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Матеріали монографії присвячено дослідженню трансформативних ху‑
дожніх явищ і процесів в українській культурі, зокрема образотворчому мис‑
тецтві, що відбувалися на тлі тривалих, доволі стабільних періодів європей‑
ської історії перед їхнім циклічним оновленням.
Поняття переломних періодів та епох у науковий обіг увів Я. Буркгардт
(1818—1897), фундатор «культурно‑історичної школи» та автор «теорії криз
і революцій» у розвитку культури. Притаманними рисами перехідних періо‑
дів він називав «згущення всесвітньо‑історичного процесу», «концентрацію
його рухів», «епізодичне стрибкоподібне поглинання всіх інших рухів», на‑
явність «реакцій, у яких старе й нове знаходить своє спільне одномоментне
й особистісне втілення» [5].
Проблематика культури перехідних епох розглядалася також у пра‑
цях А. Дж. Тойнбі (1889—1975), автора «цивілізаційної концепції». Необхідною умовою початку нового історичного циклу він називав явища «викликів» і «відгуків». «Викликами» він називав природні катаклізми, суспільно‑політичні революції, війни, кризові ситуації та вважав, що без «ви‑
клику» спонтанного оновлення стадій еволюції не відбувається. Дослідник
був переконаний у тому, що кожний наступний цикл починається з «від‑
гуку» (він мав на увазі зусилля окремих індивідуумів та суспільства зага‑
лом до подолання кризових явищ і перетворення дійсності). «Відгуком» суспільство «приводить» себе до досконалішого стану, суттєво відмінного від
попереднього [12, т. 1, с. 70—89].
Саме культура стає ареною найзапеклішого зіткнення старого і нового,
а художня творчість (мистецтво) — тією сферою людської діяльності, де від‑
буваються найзриміші метаморфози. Проміжки між періодами в історії сві‑
тової культури, під час яких долаються різноманітні кризові явища, назива‑
ють «перехідними епохами» (гр. έποχή — «зупинка»). Такими епохами були
Відродження (XIV—XVI ст.), Реформація (початок XVII ст.) та Просвітни‑
цтво (XVII—XVIII ст.).
М. Конрад (1891—1970), радянський сходознавець, марксист, запропо‑
нував свою теорію «перехідних періодів», яку сформулював у руслі вчен‑
ня про розвиток виробничих сил. Він зауважував, що зміна формацій завжди супроводжується різкою зміною парадигми культури, її стрибком. Та‑
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кими «стрибками» він називав Еллінізм, Ренесанс і підкреслював, що вони
розвиваються за одними законами, сповнені єдиних смислів в усіх регіо‑
нах світу [7]. Недаремно, слідом за М. Конрадом, О. Лосєв (1893—1988) за‑
значав, що кожна країна переживала свій Ренесанс і хронологічно, і по‑
сутньо [8].
Учень Я. Буркгардта, Г. Вельфлін (1864—1945), на основі прискіпливого
формального аналізу пластичних форм розкрив механізми процесів згасання
та оновлення художньої традиції перехідної пори на зламі Ренесансу та Ба‑
роко [15]. Анатомію згасання Середньовіччя й перетікання його у Ренесанс
показав Й. Хейзінга (1875–1945) [14].
Порівняльний аналіз віддалених перехідних періодів свідчить не про
тотожність їх з погляду результатів історичного, культурного або худож
ньо‑мистецького поступу, а про певний ступінь їх співвіднесеності як типо‑
логічно подібних закінчених самодостатніх явищ, що виникали в минулому
й знайшли відгук у наступних поколіннях. Незважаючи на схожість і різноманіття форм взаємодії культур, саме цей процес завжди має неодмінну
своєрідність, зумовлену багатьма факторами (зокрема, специфікою терито‑
рії, контактами із сусідами, тривалістю культурної історії).
У перехідний період активізуються інноваційні пошуки в усіх сферах
буття: поступово стверджуються нові матеріальні та духовні цінності, зміню‑
ються уявлення про навколишній світ, помітна суперечливість і тенденцій‑
ність процесів (то повернення до традицій, то бажання розриву з минулим).
Видозміни світогляду провокують трансформації уявлень про простір і час,
відбуваються кризи індивідуальної та колективної ідентичності, деформація
універсальної картини світу, що призводить до міфологізації свідомості (ви‑
буху есхатологічних настроїв, очікування кінця світу). Це час, коли оновлю‑
ються форми художньої творчості… Існуючий стан культури вже не тотож‑
ний тому, на тлі якого він початково сформувався. Перехідний період три‑
ває аж поки не переплавиться критична більшість протиборчих явищ та не
утвориться цілісність нового типу, яка б дозволила говорити про стадіальне
оновлення культури.
В усвідомленні смислового поля культури перехідних епох одним із
ключових є поняття «діалогічності». Ідея «діалогу культур» була сфор‑
мульована М. Бахтіним (1895—1975), який вважав, що «…культура існує
як форма спілкування людей різних культур», як «форма діалогу, для
якого культура є там, де є дві (як мінімум) культури», і що «самосвідо‑
мість культури є формою її буття на межі з іншою культурою» [1, c. 85]*.
М. Бахтін також зазначав, що «…діалогічні відносини... це майже універ‑
сальне явище, що пронизує… всі відносини і прояви людського життя…
взагалі все, що має сенс і значення» [2, с. 51]. За висловлюванням В. Бі‑
блера (1918—2000), «усі роздуми Михайла Михайловича Бахтіна про куль‑
туру мають єдиний сенс (ідею). Цей сенс — культура. Це — діалогізм у
*

Тут і далі переклад цитат Л. Ганзенко.
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контексті культури (буття культури... зустрічі культур... взаєморозуміння
культур)» [3, с. 95].
Ю. Лотман (1922—1993) розглядав культуру як відкриту систему, яка
для свого розвитку приєднує елементи будь‑якої іншої культури: так наро‑
джується діалог з «іншим», що є необхідною умовою для народження но‑
вої парадигми. Модель, яка формується в глибинах культури певного типу,
накладається на культурні світи, що лежать поза нею. На думку Ю. Лот‑
мана, взаємодія культур завжди діалогічна. Оволодіння культурним кодом
«іншої» культури відбувається поетапно, по‑перше, через засвоєння нової
лексики, по‑друге, через оволодіння чужою мовою й вільне користування
нею. Так «чуже» стає «своїм». Переважаюча сторона стає «ядром» культур‑
ного типу, а народження нової культури або культурної парадигми пред‑
ставлено «периферією». Автор зауважував, що за всієї типологічної спіль‑
ності різноманітних діалогів культур кожна з них неодмінно має своєрід‑
ність [9].
Німецький лінгвіст та філософ, засновник концепції естетичного іде‑
алізму К. Фосслер (1872—1949) підкреслював, що діалог точиться в самій
культурі в кожну мить її історичного розвитку з власною традицією, і саме
такий підхід було покладено в основу розробленої ним історичної поетики
[13, с. 33].
Для розуміння ознак перехідності виняткового значення, зокрема, на‑
буває усвідомлення механізму діалогу, упроваджене радянським філологом,
германістом та культурологом О. Михайловим (1938—1995), який розписав
його на прикладі літературного бароко. Продовження власне автентичної
традиції за межею відведеної для неї хронології О. Михайлов принципово
відрізняв як від умисної ретроспекції, так і від реліктів залишкових явищ у
культурі.
Простою для усвідомлення формою діалогу культур є схема, коли носії
певного досвіду перебувають у безпосередньому контакті в одному часовому
вимірі. Однак механізм діалогу значно складніший: процеси обміну відбува‑
ються не лише між синхронними, а й між діахронними (представленими в
історичній послідовності), навіть розірвано діахронними культурами (таки‑
ми, що існують в різних епохах, і між ними налічуються століття). Здавалося
б, такий діалог неможливий, адже як можна уявити обмін досвідом, знаннями, уміннями між представниками різних епох. Можливість спілкування
відкривається за допомогою пам’яток матеріальної культури, писемних дже‑
рел, особливо — художніх творів, які фіксують образ «свого часу», пропуще‑
ний крізь призму свідомості творця.
Професор Харківського університету, корифей вітчизняної лінгвістики,
теоретик мистецтва О. Потебня (1835—1891) зазначав, що мистецтво є мо‑
вою художника: «Як за посередництвом слова неможливо передати іншому
своєї думки, а можна лише пробудити у ньому його власну, так неможливо
її повідомити й у художньому творі: зміст твору розвивається вже у свідомос‑
ті тих, хто його сприймає» [11, c. 168].
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Ці ідеї Потебні були розвинені філософською думкою ХХ ст. Художні
твори існують у кількох часових та просторових вимірах. Звернений до мож‑
ливого читача / глядача твір і є актом діалогу. Смисл твору щоразу прочиту‑
ється по‑новому. Культура виявляється носієм універсального й невичерп‑
ного історичного смислу в досвіді буття. Культура і є буттям людини, відді‑
леним від неї й утіленим у творах, адресованих іншим [4].
У рамках творчого акту можливе одночасне звернення до культур різних
епох та цивілізацій. Особливість історичного існування мистецтва є лише
окремим виявом загального феномену — буття в культурі (у мистецтві), коли
«раніше» і «пізніше» можуть існувати одночасно, а творчість художників ми‑
нулого відкриватися новими гранями й смислами в контексті сьогодення та
відбиватися в сучасному мистецтві. Отже, «діалог» — притаманна риса куль‑
тури, а мистецтво є тією її сферою, поза якою міжкультурний діалог немож‑
ливий [4].
На українських землях упродовж тисячоліть відбувалися зіткнення і
взаємодія різних етнокультурних світів і цивілізацій [6]. Саме діалог куль‑
тур, що тривав тут упродовж тисячоліть визначив і сформував специфічні
риси української традиції, для якої характерними стали прискорений пе‑
ребіг художніх процесів, постійне оновлення та релевантна результатив‑
ність у реалізації підхоплених ідей (зокрема, українські «варіації» Відро‑
дження, маньєризму, бароко, модернізму). Тривалі міжкультурні контакти
сприяли появі різноманітних форм симбіозу і синтезу в культурі (вужче —
у мистецтві).
Художні пам’ятки, створені в умовах хронологічного порубіжжя, або
цивілізаційного зламу, зазвичай відзначаються змістовою багатомірністю,
примхливістю, певною еклектичністю формально‑стилістичних та образ‑
них вирішень, неординарною іконографією та самобутніми рисами у смис‑
лових конотаціях, оригінальністю індивідуальної манери чи не кожного
художника‑автора, який творив на зламі епох. Отже, мистецтво в ці періоди
отримувало очевидний позитивний імпульс.
Фундаментальні наукові дослідження історії українського мистецтва,
що були опубліковані в останньому (п’ятитомному) академічному видан‑
ні «Історії українського мистецтва» [6], розширили базу прикладних знань
у мистецтвознавчій галузі й засвідчили ознаки перехідних періодів в укра‑
їнській культурі, зокрема, на зламі Давнього Світу та Середньовіччя (III—
IV ст.), у початковий період християнізації Русі (Х — початок ХI ст.), у
часи роздроблення руських земель (ХII — початок ХIII ст.), на етапі пере‑
ходу Середньовіччя в Новий час (кінець ХV — перша половина ХVI ст.), у
Козацьку добу (кінець ХVI — три чверті ХVIII ст.). Перехідним також є ко‑
роткий період кінця ХVIII — початку ХIХ ст., коли в стислі терміни укра‑
їнське мистецтво проходить етап динамічної зміни стилів — від бароко до
класицизму та романтизму. Наступна переломна фаза фіксується в остан‑
ній третині ХIХ ст. Тоді після довготривалого панування академізму та са‑
лонного мистецтва пробуджуються демократичні тенденції, що втілили‑
ся в ідейних настановах та творчих пошуках передвижників, які дали по‑
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штовх до розриву з минулим і відкрили шлях для оновлення. Цей ряд пе‑
рехідних фаз можна продовжити першою третиною ХХ ст., коли з утвер‑
дженням тоталітарного режиму на зламі 1920—1930-х років модерністська
парость то піднімалася, то згасала. Сучасні практики субкультур так само
несуть ознаки діалогу.
Після завершення роботи над «Історією українського мистецтва» стало
очевидним, що значний обсяг зібраного фактажу лишився поза реалізова‑
ною у виданні концепцією. Причина полягала в тому, що художньо‑образні
та стилістичні характеристики цих творів були нетиповими й не вкладали‑
ся в усталену схему розвитку вітчизняної художньої традиції. На сучасному
етапі наукового осягнення мистецького доробку минулих епох актуальними
лишаються питання переосмислення з нових теоретичних та методологічних
позицій накопиченого вже документованого матеріалу, зокрема уточнення
походження низки знакових творів, а також збору й належного опрацюван‑
ня нового фактичного матеріалу для всебічного й максимально об’єктивного
висвітлення та оцінки багатьох донині маловивчених явищ і процесів худож‑
нього життя України.
Процес поповнення корпусу творів українського мистецтва та кола
досліджених художніх явищ триває. В його основі — пошук необхідних
матеріалів в архівах, опрацювання літератури, розкопки, польові дослі‑
дження, а також новий рівень усвідомлення предметних структур творів
мистецтва, що став доступним завдяки застосуванню сучасних прогресивних методів досліджень, реставраційним методикам, урешті — від‑
криттю нових можливостей у дослідженні іконографії, стилістики худож‑
ніх творів, упроваджених на прикладі ширшого порівняльного матеріа‑
лу, нині доступного за програмою відцифрування колекцій найбільших
музейних зібрань, бібліотечних та архівних фондів та розміщення їх у
мережі «Інтернет» у відкритому доступі («Всесвітня цифрова бібліотека»
(«World Digital Library»), створена за підтримки ООН).
Ці матеріали значно розширили спектр уведених в науковий обіг транс‑
формативних художніх явищ; актуалізували потребу їх осмислення в рус‑
лі формування корінної мистецької традиції, що з давніх-давен розвива‑
лася на тлі полікультурності художнього простору та постійного діалогу
культур, приймаючи у своє лоно периферійні течії, які, перероджуючись,
ставали притаманною рисою національного мистецтва, збагачуючи його.
Виникає потреба окреслити хронологію тих метаморфоз, простежити етапи
діалогу з периферійними та перехідними явищами та наново оцінити
подоланий крізь тисячоліття шлях і підкреслити самобутність української
образотворчості.

