "Са-

ставлених у колекції Михайла Кнобеля 
мистців — світовим стандартом сучас
ності, що позбавлений "звичної для 
новітнього поставангардизму раціональної 
черствості та меркантильної сухості" і 
який, натомість, є наповненим "по вінця 
потоками чуттєвого енергетизму, 
емоційного психологізму". Назвавши дов
гий ряд (27 осіб) мистців, що представлені 

у зібранні шляхетного колекціонера, він го
ворить про них як перейнятих струною щи
рості, ясності та колірності... "Одесити із 
збірки Кнобеля — це новизна і, одночас
но, традиція, мудра і проста"... 
Однією із заслуг упорядників альбому є те, 
що вони не пошкодували місця, щоб надати 
слово якомога ширшому колу сучасних ми
стецтвознавців. Добре, що поруч із Тетя
ною Басанець та Олександром Федоруком 
виступає один із сучасних теоретиків і кри
тиків образотворчості Григорій Міщенко, 
який має фахову освіту художника. Він 
виділяє культурологічний аспект колекції, 
який "заповнює ту прогалину в поступі до 
сучасного розуміння міжнародного співто
вариства, котре означує рівень автентич
ної культури... народу, який породив цих 
мистців. Одесити, за Міщенком, засвоїли 
європейський досвід модернізму, відштов
хуючись від місцевих традицій. Останнє ж, 
на переконання критика, призвело до 
створення ще незнаної на Заході системи 
візуальних знаків. А звідси й те, що сучас
на одеська художня школа переживає той 
"постмодерністський процес образотвор
чості, що перебуває не в тому чи іншому 
"контексті", а на власнім шляху". 
Григорій Міщенко пророкує культурницькій 
справі Михайла Кнобеля розголос і в 
Одесі, і в Україні, і в усьому світі. Не пого
дитися з цим неможливо. Михайло Зіно-
війович уже зажив слави як патріотично 
налаштований доброчинець з високою 
культурою. І ми від усього серця поздоров
ляємо нашого читача з цією подією — по
явою цінного видання. 
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С Л А В Е Т Н І 

ЯЄЗЛЯУЖЮ 

верховини 
До появи на художньому горизонті За

карпаття руської трійці в особі Бок-
шая, Ерделі, а потім Манайла ця те

риторія була не вогнищем для маляра, а 
перехідним місцем. Витворюючи вогнище, 
організовуючи об'єднання художніх сил 
регіону, руська трійця здійснювала його не 
як прихисток для ремісницьких замовлень 
і для локал-патріотів, що в своїй посеред
ності і дилетантизмі мріяли бути "консула
ми на провінції", а як маяк, що кидає світло 
всім, хто шукає мистецьких доріг. "Закар
патський Барбізон" був ударом по дрібно
му гендлярству, по міщанському самовдо
воленню, котре, звичайно, розквітає у 
провінційних групах. Витворивши вогнище, 
його дипломовані, академічні керівники 
самі подали високий приклад відмови від 
звичок ремісництва для натовпу і суспіль
ного низькопоклонства з бажання мати за-
робок, витворюючи тим самим свободу в 
своїй творчо-художній роботі. 
Найбільшого успіху до 1940-х років досяг 
Андрій Коцка. Він народився у 1911 році, в 
Ужгороді, з міської школи перейшов до 
учительської семінарії і, маючи 15-16 літ, 
настільки захопився малюванням, що по
чав відвідувати в суботні і недільні дні сеан
си Публічної школи малювання на чолі з 
Бокшаєм і Ерделі. Останній настільки впли
нув на Коцку, що той, обійнявши посаду 
вчителя малювання на Верховині, не лише 
почав малювати цей край, а й мистецьки 
його осмислювати. В 1935 році в Ужгороді 
була проведена персональна виставка 
Коцки, яка викликала захоплення і ко
лишніх його учителів, і публіки. Молодий 
був художник, молодість сяяла в його 
краєвидах і обличчях! Обличчя і постаті 
хлопців Коцка зображав безпосередньо і 
просто, не через захоплення синтетичною 
манерою, а швидше за спорідненою близь
кістю. Обличчя верховинських дівчат він 
умів зрум'янити, лиця підкреслити черво
ною, очі — то покрити поволокою, то нада
ти їм лукавого блиску. В цьому був сенти-
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менталізм. Пізніше Коцка змінює манеру. 
У краєвидах він починає виразно відрізня
ти тепле від холодного, підкреслювати бар
вою застиглу в холоді ріку, негріючий, хоч і 
світлий промінь сонця на оборогах, у хи
жах виявляти площинність, спрощуючи 
форми — шукати для них колірної від
повідності. Він не лише споглядає світ че
рез рожеві окуляри молодості, але й май
стерно вирішує композицію ("Недільний 
день") і перспективу ("Додому"). 
1941 року Коцка дістає державну стипен
дію для подорожі до Риму. Тут він вступає 
до Академії красних мистецтв, а потім за 
конкурсом, поміж 20-ма чужинцями, стає 
учнем Академії сан Люка. Обидві академії 
він закінчив з успіхом. Цікаво, що на вис
тавці в академії він подав набагато 
імпресіоністичніші роботи, ніж удома, од
нак критика "вічного міста" поводилася 
стосовно цього заохочуюче. Після дворіч
ної відсутності Коцка повернувся додому. 
Працюючи в Римі над проектами для мо
заїки, він досяг майстерності пластики і 
блідих тьмяних тонів. Останнє, між іншим, 
не означає, що він приглушив тон своєї мо
лодості і своєї Верховини. В портретних ро
ботах Коцки спрощення в пошуках харак
терності пов'язане не з якимось перебіль
шенням, типовим для експресіонізму, а з 
бажанням знайти всьому, навіть і не симе
тричному, вираз у класичній формі. Пошу
ки такої класичної пластики вимагали, са
мо собою зрозуміло, і нового ставлення до 
кольору: фарби тепер не накладаються, як 

рум'яна і білила, а випливають з пластики 
форми. Взагалі в малярстві, а особливо в 
італійському, застосування скульптурної 
пластики до обличчя і речей — не нова 
справа, це було і в готиці, і в Ботичеллі. Але 
в українському малярстві ця манера ще не 
використовувалася. 
Завершуючи, зазначимо, що в оглядувані 
1930-1940-і рр. завдяки організованості, 
самокритиці й натхненню освічених керів
ників, малярство на Закарпатті, порівняно 
з іншими мистецтвами, займало чільне 
місце. Значно слабшими виявилися музи
ка і спів, а позаду всіх ішла література, бо 
на неї найменше звернули увагу з боку 
суспільства. 
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