***
Пропоноване видання є результатом колективної праці співробітни‑
ків відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фоль‑
клористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (Л. Ганзенко,
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Р. Забашти, О. Ламонової, І. Міщенко, В. Рубан, Г. Скляренко, О. Сторчай,
І. Ходак) над плановою науковою темою — «Українське мистецтво на пере‑
ломах епох. Образ. Трансформації. Стиль» (2013—2015).
Структура монографії зумовлена змістом наданих статей. Вона склада‑
ється із чотирьох розділів, у кожному з яких поєднано матеріали, споріднені
за тематикою окреслених завдань: «Ідейні, естетичні та образотворчі транс‑
формації української художньої традиції» (розділ 1), «Особистість художника
в контексті оновлення ціннісних парадигм» (розділ 2), «Педагогічна діяль‑
ність та мистецтвознавча думка в умовах соціально‑політичних змін» (роз‑
діл 3), «Джерелознавчі дослідження та нові атрибуції» (розділ 4). У назвах
розділів виокремлено проблематику, яка для дослідження культури перехід‑
них періодів розглядається як найбільш показова.
Автори мали на меті осмислити феномен перехідних епох у ракурсі мис‑
тецтвознавчого погляду на тисячолітню історію розвитку художньої тради‑
ції на вітчизняних теренах. Велику увагу було приділено виявленню перехід‑
них естетичних концепцій, дифузних явищ у мистецтві, фіксації самобутніх
творів, які в процесі еволюції мали виняткове значення в розробці худож‑
ньої мови культури наступного етапу. В одних статтях пропонуються теоре‑
тичні та історичні узагальнення. В інших — метою стало накопичення уні‑
кального фактажу, а саме: введення в науковий обіг архівних джерел, їх пе‑
реосмислення та систематизація біографічних матеріалів про окремих мист‑
ців. Особливо слід відзначити набутки в ділянці історії художньої освіти та
мистецтвознавства, адже мало хто із сучасних науковців України обирають
ці сфери для своїх досліджень. У виданні порушується проблематика істо‑
рії вітчизняного мистецтвознавства, спадковості наукової традиції. У науко‑
вий обіг повертаються досягнення українських вчених, які працювали в пе‑
ріод соціально‑політичних репресій 1920 — початку 1930‑х років. Їхній спа‑
док був несправедливо забутий, а в деяких випадках знищений. Представ‑
лення цієї тематики в монографії спонукає до інтроспекції та самооцінки
цієї галузі наукових знань у наші дні. Не менш важливим є моральний ас‑
пект відновлення історичної справедливості щодо покоління науковців, яко‑
му судилося закласти підвалини вітчизняної мистецтвознавчої науки та долі
яких склалися трагічно.
У статті Р. Забашти «Скульптура слов’ян-язичників і художня тради‑
ція античного світу: до проблеми історико-культурної сув’язі» відслідкова‑
но зв’язки між скульптурними традиціями слов’ян-язичників й антично‑
го світу. Історико-культурне визначення отримують дрогобицька, бушан‑
ська та лопушанська скульптури. Їхнє осмислення пропонується не лише
в руслі історико-художньої оцінки, але й з позицій розуміння характеру та
розвитку тримірного образотворення (і ширше — образотворення як тако‑
го, особливостей духовного життя) упродовж цілісних — більш чи менш
тривалих — періодів давньої, середньовічної чи ранньоновочасної історії
вітчизняного мистецтва. До аналізу залучено скульптурні пам’ятки з по‑
селення другої половини I ст. пшеворської культури, відкритого побли‑
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зу с. Загаї Волинської обл., з поселення III—IV ст. черняхівської культу‑
ри в с. Іванківцях Хмельницької обл. і з приватної збірки в м. Мурова‑
ні Курилівці Вінницької обл. Автор наголошує, що, беручи до уваги ти‑
пологічну сумірність формальних (морфологічних, іконографічних, сти‑
лістичних) ознак названих тримірних зображень із відповідними зразками
пізньоантичної скульптури, а також зважаючи на часову й територіаль‑
ну наближеність (суміжність) порівнюваних сторін, локалізацію аналізова‑
них пам’яток у басейні Дністра — водної артерії, знаної в античному сві‑
ті (зокрема, пізньоримському) транспортної магістралі, нарешті, врахову‑
ючи факт входження території Середньої Наддністрянщини в контактну
зону з пізньоантичним світом, з великою долею імовірності можна доба‑
чати в досліджуваних об’єктах прояви саме зовнішнього впливу розвинуті‑
шої скульптурної традиції античної культури, а отже, вважати їх проявами
слов’яно-античної культурної сув’язі.
У публікації Л. Ганзенко «Вихідні мініатюри до рукописних книг
Галицько‑Волинської Русі (друга половина ХII—ХIII ст.). Становлен‑
ня традиції на перехресті культурних епох» пропонується дослідження
мистецтва ілюмінування богослужбових книг на західноукраїнських зем‑
лях, де від другої половини ХII — впродовж ХIII ст. означилася надзви‑
чайно виразна для культурологічного та мистецтвознавчого аналізу пора
з притаманним їй одночасним побутуванням нерідко діаметрально про‑
тилежних тенденцій. Це період згасання Києва та піднесення західного
Галицько‑Волинського князівства, посилення галицької княжої династії.
Усі ці процеси відбувалися на тлі княжих усобиць, протистояння із сусід‑
німи державами, хрестових походів та в умовах монгольського панування.
Названі фактори є характерними ознаками перехідної пори. На тих тере‑
нах виникла буферна зона міграції торгових людей, пілігримів, книжни‑
ків, утворився своєрідний плацдарм для поширення новітніх мистецьких
течій. Художні ідеї та ремісничі навички запозичувалися зусібіч; в одно‑
му вимірі поєдналися найновіші естетичні течії і давні традиції східного та
західного родоводу, досвід скандинавських майстрів та імпульси, що над‑
ходили зі Сходу. Певний еклектизм стилю — типова риса мистецтва пе‑
рехідних епох. Однак слід відмітити, що давніший досвід київського ро‑
доводу та вплив візантійської традиції лишалися визначальними. У вихід‑
них мініатюрах до рукописних книг кінця ХII—ХIII ст., створених на тере‑
нах Галицько‑Волинської Русі, можна простежити, як трансцендентність
та лаконізм художніх рішень (атрибутивні ознаки мистецтва комнінівських
часів) поступово перетікають у новий тип духовного переживання — міс‑
тичного, індивідуалізованого, укоріненого на особистому досвіді; такого,
що вказує на початок палеологівського періоду.
Розвідка І. Міщенко «Прояви експресіонізму в мистецтві України»
присвячена висвітленню питання поширення в українській культурі цього
художнього напряму, який чи не найвиразніше серед інших течій модер‑
нізму втілив відчуття часу змін, зламу кордонів, традицій, усталених мис‑
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тецьких уявлень, звичного суспільного ладу. Експресіонізм дав значне роз‑
маїття виявів у культурі багатьох країн. Українські художники створили
відмінний варіант цього напряму, доповнивши його, зокрема, елемента‑
ми традиційного народного мистецтва та образотворчості минулих епох.
Серед найцікавіших мистців, у доробку яких помітні риси експресіоніз‑
му, слід згадати А. Петрицького, В. Седляра, А. Кольніка, Л. Копельмана,
М. Шехтмана, В. Пальмова, Т. Фраєрмана, В. Касіяна, О. Довгаля, Л. Ле‑
вицького та ін.
У дослідженні В. Рубан «Людина і час: український портретний живо‑
пис кінця ХIХ — першої половини ХХ ст.» порушено питання становлен‑
ня портретного жанру в українському мистецтві. У виданні представлено
лише фрагмент тексту статті, де йдеться про київських та полтавських ху‑
дожників. Авторка розглядає портрет у руслі розвитку складних супереч‑
ливих процесів на зламі ХIХ та ХХ ст. та впродовж наступних трьох деся‑
тиліть. У статті на прикладі творчості мистців київського та полтавського
художніх гуртків (О. Мурашка, Ф. Кричевського, І. Селезньова, С. Костен‑
ка, Г. Дядченка, В. Мохова, М. Ярового, М. Пимоненка, І. Дряпаченка,
Є. Минюри, І. Макушенка, А. Лазарчука, Ф. Красицького, М. Козика,
Г. Цисса, І. Орлова) простежено генезу портретного жанру в українському
мистецтві від культури минулих епох (іконопис) та представлено тогочас‑
ний портрет як результат нових світоглядних мотивацій у царині художнього
життя, професійної художньої освіти, опанування українськими мистцями
європейського культурного простору та їхньої інтегрованості до мистець‑
ких процесів у європейських столицях. На думку В. Рубан, саме стилетворення було концентрованим висловом ставлення до традиції і ареною
впровадження художніх новацій, а основним тлом для їхнього розвитку
слугували народна культура, етнографічна територія та пов’язаний з нею
культурний простір.
У статті Г. Скляренко «Гіперреалізм у контексті українського мистецтва другої половини ХХ ст.» нових акцентів набуває інтерпретація мисте‑
цтва пізньорадянських десятиліть, зокрема так званої епохи застою кін‑
ця 1960 — початку 1980‑х років. Адже, попри збереження у вітчизняній
культурі загальних засад соцреалізму, уже з «відлиги» кінця 1950 — почат‑
ку 1960‑х років у радянському мистецтві розпочинаються складні проце‑
си розшарування творчих сил, пов’язаних із зацікавленістю західним до‑
свідом. Активізуються національні традиції, торуються індивідуальні мис‑
тецькі шляхи. Показово, що й у самому офіційному радянському мистецтві
відбувалися суттєві зміни, які розширювали його естетичні виміри, залуча‑
ючи нові явища, співзвучні світовим художнім напрямам. Таким, скажімо,
став гіперреалізм, який привніс в офіційний простір нові теми, образи, сю‑
жети та й саму естетику, що, перегукуючись зі світовим досвідом, наповнювалася особливим змістом.
У наступному матеріалі, також підготовленому Г. Скляренко («Творчість
Анатоля Петрицького 1910—1920‑х років: між модернізмом та авангардом.
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Особливості художніх новацій»), проаналізовано складні поєднання в укра‑
їнському мистецтві не лише різних художніх мов образотворення ХХ ст., а
й парадокси синтезу формально‑пластичних відкриттів модернізму та ідей‑
них завдань авангарду, залученого в 1920‑х роках до проєкту створення но‑
вої пролетарської культури, яка на початку ХХ ст. та в післяреволюційне де‑
сятиліття переживала складні процеси оновлення національної образотвор‑
чості.
У двох публікаціях О. Ламонової («“Кобзар” епохи “тихого протес‑
ту”: шевченкіана Олександра Івахненка» та «Сергій Якутович: творчість
1970—1980‑х років») порушуються питання розвитку українського мисте‑
цтва 1970—1980‑х років — перехідного періоду між «шістдесятництвом»
і бурхливими (у тому числі й мистецькими) подіями кінця століття. Цей
етап в українському мистецтві позначився певною опозицією соцреалізму,
що набула в той час форм «тихого протесту». Графіка тоді стала прихист‑
ком для багатьох талановитих майстрів, адже відкривала ширші, ніж інші
види мистецтва, можливості для індивідуальних творчих пошуків. На при‑
кладі творчості О. Івахненка та С. Якутовича авторка простежує, як на тлі
домінування соцреалізму з його бравурною тематикою мистецтво «тихого
протесту», розширюючи діапазон образного висловлювання, стверджува‑
ло інші художні та світоглядні цінності. Заглиблюючись у творчість, ху‑
дожники демонстрували власне ставлення до життя. Позначена певним
дуалістичним сприйняттям дійсності, художня рефлексія талановитих май‑
стрів на навколишній світ породжувала неоднозначні метафори та закодо‑
вані образи.
У двох статтях О. Сторчай досліджуються історії життя пейзажиста
В. Менка і портретиста І. Селезньова, творча діяльність яких припадає
на кінець ХIХ — початок ХХ ст. Стаття «Володимир Менк: сторінки
творчої біографії та викладацької діяльності» розкриває основні віхи
біографії та професійної діяльності художника на тлі короткого аналі‑
зу мистецького життя Києва кінця ХIХ — початку ХХ ст. Ще один ма‑
теріал, підготовлений О. Сторчай («Педагогічна діяльність Івана Се‑
лезньова»), є коротким оглядом викладацької діяльності художника.
В. Менк та І. Селезньов були послідовниками академізму й передвижництва, тож у своїй творчості та викладацькій діяльності зберігали типові
риси мистецтва середини — другої половини ХIХ ст. і були для своїх учнів
хранителями традицій реалізму, забезпечуючи їх спадкоємність в україн‑
ському мистецтві на межі ХIХ—ХХ ст.
У наукових розвідках І. Ходак на унікальних джерельних матеріалах,
висвітлено діяльність двох структурних підрозділів Всеукраїнської академії
наук — Секції мистецтв і Кабінету українського мистецтва, постання яких
безпосередньо пов’язано з яскравим, хоча й коротким, періодом Україн‑
ської революції 1917—1921 років. Інституційний підхід, до якого звертаєть‑
ся авторка, на відміну від персоналістичного, що впродовж періоду незалежності ствердився в наукових працях з історії вітчизняного мистецтво-
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знавства, дав змогу охарактеризувати проблематику досліджень згаданих
установ та окремих учених, виявити реалізовані та нереалізовані проєк‑
ти (включно з тими, робота над якими була призупинена на різних етапах
чи видрукувані наклади яких було знищено), простежити, як на початку
1930-х років ідеологічний пресинг позначився на зміні наукової тематики
та методологічних підходів і зрештою призвів до ліквідації мистецтвознав‑
чих установ і репресивної політики щодо фахівців різних генерацій. Ваго‑
ме місце відведено питанню підготовки молодої плеяди істориків мистецтва в системі неформальної освіти, до якої науковці Академії були змушені
вдатися після закриття владою єдиної профільної вищої школи — Київ‑
ського археологічного інституту. У статті «Секція мистецтв Всеукраїнської
академії наук (1921—1924): організаційна структура та наукова діяльність»
висвітлено роботу установи в 1921—1924 рр., тобто з часу набуття нею ста‑
тусу академічної інституції внаслідок об’єднання Українського наукового
товариства з Українською академією наук до реорганізації в мистецький
відділ Всеукраїнського археологічного комітету. Проаналізовано основні
напрями і форми роботи, структурні зміни й кадровий склад установи, на‑
укові плани та здобутки її комісій, зокрема, дослідження художніх ціннос‑
тей, вилучених із церков і молитовних будинків УСРР, термінологічних
словників з мистецтва та видавничої справи, а також підготовку двох то‑
мів «Збірника Секції мистецтв». Наступна розвідка І. Ходак «Кабінет укра‑
їнського мистецтва Всеукраїнської академії наук: основні напрями діяль‑
ності й дослідницькі проєкти» присвячена вивченню історії цієї установи
(очільник — академік О. Новицький) упродовж 1920 — початку 1930‑х ро‑
ків. Особливу увагу приділено підготовці молодих фахівців у гуртку «Сту‑
діо» та масштабним дослідницьким проєктам, насамперед упорядкуван‑
ню восьмого тому («Малярські твори Шевченка») Повного зібрання творів
Т. Шевченка, та праці з укладання карт художньої промисловості України,
перебігу роботи над ними та долям їхніх авторів.
Розвідка Л. Ганзенко «Заставка Типографського Євангелія № 6: простір
художнього твору в контексті світоглядних зрушень XII—XIII ст.» присвяче‑
на дослідженню феномену трансформації християнського релігійного об‑
разу в оздобленні літургійних книг у часи побутування двовір’я в культурі
України-Русі (перша половина XII ст.). Увагу акцентовано на особистості
одного з каліграфів — волинянина за походженням, християнина, схиль‑
ного до біполярності у світогляді, освіченої людини, обізнаної з новітніми
віяннями європейської культури, знавця геральдики, можливо, паломни‑
ка, філософа з теософським складом мислення та художника з надзвичай‑
но розвиненим естетичним відчуттям і неабияким професійним вишколом.
Він оздобив текст протографа, виконавши ряд декоративних елементів, зо‑
крема заставку до Євангелія від Іоанна. Поглиблений візуальний аналіз
цього твору дозволив авторці публікації побачити кодовані середньовіч‑
ним майстром знаки, виявити їхній смисл та запропонувати прочитання
інтертекстуального наповнення зображального ряду, яке, на думку автор‑
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ки, вражає широтою охоплення життєвих явищ та культурних контекстів
першої половини XII ст.
У публікації Р. Забашти «Історико-культурний вимір ікони “Видіння
св. Євстафія Плакиди” кінця XVI — початку XVII ст. із Плазова» йдеть‑
ся про церковний образ з колишнього королівського містечка Плазо‑
ва, який нині зберігається в колекції Національного музею у Львові іме‑
ні Андрея Шептицького. У ній автор прагне висвітлити питання джерел
композиційно‑іконографічного ладу, а також стилістики окремих зобра‑
жальних мотивів.
Колективна монографія репрезентує широкий спектр унікальних явищ
у розвитку мистецтва перехідних епох в континуумі української культури. В
авторській інтерпретації пропонується проєкційний погляд на долі худож‑
ників, педагогів, мистецтвознавців, чий творчий та науковий доробок визначав головні риси образотворчості та рівня її осмислення в суспільстві.
Актуалізовані у виданні пласти фактажу розкривають динаміку та грані твор‑
чості, вияснюють, як із субстрату інтелекту, душевного неспокою, візуаль‑
них вражень народжувалися нові ідеї та пластичні рішення, що, увиразню‑
ючись, давали поштовх до оновлення художніх стилів. Низка наукових до‑
сліджень, репрезентована в цьому виданні, дозволяє поставити питання про
перманентність процесу творчих шукань у лоні національної художньої тра‑
диції. Цю особливість можна пояснити відкритістю культурного простору,
а також тим, що український етнос упродовж тисячоліть залюднював зем‑
лі на межі цивілізацій Заходу та Сходу, існував в умовах пограниччя духовних устремлінь та естетичних впливів. Привнесені зовні ідеї, здобутки ре‑
месла, професійні вміння одразу підхоплювалися та перероблялися у влас‑
ний продукт – мистецтво, неповторну грань тисячолітнього поступу вітчиз‑
няної культури.
Висловлюємо щиру подяку співробітникам музейних установ України
за сприяння у виконанні цієї роботи, зокрема Національному художньому
музею України, Національному музею у Львові імені Андрея Шептицького,
Полтавському художньому музею (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка, Цен‑
тральному державному архіву-музею літератури і мистецтва України, Націо‑
нальному музею українського народного декоративного мистецтва, Інститу‑
ту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Науко‑
вому архіву Інституту археології НАН України.

Джерела та література
1. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Бахтин М. М. Собрание сочинений:
в 7 т. Москва, 2002. Т. 6. 505 с.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва: Художественная литера‑
тура, 1979. 412 с.
3. Библер B. C. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. Москва: Гно‑
сис, 1991. 176 с. (На путях к гуманитарному разуму).

15

www.etnolog.org.ua

Вступ

IM

FE

4. Библер В. С., Ахутин А. В. Диалог культур. Новая философская энциклопедия: в 4 т.
Т. 1: А—Д / науч.‑ред. совет: В. С. Степин, А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин; Ин‑т филосо‑
фии РАН; Москва: Мысль, 2010. С. 659—661.
5. Буркхардт Я. К. Размышления о всемирной истории. Москва; Санкт‑Петербург:
Центр гуманитарных инициатив, 2013. 560 с.
6. Історія українського мистецтва: в 5 т. / гол. ред. Г. Скрипник; НАН України,
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ: ІМФЕ, 2006—2011.
Т. 1: Мистецтво Первісної доби та Стародавнього Світу / ред. тому: Р. Михай‑
лова, Р. Забашта. 2008. 710 с.
Т. 2: Мистецтво Середніх віків / ред. тому: Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегу‑
бова, Ю. Коренюк. 2011. 1296 с.
Т. 3: Мистецтво другої половини ХVI—XVIII століття / ред. тому Д. Степо‑
вик. 2011. 1088 с.
Т. 4: Мистецтво XIX століття / ред. тому В. Рубан. 2006. 760 с.
Т. 5: Мистецтво XX століття / ред. тому Т. Кара-Васильєва. 2007. 1048 с.
7. Конрад Н. Избранные труды. История / сост. Н. И. Фельдман‑Конрад. Москва:
Наука, 1974. 472 с.
8. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. Москва: Мысль, 1978. 623 с.
9. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. Москва: Гнозис; Издательская группа «Про‑
гресс», 1992. 272 с.
10. Михайлов А. В. Обратный перевод. Русская и западно‑европейская культура:
проблема взаимосвязей / сост., подгот. текста и комент. С. Ю. Хурумова. Москва: Языки
русской культуры, 2000. 856 с.
11. Потебня А. А. Слово и миф. Москва: Правда, 1989. 624 с.
12. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії: в 2 т. Т. 1: Скорочена версія томів I—VI / пер.
з англ. В. Шовкун; за ред. Д. Ч. Сомервелла. Київ: Основи, 1995. 614 с.
13. Фосслер К. Эстетический идеализм. Избранные работы по языкознанию. Москва: Издательская группа URSS, 2007. 144 с.
14. Huizinga J. Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levensen gedachtenvormen der
veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. Haarlem: Tjeenk Willink, 1919.
15. Wölfflin H. Renaissance und Barock: eine Untersuchung über Wesen und Entstehung
des Barockstils in Italien. München: Bruckmann, 1888. Х, 123 s.

www.etnolog.org.ua

Р о з д і л

1

IM

FE

ІДЕЙНІ, ЕСТЕТИЧНІ
ТА ОБРАЗОТВОРЧІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ
ХУДОЖНЬОЇ
ТРАДИЦІЇ

www.etnolog.org.ua

Скульптура слов’ян-язичників
і художня традиція античного світу:
до проблеми історико-культурної
сув’язі

IM

FE

Вступні зауваги. Насамперед означимо понятійно-термінологічний апарат нашої студії. Під скульптурою слов’ян-язичників ми розуміємо відповідні
ізоморфні пам’ятки язичництва як історичних слов’ян V — початку ХIII ст.,
так і тих етнічних утворень першої половини I тис. н. е. (зокрема, окремих етнічних угруповань у складі порівняно великих історико-культурних
спільнот — пшеворської [34, с. 46—69; 33, с. 63—66; 61, с. 119—135; 68,
с. 53—74; 67, с. 166—200; ін.], черняхівської [5, с. 152—177; 67, с. 233—286;
17, с. 240—295; 41, с. 113—132, 147; ін.]), що так чи інакше долучилися до
слов’янської етнокультурної тяглості (континуїтету) й означуються здебільшого поняттям «давні чи протослов’яни» [67; 41, с. 124; ін.]. Конкретно маються на увазі виявлені скульптурні твори носіїв зубрицької групи пшеворської культури Волині, а також черняхівської і / чи ранньосередньовічної
культури Середньої Наддністрянщини. Під античними традиціями розуміємо головно пізньоантичні, насамперед пізньоримські, культурні здобутки,
що передують і частково синхронізуються з історією язичницької культури
давніх слов’ян першої половини I тис. н. е. Водночас цим поняттям почасти означуються відповідні явища діахронного еллінізму, що мали або могли
мати певний, але опосередкований (через ту ж таки римську і / чи ранньовізантійську мистецьку практику) стосунок до слов’янського тримірного образотворення як першої, так і другої половини I — початку II тис. н. е.
Історіографія теми. Питання історично-культурного зв’язку поміж
скульптурними традиціями слов’ян-язичників й античного світу для слов’янознавчої науки, зокрема археологічної, не нове. Постало воно вже на початковому етапі поглибленого і систематичного вивчення язичницьких старожитностей слов’ян (приблизно із середини XIX ст.), стимульоване значною мірою знахідками перших виразних зразків слов’янської дохристиянської скульптури,
насамперед відомого Збруцького ідола. Як на одну з перших спроб осмислення означеної теми, можна вказати на роботу Й. Крашевського «Мистецтво слов’ян, переважно в Польщі й Литві передхристиянській» (1860) [98].
У розділі «Впливи загальні в слов’янському мистецтві» [98, s. 354—364] автор акцентував увагу на факті поширення римського імпорту, зокрема творів металопластики на теренах нинішньої Польщі, Литви й України, а також висловив переконання у відображенні «римського смаку й мистецтва»
у скульптурних зображеннях, згаданих у життєписі св. Оттона [98, s. 361]1.
Отже, Й. Крашевським було визначено два принципові аспекти загальної
проблематики теми: аспект використання (пристосування) слов’янами пи-
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томо античних за походженням виробів пластичного мистецтва й аспект
опанування, творчого засвоєння слов’янами античних (наразі римських) художніх традицій і послугування ними у власній образотворчій практиці.
Від часу перших аналітичних осягнень теми її проблематики торкалося чимало дослідників (головно з кола славістів). Вони висловили цілу низку спостережень і суджень про її специфіку та характер конкретних проявів. Опосередковано розкриттю теми сприяли джерелознавчі студії і теоретичні викладки, присвячені знахідкам різноманітних античних (переважно
римських) виробів та монет на землях слов’янського розселення [101; 102;
94, s. 87—149; 14; 39; 40; 111, s. 207—247; iн.]. Однак донині, наскільки нам
відомо, вона так і не стала об’єктом окремого студіювання, принаймні у вітчизняній науці. Попередні автори торкалися її подеколи в роботах оглядового характеру, пишучи про взаємини слов’янського й античного світів,
або при атрибуції окремих зразків місцевої скульптури ранньосередньовічного часу. Але повсякчас такі звертання були доволі побіжними, без належної деталізації та розгорнутого аналізу фактажу. Це зумовило ситуацію,
за якої висловлені на сьогодні думки і припущення лишаються не тільки
розосередженими, поза цілеспрямованим критичним розбором, а й, щонайприкріше, недостатньо вивіреними в плані доказової бази, а отже, й дискусійними. Щодо цього показовий факт існування неоднозначних суджень
стосовно місця і ролі античних традицій у генезі й становленні язичницької
культури давніх слов’ян. Якщо одні вчені припускали значний, а то й вирішальний вплив пізньої античності на цивілізаційний та культурний розвиток слов’янства [78, c. 26—27; 59, c. 25—30; 60, c. 243—253; 48, c. 22—23;
49, c. 50—52; 85, с. 87—88; 37, с. 19—21; 110, s. 233—234, 246—250; ін.], то
інші, не заперечуючи в цілому факту такого впливу, схильні говорити про
його односторонність, обмеженість переважно техніко-економічною (цивілізаційною) та частково соціальною сферами, про відсутність видимих впливів у ділянці культури (у вузькому розумінні), зокрема мистецтва, а отже, й
скульптури слов’ян [81, с. 148—149; 10, s. 365—368; ін.]. Осмислення теми
ускладнюється й тим, що окремі автори залучили до теми твори, належність яких до язичницьких старожитностей слов’ян є вельми контроверсійною, по суті, бездоказовою (наприклад, Бушанський наскельний рельєф2).
Утім заради справедливості слід констатувати, що окреслений у загальних
рисах нинішній стан опрацювання теми є результатом не лише недостатньої
вивченості відповідного фактичного матеріалу, а значною мірою віддзеркаленням порівняно нечисленного складу доступних джерел. Прогалини в
цій ділянці створюють значні перешкоди на шляху як кінцевого з’ясування
окресленої проблематики, так і самої повноцінної її постановки. З огляду
на існуючі обставини, завдання нинішнього етапу розробки названої теми
бачиться: 1) у належному розкритті історіографії питання та критичному
перегляді, переосмисленні напрацювань попередників; 2) у визначенні реального, вивіреного фактографічно об’єктного ряду і насамперед у спадку слов’янської мистецької практики окресленого культурного кола й часу;
3) у розширенні джерельної бази дослідницької роботи, пошуку й залученні до обговорення нових творів скульптури й пластики, що ладні засвідчити
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певні слов’яно-античні мистецькі зв’язки. Пропонована публікація є спробою часткового вирішення перелічених конкретних завдань, які ставить перед нами проблематика теми; вирішення на прикладі деяких категорій речей
античного імпорту та пам’яток слов’янської / давньослов’янської скульптури центрально-східних та південних теренів Європи.
Фактографія та її аналіз. Безперечним свідченням реальності контактів означених сторін у ділянці тримірного образотворення є наявність відповідного античного імпорту на теренах слов’янського розселення. Щоправда, стосовно першої половини I тис., зважаючи на поліетнічний склад: деяких археологічних культур (зокрема, черняхівської), а також на міграційні
процеси, не доводиться говорити про однозначно слов’янське середовище
побутування ввезених античних виробів. Проте серед них є одна, найчисленніша за складом категорія предметів, якою, безсумнівно, послугувалася і
давньослов’янська людність, як і чимало інших етнічних утворень «варварського світу» Європи. Це римські монети (динарії, антоніани, соліди тощо).
Укриті з обох боків достатньо чіткими, наближеними до натури (властиво,
реалістичними) рельєфними зображеннями: портретами, антропо- й зооморфними фігурами, різноманітною речовою атрибутикою тощо. Вони напевно привертали — не могли не привертати — увагу нових своїх власників,
крім іншого, й ознаками іконографічно-стилістичного характеру3, а отже,
певним чином могли впливати на естетичні уподобання, образне бачення
й засоби художньої мови останніх4 (рис. 1 а—е). Про це однозначно свідчать екземпляри монет, перероблені на прикраси (підвіски, щитки перснів, браслети тощо), а також місцеві (?) наслідування римських монет [14,
c. 30; 109, s. 129—145; 48, с. 22; 50, с. 31—32; 38, с. 134, 147; 51а, с. 32, 35;
ін.] (рис. 1 є—и). Щоправда, їхнє число, порівняно із загальною кількістю
віднайдених монет, невелике, якщо не сказати мізерне [14, c. 30]. Але поза
тим, сам факт їхнього існування вказує на певний хід адаптації античного
образотворення місцевим населенням. До речі, простежується певна залежність між чисельністю знахідок «знегрошівлених» монет (перфорованих, з
вушками тощо) на землях «варварського світу» Центральної та ПівденноСхідної Європи і місцем їхньої локалізації стосовно кордону Римської імперії. Найбільше їх виявлено на землях поблизу лімесу (Limes Romanus), тобто на землях, підлеглих порівняно більшому римському впливові. В Україні такі монети-прикраси зосереджені переважно в Наддністрянщині [86,
c. 196—199; 50, с. 31; 51а, с. 32, 35; ін.]. Зокрема, чимало їх в районі середньої
течії Дністра, де виявлено археологічні свідчення дислокації римської вексиляції (околиці Заліщиків і Борщева) [2, c. 5—22]5, сліди римської ремісничої
факторії (с. Комарів Чернівецької обл.), в якій майстрами-гутниками — вихідцями з римських провінцій — виготовлялися вироби зі скла, що мали
чималий попит серед місцевого населення [72, c. 67—80; 83, c. 100—106],
і де заразом відкрито найбільше (sic!) зразків монументальної кам’яної
язичницької скульптури місцевого населення першої й другої половини I тис. [18, c. 74—76]6. На думку С. Пивоварова, про вплив монет (точніше медальєрного мистецтва) на розвиток естетичних смаків («естетичної форми»?) носіїв черняхівської культури свідчить і факт віднаходжен-
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Рис. 1. Римські монети II—III ст. та їхні наслідування з території України: а — мідний сестерцій Коммода; б — мідний сестерцій Каракали Дідія Юліана; в — мідний сестерцій Дідія Юліана; г — срібний антоніан Філіппа Араба; д — срібний міліаресій Констанція II;
е — срібний денарій Макріна; є, ж, з, и — місцеві (?) наслідування монет Антоніна Пія,
Марка Аврелія, Коммода (за: Брайчевський М. Ю., 1959; Погорілець О., Саввов Р., 2007)

IM

ня монет у складі речових скарбів (коштовних предметів побуту та прикрас)
[48, c. 22; 50, c. 28—29].
Поряд із монетами суттєвим фактажем для обговорення окресленої теми
є, безперечно, привозні вироби образотворчого (головно пластичного) чи
декоративно-вжиткового мистецтва з антропо- і / чи зооморфними мотивами. Зразу слід застерегти, що таких речей за останні століття на обширах
Верхньовіслянського—Середньодніпровського межиріччя й прилеглих теренів — землях вірогідного формування й первісного розселення древніх і ранньосередньовічних слов’янських племен — виявлено порівняно небагато. Це
неодноразово відзначали й попередні дослідники [13, c. 83; 40, c. 38 і наступ.]. Звісно, кількість виявленого на сьогодні античного імпорту не відповідає реальній кількості поширених у минулому речей. Однак малоймовірно,
щоб ця різниця була набагато більшою за існуючий нині реєстр знахідок.
Якщо воднораз зважити, що певна частина з досі відомих античних витворів побутувала в іноетнічному чи інокультурному [106, s. 355—364] середовищі «варварів» або належала самим носіям античної культури [2, c. 5—22],
то слов’янський язичницький контекст обговорюваних пам’яток буде, слід
гадати, ще вужчим. А проте навіть ця порівняно незначна частка образотворчих пам’яток, що потрапляла до рук слов’ян, могла відіграти певну роль
у збагаченні художнього, образотворчого й технічного досвіду автохтонів.
Наразі згадаємо міркування Е. Симоновича з приводу віднаходження статуетки коня римської роботи середини III ст. з черняхівського (?) шару ба-
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Рис. 2. Антична фігурка коня — переможця перегонів. Середина III ст. поселення в / біля с. Кринички, Одеська обл.
Бронза, литво, висота 5,7 см (за: Сымонович Э. А., 1958)
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гатошарового поселення в / біля с. Кринички
(Балтський район, Одеська обл.) [78, c. 22—27,
pис. 1, 1; 40, c. 38, 123 (№ 1186), pис. 80, 1]
(рис. 2). З огляду на відомі випадки запозичення й шанування образів чужоземних (східних)
богів у Римі [92; 87, c. 233—235; ін.], представлення так званими варварами Європи, зокрема кельтами і дакійцями, деяких своїх богів на
подобу персонажів античного пантеону, а також зважаючи на поширений серед слов’янязичників культ коня, дослідник припустив
можливість використання мешканцями черняхівського поселення названої
римської статуетки як культового зображення [78, c. 26—27]. До такої думки
навертають і непоодинокі приклади обрядового використання різними народами, зокрема й давніми та середньовічними слов’янами, зразків інокультурного походження [78, c. 26—27]7. У руслі нашої теми чи не найпоказовіший випадок із повторним використанням античної (фракійської?) фігури,
зафіксовано в Болгарії ХI ст. За свідченням автора житія св. Георгія Агіорита, мешканцями одного слов’янського села поблизу Солуні було виявлено
давню мармурову скульптуру в подобі жіночої постаті, яку вони визнали за
зображення своєї верховної язичницької богині [20, c. 557—661]8. Показово,
що чинність такої практики, зокрема серед населення України, наукою фіксувалося ще в ХIХ ст. [47, c. 1—2; 77, c. 366—368; ін.].
Цілком очевидно, що сприйняття ізоморфних образів античності (діахронних і / чи синхронних) й ототожнення з ними подоби власних сакральних персонажів не було чимось незвичним, нехарактерним для слов’янязичників. Подібно до інших європейських «варварів», слов’яни залучали доступні їм античні антропо- й зооморфи до кола власної релігійно-культової,
а отже, і образно-іконографічної, семіотичної системи. Це свідчить про
відкритий характер слов’янської дохристиянської культури, здатність її до
сприйняття й відповідного використання іноетнічних мистецьких здобутків.
Зрозуміло, що подібному стану речей мусив передувати певний процес внутрішньої адаптації до норм античності. Скільки тривав цей процес, сказати однозначно важко. Він залежав, вочевидь, як від самої тривалості, так і
від інтенсивності та різнобічності зносин місцевого населення з носіями античної культури. В історії слов’ян-язичників відомий лише один період порівняно тісних зв’язків з питомо античною культурою. Він припадає на час
II—III / IV ст., коли землі теперішньої Південної Польщі, частина південнозахідних земель України й теренів Молдови ввійшли до так званої зони контакту, за визначенням В. Kоролюка, з пізньоантичним світом [36, c. 46—69;
4, c. 26—36; 3, c. 8—14; 2, c. 5—22; 40, c. 42; 51а; ін.], склавши її північні й північно-східні рубежі, і де виразно простежуються впливи провінцій-
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ної римської культури [36, c. 47—48, 62]. Проте для повноцінного осягнення досліджуваного процесу слід, безумовно, враховувати і найперші, початкові зв’язки праслов’янського населення Південно-Східної Європи з еллінським, а Центральної Європи — з етрусько-римським світами ще на початку раннього залізного віку. Щоправда, тогочасні зносини були переважно
опосередковані іншими етнокультурними масивами (головно кельтським,
фракійським, скіфським і сарматським)9, а значить, не відзначалися достатньою інтенсивністю і сталістю, нерідко були спорадичними. Утім свою роль
у знайомстві автохтонів-праслов’ян із деякими формами античної образотворчої культури, а можливо, подекуди й у засвоєнні їх, вони, імовірно, відіграли. Нині це важко підтвердити фактографічно, але з певною долею вірогідності можна допускати принаймні теоретично. Слід також зважити й на
обставини середини VI—VII cт. — періоду слов’янської колонізації Нижньої
та Середньої Наддунайщини й Балканського півострова (територій колишніх провінцій Риму) [70, c. 180—247; 57, c. 34—98; 15, c. 156—159; ін.]. Хоча в
цей час слов’яни мали справу з культурним середовищем уже християнізованої Візантійської держави, однак їхнє «знайомство» з пам’ятками античного
світу на означених теренах відбувалося, як свідчать факти, достатньо часто.
Наведені вже приклади використання упродовж пізньоримського та середньовічного часу давньослов’янською людністю для своїх власних духовних потреб художніх виробів античного пoxoдження недвозначно засвідчують про певне долучення її до образотворчої традиції античності. Але це долучення не виходило, вірогідно, за межі пасивного, поверхового засвоєння
готового продукту інокультурного походження. На загальний поступ місцевої художньої творчості воно не мало видимого впливу. Постає питання: чи
досягали досліджувані взаємини виявів порівняно активнішого використання слов’янською стороною досвіду античної образності й формотворення,
виявів його переосмислення та втілення?
У дотеперішній літературі під таким ракурсом розглядалася чи не одна
єдина пам’ятка: стовп-ідол, піднятий 1848 року з р. Збруч (регіон Середньої
Наддністрянщини) (див. рис. 3 а). Різні автори — попри відмінності конкретних суджень — сходяться на тому, що ця скульптура має ряд ідейноформальних збігів зі скульптурними образами античного пантеону. Так, деякі дослідники, визнаючи загалом слов’янське походження пам’ятки, відзначали стосовно всіх чи окремих персонажів її багатофігурної композиції
відповідники в античній міфології та іконографії [82, c. 138 (примітка); 95,
s. 115—119; 46, с. 126; ін.]. К. Гадачек, зокрема, вказав на велику подібність
характеру відтворення фігур богів верхнього ярусу збруцької стовпової композиції до давніх одно-, дво-, три-, чотириголових герм, в яких часто також
поєднані божества чоловічої та жіночої статі. За конкретний приклад правило трифігурне зображення Гекати Енодія (Придорожньої) із музею Германштадта, одна з яких мала вигляд напівгерми з додатковими рельєфними багатофігурними композиціями на нижній стовповій частині (див. рис. 3 б).
Дрібніші фігури середнього ярусу Збруцького ідола прирівняні ним до харит,
а нижнього — до атлантів [95, s. 114; 99, s. 47, 48, rys. 14]. Інші висловлювали думку про генетичну багатокомпонентність ідейно-формального ладу
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Рис. 3. а — Збруцький ідол. IХ / Х—ХI / перша половина ХIII ст. Околиці с. Личківці,
Гусятинський р-н, Тернопільська обл. Вапняк, тесання, різьблення, 2,57 × 0,29 / 0,32 м,
(рис. А. Мошчинського; за: Szymański W, 1998); б — трифігурна Геката Енодія (придорожня) (прорисовка), Греція / Рим. Мармур, різьблення (за: Leńczyk G., 1964)

скульптури. Зосібна, В. Антоневич добачав у Збруцькому ідолі релікт симбіозу слов’янських, трако-римських (верхньодунайських) і тюркських культових форм [91, s. 32; 89, s. 222]. Йому вторував Л. Нідерле, на думку якого виконавець скульптури міг перебувати під впливом тюркських «кам’яних баб»
і міг бачити античні багатоголові зображення Меркурія, Януса, Гекати тощо
[103, p. 158—159; 104, s. 230.]. На думку Г. Леньчика, релігійна ідея, закладена в скульптурі, постала із середземноморського культурного осередку. Цю
тезу автор базував, зокрема, на факті існування в античному світі розвинутої традиції представлення багатьох богів у подобі багатоголових / багатоликих / багатофігурних зображень [99, s. 53—54, 59, ін.]10.
Деякі з перелічених спостережень і припущень не позбавлені, вочевидь,
слушності, принаймні часткової. Однак переважна більшість їх надто загальні у формулюваннях, не базовані на детальному історико-порівняльному
аналізі всіх конкретних характеристик пам’ятки. А проте відзначені ідейноформальні паралелі посутньо є полі- / міжкультурними явищами як у просторовому, так і часовому (діа- / синхронному) вимірах. Ця обставина
ускладнює визначення пріоритету саме античного праобразу перед, скажімо, кельтським чи спільним за походженням індоєвропейським (пор., атри-
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бутику: ріг-ритон, палаш / шабля-меч, кінь, ін.; певні морфологічні характеристики: багатоголовість / багатоликість [25, c. 192—197]; певні іконографічні схеми, зокрема пози й жести: укляклість, положення рук тощо). До того ж
існуючі нині інтерпретаційні версії не містять пояснення механізму запозичень слов’янськими різьбярами античних морфологічних схем та іконографічних мотивів і з огляду на достатньо пізнє датування означеної пам’ятки
в межах IХ / Х — початку ХI / ХIII ст.11; датування, що недвозначно вказує
на опосередкований характер імовірного зв’язку. Тому, не відкидаючи цілковито можливості відтворення чи, точніше, збереження у Збруцькому ідолі
давніх (античних?) морфологічних схем та іконографічних мотивів, для розкриття означеної теми варто, напевно, дошукуватися прикладів слов’яноантичних зв’язків насамперед серед корпусу творів, синхронних і хронологічно наближених до пізньоантичного часу.
Поміж останніх насамперед слід згадати своєрідний кам’яний «бюст» з
храму (?) другої половини I ст. н. е. поселення зубрицької групи пшеворської культури, виявлений поблизу с. Загаї Волинської обл. (Україна) [32,
c. 43, 151]. Ця скульптура має вигляд порівняно невеликої трикутастої плити зі скругленими кутами (висота — 0,25 м, ширина — 0,35 м), на чільному
боці якої невисоким і доволі нерегулярним рельєфом проступає зображення чоловічої голови. Впадає в око незвична — за всієї елементарності /
примітивності техніки виконання — витонченість і «класична» правильність рис обличчя. Звертає на себе увагу коротка кучерява (?) борода й вивірена округлість загального обрису лиця (рис. 4 а). Важко позбутися враження, що перед нами «варварське» наслідування якогось античного взірця (образу), що міг бути перенесений загаївським майстром-різьбярем із
доступного йому виробу імпортної, скажімо, торевтики, коропластики чи
гліптики (пор. маскарони, що прикрашають ручки металевих римських посудин, наприклад, маскарон із «князівського» поховання, виявленого біля
Гєбултова Краківського повіту Польщі [102, s. 83—84, tabl. VII; XII, а; 101,
s. 9, tabl. VI, 1—3]) (див. рис. 4 б). Незвичною для «варварського» середовища виглядає і загальна морфологія зображення на подобу погруддя12. Натомість античність, зокрема на прикладі пам’яток тримірного образотворення
Північного Причорномор’я, Балканського півострова та римських провінцій Центральної Європи, демонструє типологічно споріднені скульптурні й графічні погрудні зображення (пор. боспорські антропоморфні надгробки IV ст. до н. е. — II ст. н. е. [44, c. 24—69], аналогічні херсонеські
надгробки III—II ст. до н. е. — II—III ст. н. е. [88, c. 214—220]; надгробну стелу на подобу зрізаної піраміди з рельєфним погруддям чоловіка III—
IV ст. із с. Рупкітне Старозагорського округу Болгарії [84, c. 282, (ил.) 230];
бюст IV ст. з поселення Скарбантія колишньої римської провінції Паннонія, нині м. Шопрон, Угорщина [105, (il.) 39]) (див. рис. 4 в; 11 а). Звісно,
запропонований асоціативний ряд ще не дає підстав для остаточного й однозначного твердження, хоча загаївська знахідка видається достатньо перспективною в руслі порушеної теми. Натомість цілком реально прослідковувати культурні зв’язки населення Середньої Наддністрянщини з античним світом дозволяють відомі скульптури з с. Іванківці Хмельницької обл.
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Рис. 4. а — антропоморф-ідол, друга половина I ст., околиці с. Загаї, Волинська обл. Пісковик, 0,25 × 0,35 м (світлина Д. Козака); б — фрагмент римської посудини (ручки) з маскароном, Гєбултов, Краківський повіт, Польща. Бронза, довжина 0,08 м (за: Majewski K.,
1960); в — надгробок із оплічним портретом покійного, II—III ст., околиці с. Рупкітне,
Старозагорський округ, Болгарія (за: Цончева М., 1971)

та м. Муровані Курилівці Вінницької обл., що нині датуються в межах
пізньоримського-ранньосередньовічного періодів [24, c. 136—142; 9, c. 43—
53; 11, c. 23; 12, c. 238—262; 16, c. 107—109; 90, s. 241—242; 79, c. 162; 63,
с. 13; 67, с. 243; 26, с. 134—139, 146].
Більшість із існуючих публікацій про ці твори не відзначаються повнотою
і точністю, через що названі зображення лишаються без належного історикокультурного визначення і мистецтвознавчого поцінування. А проте дві (з
трьох) іванковецькі скульптури — ідол-півфігура та одноголова герма, а також
мурованокуриловецька одноголова герма — є одними з кращих за художніми
якостями зразків давньослов’янського скульптурного мистецтва. Зв’язок з ан-
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тичністю простежується насамперед на рівні загальної морфології. Так, статуяпівфігура бородатого бога (висота — 1,92 м, ширина граней на рівні плечей —
0,52 м — 0,28 / 0,32 м) (див. вклейку: 1) однозначно перегукується з таким типом античних скульптурних зображень, як напівгерма (герма-напівстатуя / напівфігура) [71, c. 131]13. Найближчий просторовий приклад-відповідник (з досі
відомих) — це статуя-півфігура Геракла II ст. з Пантикапея, яка є дещо спрощеною копією іншого античного зразка [43, c. 315, 317] (рис. 5 а). Морфологічний паралелізм між названими зразками посилюється також деякими відповідностями іконографічного плану. Зокрема, не надто добре збережений рельєф довгастого предмета на чільному боці нижньої стовпової частини іванковецького ідола, який деякі дослідники вважають зображенням меча [11, c. 23;
12, c. 240; 90, s. 245; 79, c. 162; 67, c. 243; ін.], гіпотетично можна зіставити із
довгою сукуватою палицею — неодмінним атрибутом Геракла / Геркулеса. За
таке визначення (що не виключає інші інтерпретаційні варіанти14) промовляють нерівні краї означеного предмета, що особливо виразні в порівнянні з чітким контуром передпліч антропоморфа. Воно доречне і з огляду на факт поширеності серед носіїв черняхівської культури рогових підвісок видовженої пірамідальної (призматичної) форми з циркульними колами-вічками [41, c. 72,
pис. 75, 5—6; 21, с. 79—80, 227, рис. 30, 82—83, фото 8]15, які є місцевими
спрощеними наслідуваннями підвісок-амулетів у вигляді палиці Геркулеса

Рис. 5. Образ Геракла /
Геркулеса: а — герма-півфігура, II ст., Пантикапей, Крим, Україна (за:
Максимова М. И., Наливкина М. А., 1955);
б — статуя бога Неграла
(у подобі Геракла / Геркулеса), II—III ст., Вавилон, Месопотамія (за:
Ставиский Б. Я., Яценко С. А., 2002)
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Рис. 6. Зображення палиці Геракла / Геркулеса:
а — культова скульптура. Перші століття н. е.
Херсонес, Крим. Мармур, різьблення, висота 0,8 м
(за: Античная скульптура Херсонеса..., 1976);
б — підвіска-амулет. III ст. Рейнська обл., Німеччина. Золото, карбування (за: Дамм И. Г., 1984);
в — підвіска-амулет. Черняхівська культура, поховання № 132 могильника біля с. Велика Бугаївка, Київська обл. Кістка, вирізування, свердлення
(за: Гопкало О. В., 2008)
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[108, s. 176—199; 41, c. 72; 23, c. 54, 132 ([№]
107)] (рис. 6 а—в). В античному та антинізованому (романізованому) світах такі
підвіски-амулети були виявом культу названого міфологічного сакралізованого персоб
нажа; культу, що мав значне піднесення в
Римській імперії, особливо за часів імператора Комода [87, c. 287; 58, c. 413—415]. Показово, що шанування Геркулеса культивувалося не лише в центрі (метрополії), а й
доходило до далеких периферійних теренів
Римської держави (значною мірою, якщо не
головно, за рахунок переміщення військ).
Подекуди у давніх античних колоніях, якот в містах Північного Причорномор’я, зокрема в Херсонесі, шанування цього героянапівбога мало тривалу історію і набуло доволі розмаїтих значеннєвих, обрядових та
образотворчих форм [69, c. 195—197; 55,
c. 197—204; 66, c. 46—50; 76, c. 55—70; 73,
c. 38—39, 82—83, 130, 134—136, 166—167,
а
в
(ил.) 17, 76, 136, 142, 144, 181; 29, с. 70—87;
ін.]. Крім того, культ його поширювався певною мірою і в середовищі «варварських» суспільств суміжних з імперією земель. Свідченням останнього виступають і факти переносу характеристичних іконографічних рис, зокрема атрибутів Геркулеса, на образи місцевих богів. Наразі доречно згадати германського бога-громовержця Донара-Тора [108, s. 176—199; 41, c. 72], чи кушанського
Ваджрапані, чи Геракла-Шиву-Ошо [53, c. 43; 52, c. 86, 90—92, pис. 6], чи вавилонського бога Неграла, скульптурне зображення якого на подобу Геркулеса, датоване II—III ст., виявлено в Хатрі [74, c. 204, 422, pис. 6: 5] (див. рис. 5 б).
(Звісно, подібний симбіоз античної та «варварської» традицій витворювався
переважно у випадках певного значеннєвого паралелізму між означеними та
подібними образами сакральних персонажів.) У світлі таких фактів, іванковецька статуя-півфігура бородатого персонажа, озброєного палицею, постає
аналогічним випадком «варварсько»-античного симбіозу образних систем одного з місцевих богів та римського Геркулеса.
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Стосовно решти стовпових ідолів, що увінчані головою з одним і трьома лицями, то вони однозначно перегукуються з поширеним в античному світі типом одно- й багатоголових / багатоликих герм [19, c. 132]. Показові водночас деякі іконографічні деталі й пропорційна будова одноголової іванковецької герми (висота — 2,92 м, ширина граней при основі — 0,44 м — 0,57 м) (див. вклейку: 2 а). На відміну від багатьох інших
слов’янських (і не лише слов’янських) ідолів-герм, у яких на вершині стовпа
вирізьблено обличчя чи пророблено обриси голови, тут перед нами питоме
погруддя: під головою відтворено верхню похилу площину грудей, що є характерним для багатьох античних взірців (пор., наприклад, герми римського часу з території Болгарії; з Івайлограда (рис. 8) та Августа-Траяна-Берея
(Стара Загора) [84, c. 280, (ил.) 200]). Незвичні для кола «варварських» зображень і пропорції. Вони видовженіші порівняно з присадкуватим виглядом більшості зображень традиційних суспільств, у яких розмір голови зазвичай збільшений стосовно розміру тулуба.
Морфологічну та іконографічну картину одноголової герми доповнює
виразна проробка рельєфу обличчя. Попри значну корозію матеріалу, очевидно, що різьба об’ємів лиця цього образу є значно розвинутішою, рельєфнішою проти відповідного формотворення подоб інших відомих антропоморфів Середньої Наддністрянщини, зокрема й іванковецької триличинної
герми (див. вклейку, 2 б). Водночас риси обличчя мурованокуриловецької
герми (висота ~ 1,62 м) (рис. 7) та згаданої вже іванковецької статуї-півфігури
бога-бороданя вимодельовано також достатньо виразно (див. вклейку: 1).
Останній образ навіть наділений певною фізіогномічною характеристикою:
його риси виражають стан напруженості й суворості. Наразі не зайве від-

Рис. 7. Герма одноголова.
III—IV (?) ст., черняхівська
культура (?), околиці м. Муровані Курилівці, Вінницька
обл. Вапняк, тесання, різьблення, ~1,62 × ~0,30/0,40 м
(за: Забашта Р., 1998)
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Рис. 8. Пізньоантична одноголова герма. Перші століття н. е.
Римська вілла біля Івайлограда, Болгарія. Мармур, тесання, різьблення (за: Цончева М., 1971)
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значити й доволі точно пророблену анатомічну форму
уцілілого передпліччя правої руки персонажа.
Звісно, порівняно розвинутішу пластику окремих
зразків аналізованих скульптур Середньої Наддністрянщини можна пояснювати самим лише хистом, умінням
їхніх виконавців, а збіжності між давньослов’янськими
й античними зразками на рівні формотворення (насамперед іконографії та морфології) — проявом, скажімо,
конвергенції і не більше. Але тут слід зважати на низку
принципових фактів, а саме:
а) типологічну сумірність формальних (головно
морфологічних і іконографічних) ознак названих місцевих зразків тримірного образотворення з відповідними зразками пізньоантичної скульптури; а також
належність їх до одного русла художньої практики, зорієнтованої на реалістичне відтворення натури без виразних ознак стилізації форм (хоча, звісно, з різним рівнем професійності, технічної майстерності виконання);
б) часову й територіальну суміжність (наближеність) пам’яток порівнюваних сторін, приміром, локалізацію аналізованих
черняхівських / ранньосередньовічних знахідок у басейні Дністра — знаної
античному світові й частково освоєної, особливо в пізньоримський час, водної артерії [2, c. 17—22];
в) входження території Середньої Наддністрянщини в контактну зону з
пізньоантичним світом, що зумовлювало, крім обміну товарами, ще й переміщення певного числа населення по обидва боки кордону [60, c. 205—214;
3, c. 9, 12], а отже, й появу в середовищі місцевих «варварів» людей так чи
інакше обізнаних не лише з певними досягненнями пізньоантичного світу в
ділянці економічно-торговельних взаємин, технологій сільського господарства та ремісничого виробництва16, а й з характером античного мистецтва,
зокрема способом тримірного образотворення. Цей комплекс ознак і передумов спонукає реально (принаймні гіпотетично) добачати в аналізованих
випадках збігів і перегуків тримірного формотворення прояви саме зовнішнього впливу розвинутішої скульптурної традиції античної культури, а отже,
вважати їх проявами слов’яно-античної культурної (мистецької) сув’язі. До
такого висновку підводять і аналоги з периферійних і околичних теренів
Римської імперії (пор., наприклад, згадане раніше чоловіче погруддя IV ст.
з поселення Скарбантія, Угорщина; надгробну герму-погруддя II—III ст. із
Херсонесу, Крим, Україна [105, (il.) 39; 73, c. 173, (ил.) 187]; ін.) (рис. 9 а,
б). Вони, до речі, засвідчують типовість ситуації з адаптації античних художніх норм до місцевих запитів і смаків; адаптації, що виявлялася, зокрема, і в
певній спрощеності, умовності, архаїзації («варваризації») тримірного формотворення зразків римської провінційної скульптури17.
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Рис. 9. а — Надгробний (?) бюст, IV ст., Скарбантія (Шопрон), Угорщина (за: Pòczy K.,
1976); б — Надгробний бюст. II—III ст. Херсонес, Крим, Україна (за: Соколов Г., 1973)

IM

Насамкінець зауважимо, що відзначений перегук формальних прикмет
скульптур з Іванківців та Мурованих Курилівців і відповідних зразків античного (пізньоантичного) тримірного образотворення може слугувати додатковим доказом на користь приналежності аналізованих зображень Середньої
Наддністрянщини до спадку саме носіїв черняхівської археологічної культури. Щоправда, ця констатація ставить під сумнів «давньослов’янськість» цих
скульптур, принаймні зображень з Іванківців, адже черняхівське поселення
в цьому селі належить, за спостереженням Б. Магомедова, до «типу Косанів», що віддзеркалює готську етнокультурну традицію [41, c. 115—116, 147].
Утім, той-таки автор, зважаючи на риси подібності черняхівських скульптурних зображень (серед них й іванковецьких) зі Збруцьким ідолом, слідом
за деякими іншими дослідниками, зосібна Б. Рибаковим [65, c. 130—132], не
відкидає імовірності належності їх «слов’янському населенню черняхівської
культури» [41, c. 103]. Така непевність етнокультурної інтерпретації названих пам’яток монументального образотворення у черговий раз засвідчує неоднозначність показників їхньої джерельної бази18 і необхідність проведення додаткових польових обстежень давнього іванковецького поселення та
продовження порівняльно-історичних (компаративістичних) розшуків і аналізу. Але будь-який кінцевий результат наукових студій в означеній ділянці
історичної проблематики так чи інакше сприятиме об’єктивному висвітленню також і обговорюваної теми.
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Примітки
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1
Маються на увазі культові скульптури надбалтійських (поморських) слов’ян, згадані
в перших житіях св. Оттона Бамберського пера Ебона (1151—1152) і Херборда (1158) [30,
с. 297—491; 100, s. 62, 167 і наступ.; ін.].
2
Історіографію з цього питання див.: [27, c. 310—321].
3
Відоме свідчення Тацита про те, що германці при розрахунках беруть «лише відомі
з давніх пір гроші стародавнього карбування, ті, що із зазубреними краями, і такі, на яких
зображена колісниця з парною запрягою (виділення наше. — Р. З.)» [80, c. 355].
4
Думку про роль римських монет у формуванні «художнього смаку й моди», в романізації багатьох сфер життя населення провінцій імперії, уніфікації стилю їхнього образотворчого мистецтва висловлено в науці вже давно (див., напр.: [96, s. 38, 41, 93 ін.]).
5
Принагідно згадаємо й гіпотезу про існування на території давнього міста й фортеці Кам’янця-Подільського дако-римського укріплення / міста [51, с. 1—3, 7—8 і наступ.].
6
До речі, на поселенні в с. Іванківці, з якого походять три монументальні скульптури, виявлено також римські монети другої половини II ст. [9, c. 50, рис. 16].
7
За конкретний приклад може правити випадок використання статуетки пізньотрипільської культури носіями зубрицької групи пшеворської культури, яких ототожнюють з
історичними венедами [32, c. 43—44, 151; 31, c. 138—141, 146].
8
Невипадковість такої ситуації підтверджується іншими прикладами освоєння
слов’янами античного мистецького спадку. Під час розкопок Средеца (Болгарія) було виявлено житло ХII—ХIII ст., устя пічки-кам’янки якого прикрашали фрагменти капітелей
і карниза, взяті з руїн античної будівлі [75, c. 123].
9
Див., напр.: [54, c. 175—182; 6, c. 13—26; 7, c. 25—35; 8, c. 173—182; 56, c. 63—71; ін].
10
На підтвердження спостережень Г. Леньчика вкажемо, зокрема, на монументи, що
набули поширення у завойованих римлянами землях північно-східних районів Галії та в
Нижній Германії упродовж I—III cт. Вони присвячувалися переважно римо-варварським
пантеонам і мали вигляд стовпів (пілонів) або колон, на поверхні яких рельєфні зображення багатьох богів і / чи міфологізованих героїв нанесені ярусами (переважно тричленними за вертикальною структурою) і фризами (часом три- і чотиричленними за горизонтальною структурою), як, наприклад, кам’яні монументи початку III ст. з території Німеччини на пошану Юпітера Оптімуса Максимуса [45, c. 83, 84, рис. 53, 53а].
11
Якщо вірити атрибуції на підставі аналізу палаша / шаблі-меча, рогу-ритона [107,
s. 61; 22, c. 283, 285; 64, c. 129—130; ін.] та прив’язці скульптури до святилища на горі Богит поблизу р. Збруч [62, c. 90—98; 63, c. 14—15, 32—37, 60, 96—97, pис. 17—26].
12
Єдина віддалена (як за часом, так і стилістикою) аналогія з відомих нам нині походить з Данії і належить до епохи вікінгів IХ — першої половини ХI ст. [93, p. 79, (il.)].
13
Подібність загальної композиції означеної скульптури до античних (давньогрецьких) герм була підмічена ще М. Брайчевським та В. Довженком [12, c. 240].
14
Відносно недавно (у 2011, 2013 рр.) О. Комар і Н. Хамайко в розлогій публікації
про походження Збруцького ідола назвали означене іванківецьке антропоморфне зображення (герму-півфігуру) скульптурою «скифского облика» [35, c. 166, 170] / «o charakterze
scytyjskim / typu scytyjskiego» [97, s. 5, 8]. Цю думку було оприлюднено ними без жодного додаткового роз’яснення та належної аргументації. Щоправда, автори пообіцяли присвятити всій групі кам’яних антропоморфних зображень Середньої Наддністрянщини
(до якої входить і названий витвір) окреме аналітичне дослідження [35, c. 169 (примітка
№ 11); 97, s. 8 (uwaga № 12)], в якому мало бути належне обґрунтування нового історикокультурного визначення. Однак донині таке дослідження не з’явилося у друці, тому ми
можемо покладатися лише на загальний контекст уже опублікованої статті. Він же дає
підстави твердити, що названу іванківецьку герму-півфігуру О. Комар і Н. Хамайко виводять зі складу давньослов’янських культових зображень. Тут не місце розпочинати тривалу дискусію на задану тему. Відзначимо лише таке: певні скіфські риси (на рівні загальної
морфологічної структури, стилістико-образного потрактування та іконографії) в пізніших
антропоморфних скульптурах наддністрянських земель є достатньо закономірним явищем
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з огляду як на територіальну сумірність існування, так і на тяглість етнокультурної традиції їхніх носіїв [28, с. 6—11, 14—15]. Водночас на рівні низки морфолого-іконографічних
прикмет і деталей очевидні й суттєві відмінності між групою антропоморфів (зокрема,
гермою-півфігурою) теренів Середньої Наддністянщини, з одного боку, і антропоморфними скульптурними зображеннями скіфського часу степових переважно обширів Надчорноморщини — з другого [28, с. 11—14]. Остання обставина у поєднанні з археологічними фактами історико-культурної локації наддністрянських ідолів не дозволяє «виводити»
їх з кола давньослов’янських старожитностей, хоча й не заперечує їхнього опосередкованого генетичного зв’язку з попередньою діахронною традицією монументального антропоморфного образотворення скіфського часу [28, с. 15—16].
15
Такі призматичні рогові підвіски з’явилися в IV ст. і побутували в Європі до VII ст.
[41, c. 72].
16
Див., напр.: [60, c 243—252; 48, c. 6—23].
17
Виразними прикладами таких спрощень виступають, наприклад, надгробки перших століть нової ери так званого варварського стилю з Херсонеса [1, c. 129—134, (ил.)
168—174].
18
Ситуація ускладнюється і тим, що на території названого поселення виявлено
уламки кераміки другої половини I тис., а самі скульптури на час віднаходження перебували поза будь-яким культурним шаром [9, c. 49—50; 11, c. 24; 12, c. 239—242, 253—255;
90, s. 241—242, 245; 65, c. 132; 79, c. 162; ін.]. Викликає великий сумнів припущення, що
триличинний стовп-герма виявлений іn situ. Навряд чи він простояв незмінно на своєму
початковому місці півтори тисячі років. Найвірогідніше він був використаний повторно в
недалекому порівняно минулому як стовп огорожі чи межовий камінь, адже стояв на городі одного із селянських обійсть (пор.: [65, c. 130; 63, c. 13]).
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Вихідні мініатюри до рукописних книг
Галицько-Волинської Русі
(друга половина ХII—ХIII ст.
Становлення традиції на перехресті
культурних епох
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Серед ілюмінованих рукописних книг унікальну цінність становлять кодекси, створені на теренах Галицько-Волинської Русі в другій половині ХII
та в ХIII ст. Через брак збережених творів та обмеженість історично достовірних джерел до їх історії притаманні риси традиції розкриваються лише
окремими гранями.
Стаття присвячена дослідженню традиції виготовлення вихідних мініатюр, які відкривають ілюстративний ряд до церковних книг. Якщо розглядати їх з точки зору особливостей образної структури, техніки виконання та
стилю, вони близькі до іконопису. Тому вивчення цих зображень принципово важливе в контексті живописного образотворення місцевої традиції, окреслення якої нині уточнено рядом щойно переатрибутованих ікон [2; 3; 5; 6; 10].
Водночас необхідно враховувати, що художньо-естетична цінність ілюстрованої богослужбової книги сплітається з єдності усіх елементів оздоблювального ряду (мініатюр, орнаментальної декорації та каліграфії), це сув’язь
культурних контекстів, естетичних ідей, артистичного досвіду. Лише зіставлення результатів паралельних досліджень усіх граней художньо-образної
структури творів та поглиблені кодикологічні дослідження усього корпусу
збережених пам’яток у підсумку наблизять до атрибуції цього спадку.

Художньо-стилістичні засади становлення
та розвитку традиції (деякі зауваги до генези стилю)

Європейська культура доби хрестових походів поєднала в одному вимірі паростки гуманістичного світогляду, які переплелися з християнським
богослів’ям, канони попередніх художніх систем з пошуками нових форм та
засобів художньої виразності.
Духовний та естетичний потенціал візантійської традиції був таким потужним, що навіть у часи занепаду імперії лишався провідним художнім
явищем загальноєвропейського значення. Вже після падіння Константинополя (13 квітня 1204 року), упродовж усього ХIII ст. «слава круга земного» («Glor orbis terrar»)1 все ще оберталася навколо Візантії. Тисячолітня історія державності та культурного процвітання стала запорукою того, що,
попри злети й падіння, Візантія лишалася оплотом усього цивілізованого
світу та омріяним взірцем для інших держав. Враження пілігримів, вояківхрестоносців, мандрівних майстрів, як і трофеї з берегів Боспору, розсія-
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ні ними середньовічною Європою, доносили до регіональних осередків відблиск величної цивілізації, спонукали до наслідування. Що сприяло оновленню місцевих художніх традицій.
Доба хрестових походів «стиснула» історичний вимір та поєднала неосяжні обшири. Четвертий хрестовий похід (1202—1204), падіння Константинополя не тільки виснажили Візантію, але й сколихнули весь християнський світ. Пережита трагедія супроводжувалася чималими матеріальними
втратами, розривом усталених ідейних та економічних зв’язків, дезорганізацією суспільно-політичного, церковного життя, великими міграційними
процесами. На руїнах Східно-Римської імперії (Візантії) утворилися Латинська імперія з центром у Константинополі, Нікейська (Нікея), Трапезундська імперії та Епірський деспотат, які стали контактною зоною, де перетнулися давніша візантійська і латинська (романська) традиції.
Візантійська держава ніколи вже не зможе відродитися в межах територій, які належали їй до 1204 р. Посилення роздробленості, засилля італійського купецтва, династичні протиріччя вилилися в соціальну напругу
та громадянські війни. Константинополь, окупований латинянами, «впав
руїною», тож грецька знать та інтелектуальна еліта рятувалися на теренах
Нікейської імперії, сюди ж перемістився осідок православного патріархату. Місцева еліта тяжіла до Риму, шукаючи там підтримки та погоджуючись
заради цього на унію. Водночас, на противагу тому, серед частини нікейців формується ідейно-політична концепція «повернення до еллінізму», що
стала для них основою захисту власної ідентичності. У суспільстві посилюються містичні настрої та спостерігається переорієнтування від громадської
сфери життя до приватної. Нікея стала головним осередком формування палеологівського стилю у творчості константинопольських художників, які на
теренах нової столиці, закумулювавши настрої суспільства, відповіли формуванням нового стилю, сповненого елліністичних естетичних та формально стилістичних ремінісценцій, водночас наповненого енергією патріотичних ідей нового часу.
Як реакція на таку роздвоєність духовної доктрини відродження імперії у провінційних монастирських осередках, зокрема на Афоні, упродовж
ХIII ст. поступово набувають актуальності ідеї ісихазму та монастирського
мистецтва, притаманними рисами яких стали несприйняття столичних віянь, ретроспекція минулих мистецьких досягнень, схематизм та одноманітність малюнку, східний типаж облич.
Пережита трагедія 1204 р. призвела до закінчення періоду правління династій Комнінів і Ангелів. Попри те, в ареалі візантійського культурного
впливу ще не одне десятиліття відчуватиметься відлуння мистецтва так званого комнінівського стилю у найрізноманітніших маньєристичних формах.
Естетичні ідеали тих часів, з їх церковно-патристичними наголосами, прагненням до певного абсолюту у вислові трансцендентного та лаконізмом вираження почуттів, перетікають у новий тип духовного переживання — містичного, індивідуалізованого, по суті, укоріненого на особистому досвіді.
У монументальному мистецтві, в іконі, у вихідних мініатюрах до церковних книг ці риси виявляються в акцентуванні найдраматичніших епізо-
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дів священної історії, у прагненні показати духовний надлом персонажів.
Неначе на противагу тому, посилюється жанрове спрямування іконографії,
що виливається у композиційну переобтяженість (ускладненість архітектурних куліс, пишність драпірувань-велумів). Видовженість пропорцій та загострена пластика людських тіл, прагнення передати стрімкість руху засвідчують народження нового художнього стилю.
Натомість увага до передвічного світла стала притаманною ознакою монастирського напряму візантійської естетики. Після Великої схизми 1054 р.
поступово приходить його усвідомлення як благодаті, сходження якої на людину вказує на внутрішнє переродження, наближення її до Бога. У тому світосприйнятті проявляються ідеї ісихазму, що у ХIII ст. стає особливо популярним на Афоні. Пам’ятки іконопису афонських монастирів взоровані на
комнінівські зразки столичного родоводу (витонченість пропорцій, образна
наповненість); водночас у них з’являються запозичені на Балканах активні
білильні висвітлення, що моделюють форму досить умовно: скоріше знакують «несказанне світло», що оповиває фігури святих. Утім, ісихазм як філософське вчення та відповідна йому практика «розумної молитви» отримали
виструнчену теорію лише в ХIV ст. в працях Григорія Палами й були канонізовані Собором 1353 р. [14, 1991].
Художня продукція монастиря Святої Катерини (Синай) ХIII ст. була
тісно пов’язана з Константинополем та осередками, де поширювався вплив
італінізуючого струменя (Сицилія, Венеція, Адріатика), притаманними рисами якого були тяжіння до «м’якої» тілесності в зображенні личного, ускладненість силуетів та просторове скорочення ракурсів голів, як у пам’ятках раннього дученто, зовсім інакший, у порівнянні з Афоном, спосіб передачі божественного світла (ретельна розробка площини золотим асистом).
Важливим чинником поширення візантійського впливу в європейському вимірі стала міграція грецьких майстрів, яка тривала впродовж усієї історії хрестових походів, найактивніше — після Четвертого хрестового походу.
Це був період інтенсивного обміну естетичними ідеями, мистецькими зразками, час активного просування артілей майстрів, які значно частіше знаходили замовлення в Західній, Центральній та Східній Європі, ніж на батьківщині. Вони поширювали знання візантійської іконографії, розуміння православного образу, художній досвід, ремісничі вміння.
Зміщення головних осередків візантійського мистецтва від центру імперії до периферії не обірвали його традиції, воно продовжувало свій поступ,
сприйнявши імпульси з провінційних осередків, нерідко переломлені крізь
призму романського досвіду або й нових гуманістичних ідеалів італійського проторенесансу.
Одним із провідних осередків поширення візантійського впливу на теренах Європи стають Балкани, зокрема території на півдні, заселені сербами.
Завершення формування сербської державності відбулося в ХII ст., у часи
правління династії Неманичів, які очолили процес об’єднання сербських
земель. У 1217 р. Стефан Неманя створив Перше Сербське королівство, а
1219 р. його син Сава заснував автокефальну Сербську православну церкву.
У кінці XI ст. на периферії держави Неманичів уже існували архієпископія
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в приморському місті Бар та Охридська патріархія, понижена в часи візантійського панування до автокефальної церкви, яка, проте, зберігала значний вплив у Македонії та Сербії. Барські архієпископи проводили політику
римо-католицької церкви, а охридські митрополити діяли в інтересах Константинополя. Суперництво духовних владик позначилося на розвитку політичної ситуації в регіоні, а також на формуванні пограничного культурного простору, де східна традиція тісно переплелася із західною. При дворі Стефана Владислава Неманича (1198—бл. 1264/1281) знайшли притулок
майстри рафінованої константинопольської школи. На замовлення короля
вони виконали розписи монастирської Богородичної церкви у Мілешевому
(1234—1237). Притаманною рисою їхньої роботи стало витончене письмо із
застосуванням іконописного моделювання форми та використанням листового золота у покритті тла. Але на теренах держави працювали також уродженці Солуні — грецького міста, що на той час перебувало в зоні впливу
латинян, а з 1206 р. стало столицею Фессалонікійського королівства. Мистецтво Солуні можна розглядати як приклад італінізуючого впливу, що увібрав досягнення сицилійської та адріатичної (центр — Венеція) живописних шкіл.
У Болгарії, яка 170 років перебувала під ігом Візантійської імперії, відбувалося поступове наростання національно-визвольного руху. Його перемогою стало створення Другого Болгарського Царства (1187), що під проводом
Івана Асеня та його нащадків перетворилося на могутню державу. Помітним явищем церковного життя та державної політики на цих теренах стала
єресь богомильства, яка зародилася ще у Х ст., однак набула сили лише на
кінець XII ст. Учення носило антиклерикальний характер, його адепти, зрікаючись погрузлого в гріхах світу, вважали, що бідність та аскеза наближують людину до Царства Небесного. На Церковному соборі у Тирново (1211)
богомилів відлучили від церкви та вигнали з Болгарії, тож вони помандрували середньовічною Європою. Дехто з них потрапив у Константинополь, а
дехто — на Афон. У грецьких монастирях богомильство отримало теологічну
наповненість та обрядовість. На той час припадає поступове переродження
самої єресі та її зрощення з ісихазмом [60; 61], що мало свої наслідки. Так,
строга аскеза поєднується з прагненням містичного споглядання Бога, все
виразніше проступає мотив «духовної насолоди» [14]. Поширення ідей ісихазму в поєднанні з богомильством у монастирях, де здавна існували художні осередки, сприяло укоріненню та переосмисленню актуальних ідей церковного мистецтва в руслі збагачення іконографії, куди проникає мирське
світосприйняття та особливе осмислення світла. Означені ідеї найвиразніше
проявилися в мистецтві Сербії, Болгарії та у грецьких монастирях, найтісніше пов’язаних зі слов’янськими осередками. У середині ХIII ст. художня
традиція наче уповільнила свій поступ: не втрачали своєї актуальності комнінівські зразки (церква Сорока мучеників у Тирново, фрески, 1230). Водночас постає унікальний зразок храмових розписів, де на комнінівську основу накладаються риси суто романського європейського мистецтва (церква
Святих Миколая та Пантелеймона у Боянах, фрески, 1259). Майстри користувалися константинопольськими зразками, але рівень виконання фресок
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вказує на роботу місцевої артілі. Поза тим, у цьому циклі розписів проглядає увага до «портретного жанру» (підкреслена індивідуалізація образів святих) та до зображення конкретних історичних осіб, що можна трактувати як
вияв зацікавлення внутрішнім світом людини та як ознаку західного впливу.
Між Латинською та Нікейською імперіями, Болгарією і Сербією йшла
безперервна боротьба за володіння Македонією, яка в XIII ст. тяжіла до
Солуні (Фессалонікійського королівства) і була головним чинником проникнення візантійської традиції в Болгарію, Сербію і Русь. Різні частини
Македонії неодноразово переходили під контроль протиборчих держав. З
відновленням імперії (1261) всі македонські землі повернулися у лоно Візантії. Однак у 1280-х роках сербські правителі Рашки з династії Неманичів підпорядкували північну й північно-західну частину Македонії. На її теренах було започатковано художню течію, по суті, еклектичну, яка поєднала
окремі риси мистецтва раннього комнінівського періоду, романські впливи,
а згодом — новації сербських мистців. Помітний вплив ця течія залишила в
пам’ятниках, що збереглися в Касторії (фрески 1259—1264 рр. у церкві Панагії Мавріотісси, перша третина XIII ст.).
Не можна оминути увагою творчий спадок норманів. Король Рожер II
заснував на берегах Боспору Латинське королівство. Осереддям формування традиції стала Сицилія, яка під владою норманів перетворилася на форпост візантійського мистецтва на Заході (середина ХII ст.). Тоді були виконані мозаїки собору Преображення Господнього в Чефалу, собору Санта
Марія дель Амміральо (Марторана) та Палатинської капели (каплиці палацу норманів у Палермо), які приписують візантійським майстрам або їх послідовникам із Сицилії.
На теренах Західної, Центральної і частково Північної та Східної Європи постала готика — наступний за романським стиль у розвитку середньовічного мистецтва. Готика від витоків (ХII ст., південь Франції) була орієнтована лише на оновлення релігійних почуттів людини, і тільки згодом земне буття у своїй повноті опинилося в центрі уваги. На кінець ХII — початок
ХIII ст. помітними стають секуляризаційні тенденції в культурі, з’являється
лицарство, а з ним куртуазний роман, покликаний репрезентувати «мрію
про щастя, відчуття сили, волю у прагненні перемоги над злом» [39, с. 383].
Проторенесанс в Італії має чіткі хронологічні координати (дученто —
1200-ті роки; треченто — 1300-ті роки). Він постав на основі ширшого сприйняття особистості, для якої важливими були як духовна складова, так і інші
прояви земного буття, те, що О. Лосєв назвав «всеохоплюючим персоналізмом» [47, с. 353, 354]. За умови подібної художньо-образної основи (увага
до особистості людини) естетичні концепції готики та проторенесансу суттєво різнилися залежно від місцевих художніх традицій. Так, у Франції готична архітектура стилістично оформилася раніше від інших видів мистецтва. Спрямовані у височінь, пронизані світлом каркасні конструкції готичних соборів: башти, стрілчасті арки, хрестові склепіння, ребра (нервюри)
яких, наче напружені жили (фр. nervure — жила), виступали на стиках поверхонь, складалися у кам’яну квітку, вітражні вікна-троянди, де кольорові скельця запаювалися оловом у металевий каркас та вставлялися у проріз
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круглого вікна в трансепті — всі ці елементи в комплексі створювали неповторний лінеарний стиль, продовжений у книжковій мініатюрі та іконописі.
У Німеччині довше затримався романський стиль, тож у формуванні національного варіанта готики на місцевому ґрунті у першій чверті ХIII ст. позначилися впливи розвиненішої на той час французької архітектури та водночас романського стилю. У північно-східних землях Німеччини бракувало
природного каменю для будівництва, тож готичні споруди зводили з цегли, що
призвело до спрощення конструктивних рішень й притишення дещо екзальтованого образного звучання архітектури соборів. В інших видах мистецтва
так само затрималися впливи романського мистецтва. ХIII століття на теренах Священної Римської імперії, корона якої на ті часи об’єднувала Німеччину, Італію, Бургундію, Австрію в Чехію, — період поширення Zackenstil —
«зигзагоподібного стилю», що став притаманною рисою європейського мистецтва перехідної пори від романського до готичного стилю в книжковому,
настінному та вітражному живописі. Він генетично пов’язаний з «каліграфічним стилем». Цей тип ілюстрацій виник у Франції (Утрехтський Псалтир 820—835 рр. Монастир Сен П’єр д’Овіллер, Шампань. Університетська
бібліотека. Утрехт, Нідерланди), згодом був занесений в Англію та повернувся на материк з продукцією бенедиктинців, розповсюдився в оздобленні
часословів та мирських книг — в ілюструванні ліричної поезії, лицарських
романів, генеалогічних таблиць (Хроніка Еккехарда фон Аура. 1130 р. Пруссія. Берлінська державна бібліотека. Соd: Lat. 295, folio. 81v; Матвій Паризький. Коронація Річарда I Левине Серце; Хроніка ХIII ст. Вестмінстерське абатство. Cоd: MS Ms 6712 (A.6.89), fol.141r, Чатем, США), історичних
документів (Хартія Звільнення монастиря Діви Марії в абатстві Ворнбах.
1136 р. Абатство Ворнбах, Баварія. Німеччина). У часи поширення готичного стилю мистецтво бенедиктинців набуває певної гротескності. Можна
окреслити його формально-стилістичні ознаки: монохромність (малюнок
пером тушшю або чорнилом); ламана лінія у зображенні складок одягу; жорсткість контурних окреслень голів та постатей, акцентування жестів, підкреслена площинність зображення. Поступово в мініатюри цього стилю повертається колір — легке, майже прозоре розфарбування (ХI—ХII ст.). В образному їх прочитанні впадає в око деяка стриманість у передачі емоцій,
адже мета романського мистецтва — відобразити «плоди споглядального
життя» та передати їх у простих доступних формах [34]. У ХIII ст. монохромність малюнка, легкість та акварельна прозорість поступилися місцем яскравому пастозному живопису. Одночасно з насиченістю барв на мініатюрах
з’являється золоте тло. У тому вбачають вплив візантійської традиції норманської редакції (Псалтир Лендгрейва 1211—1213 рр. Вюртемберзька державна бібліотека. Cod: HB II 24, Штутгарт; Ретабло з Престолом Милосердя, 1250—1260-ті роки, Кельн. Вестфалія, Державний музей Берліну. Соd:
1216B; Бранденбурзький Євангелісарій (Псалтир Єлізабети) ХIII ст. Археологічний музей м. Чивідале-дель-Фріулі CXXXVII, Італія).
Натомість на теренах Італії, де фактично відбувалося становлення стилю Ренесанс (дученто — 1200-ті роки), «класична» північноєвропейська готика помітно «приземлюється». За спостереженням У. Еко, готичні собори
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не спрямовуються запаморочливо вгору до небес, а міцно зрощені з ґрунтом,
скоріше широкі, ніж високі [94, с. 30]. Тут значно активніше проступає тяга
до національного історичного минулого, а саме — до елліністичного мистецтва Давнього Риму, наслідування якого наповнює культуру ХII—ХIII ст.
Перед кінцем ХII ст. художні шляхи Візантії та Італії розійшлися. В Італії мистецтво ступило на шлях реалістичних шукань; у Візантії ж усе нове
рядилося у старі форми: традиція наче замкнулася у ретроспективному колі
ідей, які черпалися з попередніх епох, час від часу сягаючи елліністичного минулого. От чому, на думку В. Лазарева, проникнуте духом глибокого
ретроспективізму мистецтво «палеологівського відродження» не може бути
порівнюване з італійським Проторенесансом [42, с. 141]. Однак слід бути
свідомими того, що потужний імпульс до оновлення художньо-естетичного
світосприйняття на теренах Центральної та Західної Європи надходив саме
з Візантії.
Окреслені вище тенденції передпалеологівського стилю, так само як і
тисячолітній досвід візантійського ремесла, мали велике значення в оновленні європейської естетичної культури, де мистецтво стало відображенням
того великого шляху, що його подолала європейська цивілізація від апостольських часів до завершальної стадії Середньовіччя, скарбницею ремісничих вмінь та художньо-творчих енергій. При зіткненні готики та проторенесансу з візантійською традицією (як давнішньою, так і оновленою) виникали химерні форми, встановити генезу яких надзвичайно складно.

IM

Культура Галицько-Волинської Русі в контексті
міжнародних зв’язків

На теренах Галицько-Волинської Русі траси культурного обміну прокладалися за спрямуванням політики правлячих династій на основі зв’язків
з правителями Візантії, Угорщини, Польщі, Чехії, Болгарії, Священної
Римської імперії. Л. Войтович вважає ці контакти відчутними від середини ХII ст. [17]. Один із епізодів таких контактів пов’язаний з появою у
1164—1165 рр. у Галичі — стольному граді Ярослава Володимировича Осмомисла — Андроніка I Комніна (1118—1185). За двадцять років він стане
імператором Візантії (1183—1185). Візантійські контакти відомі в історії княжіння династії Романовичів. Так, Роман Мстиславич підтримував дипломатичні стосунки з Aлексієм III Ангелом (1153—1211) — візантійським імператором (1195—1203), про що свідчить повідомлення новгородського паломника Добрині Ядрейковича, який у травні 1200 р. бачив у Константинополі
послів галицько-волинського князя [73]. У 1204 р. Алексій III Ангел, на той
час уже позбавлений престолу лицарями-хрестоносцями, відвідав володіння галицького князя [20; 56]. Можливо, результатом попередньо укладеної
між ними угоди став другий шлюб Романа Мстиславовича з візантійською
принцесою — донькою імператора Ісаака II Ангела від його шлюбу з Маргаритою Угорською, донькою Бели III [22; 54]. Її ім’я точно не встановлене:
Єфросинія / Ганна / Олена (?), в історію увійшла під іменем Велика княгиня Романова [63, т. 2, стлб. 735]. Вона була освіченою аристократкою, вихо-
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ваною за звичаєм візантійського суспільства ХII ст. Вочевидь княгиня додала розкоші й блиску двору Романовичів. Саме походженням Великої княгині Романової можна пояснити ту підтримку, яку вона мала від західних сусідів після смерті чоловіка. Її рідна сестра Ірина-Марія — «троянда без шипів,
голубка без жовчі», як її оспівували в поезії класичного німецького мінезанга [91, c. 87, 88] стала дружиною Філіппа Швабського (1177—1208) — короля Священної Римської імперії (1198—1208). Союзницькі відносини зі свояком підтримував галицько-волинський князь Роман Мстиславич. Опинившись у Німеччині, королева Ірина не втратила зв’язку зі своїми грецькими
родичами і, зокрема, зберігала пам’ять про сестру Єфросинію, чиє ім’я було
внесено в синодик Шпаєрського собору, де упокоївся прах королівського
подружжя [55].
Не менш значимими були й контакти з правителями Другого Болгарського царства [18, с. 207—213]. Серед них — Івана Асена II (1190—1241),
який, після повалення з трону його батька, Івана Асена I, переховувався
в Галицько-Волинській Русі, а згодом став успішним правителем (1218—
1241). Джерела не дозволяють прослідкувати в деталях його перебування
на теренах Галицько-Волинського князівства. Боротьба за болгарський престол тривала до 1238 р. Однак Л. Войтович зауважує, що з того часу спостерігається потужний вплив болгарської культури не тільки на ГалицькоВолинські землі, а й інші території Русі, що з цього періоду конфронтація
змінилася на сусідські стосунки, а Нижнє Подунав’я трансформувалося з
контактної візантійсько-галицької на контактну болгаро-галицьку зону [18].
Слід звернути увагу на русько-польські та русько-угорські відносини у
регіоні, зокрема втручання малопольських князів Лешка Білого та Конрада I
Мазовецького, так само — короля Угорщини Андроша II у розподіл впливу
в Галицько-Волинському князівстві у першій третині ХIII ст. Їхні територіальні домагання були зумовлені матримоніальними зв’язками з місцевими
княжими родами [92; 12; 16; 17].
Контакти з духовними осередками підтримувалися через єпископії за
посередництва церковних ієрархів [53]. Понад двадцять п’ять років поряд з
Данилом Романовичем перебував митрополит Кирило / Курило (бл. 1243—
1280), галичанин (волинянин?) за походженням. Спершу він був єпископом Холмським. У 1250 р. «Коурилъ бо митрополитъ . ид#ше посланъ .
Даниломъ . и Василкомъ . на поставление . митрополье Роускои» [63, т. 2,
cтлб. 809]. Осідок Вселенського патріарха на той час був у Нікеї. Там Кирило перебував тривалий час, однак не повернувся в Галицько-Волинську
Русь, пов’язавши свою подальшу долю з Олександром Невським. Митрополит був непересічною особистістю, знаним книжником, одним із авторів
ідеологеми «ординського полону» [28, c. 50—55; 44]. Кирило лишив значний слід у реформуванні церкви, зокрема сприяв оновленню корпусу богослужбових церковних книг. Митрополит переймався поширенням Кормчої
книги — перекладу з грецького Номоканону, здійсненого в Сербії (на Афоні?) близько 1225 р. У Русь ця Кормча надійшла з Болгарії у 1262 р. Припускається, що Кирило у вирішенні того питання скористався контактами
з деспотом Яковом Святославом, зятем нікейського імператора Йоана IV
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Ласкаріса (?), який у середині XIII ст. перебував на службі у болгарського царя Івана Асена II. З огляду на незрозумілість багатьох грецьких правил для руського люду, митрополит доповнив книгу власними текстами та
коментарями [89]. Разом із Кормчою тоді в Русь мали надійти й інші богослужбові книги, ймовірно, серед них траплялися зразки з вихідними мініатюрами. Кормчу (редагований варіант) за ініціативою Кирила було схвалено на Соборі 1274 р. в м. Володимир-на-Клязьмі, згодом переписано у двох
ізводах (рязанському та софійському), що стали протографами всіх наступних її списків [53]. Поширення Кормчої та унормування церковного життя стало основною турботою митрополита. Необхідно було забезпечити новими книгами якомога більше єпархій. Оновлення у такому обсязі можна
було здійснити лише за наявності необхідного штату досвідчених переписувачів та протографів для копіювання. О. Соболевський вважав, що митрополит жив тоді не в Києві, на той час напівпорожньому, а на південному заході або на північному сході, тож припускав можливість виконання списків кормчої в Галичині або на Волині. Він першим поставив питання про
існування галицько-волинського протографа для Рязанської Кормчої (1284,
РНБ, F. N. II. 1) [81, с. 350—351]. Діяльність Кирила мала стимулювати надходження церковних книг з Нікеї, Сербії та Болгарії.
Не можна залишити поза увагою враження простих мирян: купців, паломників, які у своєму прагненні відвідати християнські святині у Константинополі та Єрусалимі (лавра Св. Сави), на Афоні та Синаї не оминали Рим
та інші осередки західної цивілізації [40].
Імпортування романської та готичної традицій простежується в культовому будівництві, пластичному декорі та в скульптурі Галича й Холму [7; 9].
Проте в живописі (в іконописі, у вихідних мініатюрах до рукописних книг)
візантійські акценти виявляються домінантними [7].
В. Лазарев звертає увагу на відгомін новітніх тенденцій візантійської
культури у Галицько-Волинському регіоні в останній третині ХIII ст. (фактично синхронно появі палеологівського стилю в самій Візантії). Утім, ті
самі риси у віддзеркаленні мистецтва Москви та Новгорода він вбачає тільки в ХIV ст., коли туди прибувають грецькі майстри [42, c. 143].
Очевидно, варто наголосити на тому, що після розорення Києва монголами 1240 р. художники, втративши замовлення та можливість працювати
в місцевих майстернях, шукали прихисток у резиденціях Данила Романовича — Перемишлі, Володимирі, а також у скрипторіях давніших єпископій [11]. Правдоподібність твердження про переселення київських ремісників на терени Галицько-Волинського князівства переконливо доведено
на прикладі виготовлення срібних браслетів (наруччя), знайдених поблизу Галича та в місті Сокаль (на Львівщині) [57]. На київському підмурку
галицько-волинської художньої історії наголошує В. Александрович, розглядаючи мистецьку культуру Галицько-Волинської держави як цілісне явище,
найтісніше пов’язане з мистецькими процесами давнього Києва та східнохристиянського світу і водночас (у певних моментах) — сусідньої Європи,
що належала до світу тоді ще мало віддаленої та зовсім не чужої латинської
культурної традиції [1].
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Пам’яткою, яку за палеографічними та художньо-стилістичними ознаками пов’язують з Галицько-Волинським князівством, є Добрилове Євангеліє
1164 р. [РДБ. Ф. 256, № 103. 4° (24,4—24,5 × 19,4—19,7). 271 арк. (270 + 215 а)].
На арк. 270 кодексу каліграф зробив власноручний запис, у якому повідомив, що «Въ лh(то) ҂s҃ и х҃–ов҃ (6000 i 672) напи(с)аны б(ы)ш(a) (к)нигы си м(hс<)ц< aвъгоу(ста) въ к҃s҃ (26) мною грhщьным рабомь и ды\комь
С(в<)т(ы)хъ aп(осто)лъ кост<(н)тиномь a мирьскы [добрило], Сeмeону, п(о)пови с(в<)т(a)го iоaннa пр(eдъ)т(е)чa» (відтворення запису за Я. Запаско)
[37, с. 189].
Локалізувати храми, згадані у приписці каліграфа, спробував В. Пуцко,
який припускав київське походження цього твору. Він назвав два храми
Святих Апостолів під Києвом: у селі Берестові, поблизу княжої резиденції, де в середині ХI ст. священником був Іларіон, та у Білгороді Київському [70, c. 49, 69]. Слід акцентувати на тому, що церква Святих Апостолів у
княжій резиденції в Берестові згадана у Літописі руському під 1051 р. [63,
т. 2, стлб. 144]. Однак у 1096 р. половецький хан Боняк спалив той княжий двір. Тоді, напевне, згоріла дерев’яна церква Святих Апостолів [63, т. 2,
стлб. 221]. У часи правління Володимира Мономаха (1113—1125) резиденція була відбудована та зведена нова церква, яку освятили на честь Преображення Господнього. Тобто на час написання Добрилового Євангелія
церкви Святих Апостолів у Берестові вже не існувало. В. Пуцко ймовірним
місцем виготовлення книги також називав собор Дванадцяти Апостолів у
Білгороді (1195—1197). Спорудив собор Петро Милоніг для князя Рюрика Ростиславича (1137/1140—1212) під час його великого княжіння (1194—
1201). З датою написання Добрилового Євангелія наявний розрив більше
ніж в 30 років. Щоправда, на тому місці перед будівництвом кам’яного храму стояла дерев’яна церква, але посвята її невідома. Ще одним аргументом на користь київського походження рукописної пам’ятки вважали те,
що до складу місяцеслова було введено споминання Бориса і Гліба, культ
яких, як гадав А. Поппе, не набув популярності в Галицько-Волинських
землях [67]. Дослідження руських місяцесловів, виконані О. Лосєвою, довели помилковість такого твердження: у переважній більшості рукописів Південно-Західної Русі споминання Бориса і Гліба все-таки представлені [48, c. 92]. До того можна додати, що у літописній традиції на теренах Галицько-Волинської Русі згадано храм Святих Апостолів з монастирем
у Володимирі (на Лузі). Князь Володимир Василькович (1249/1250—1288)
спорудив його «своєю силою» [63, т. 2, стлб. 904]. Знову таки хронологія будівництва не дозволяє розглядати цей монастир як згаданий писарем Костянтином (Добрилом).
Якщо звернути увагу на особу Симеона — замовника, то він міг бути попом у соборній церкві Іоанна Хрестителя, яку Володар Ростиславич збудував
у своїй столиці Перемишлі в 1119—1124 рр. Церква проіснувала до ХVI cт.
[87, с. 30]. Там же, ймовірно, існувала єпископська кафедра. Поблизу дитин-
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ця було виявлено ще ряд церков, посвяти яких досі не встановлено, можливо, серед них розміщувався храм Святих Апостолів. За іншим припущенням, Симеон міг служити в монастирській церкві Іоанна Предтечі, збудованій галицьким князем Iгорем-Iваном Васильковичем († 1141) у період свого галицького князювання (1121—1141), ймовірно, на честь свого небесного
патрона в урочищі Царинка, під Крилоським городищем, на території, найдавнішої частини галицького подолу. Церква, ймовірно, була усипальнею та
входила до споруд невеликого монастиря (Св. Іоанна?) [87, c. 40]. Саме ця
церква-усипальня згадана в Іпатському літописі як місце поховання князя Ростислава Івановича († 1189) — сина Івана Ростиславича, прозваного Бирладником († 1162) [63, т. 2, стлб. 665]. Ця дерев’яна церква згоріла
близько середини ХIII ст. На її місці почали будувати велику кам’яну, яка
так і не була завершена. Монастир з кладовищем і капличкою існував ще
кілька століть [87, c. 41]. На думку Л. Войтовича, «Іван Бирладник був сином теребовельського князя Ростислава-Григорiя Васильковича i отримав
свій уділ за життя батька або по його смертi вiд дядька галицького князя
Ігоря-Івана Васильковича, на чию честь i отримав, напевно, своє ім’я. По
смертi останнього вiн залишався першим законним претендентом на спадщину Васильковичiв» [24, с. 51—52].
В оформленні Добрилового Євангелія художники використали весь відомий ряд оздоблювальних елементів: фронтиспісні композиції з вихідними мініатюрами (арк. 1 зв., 41, 106, 159), заставки (арк. 2 зв., 41 зв., 106 зв.,
159 зв.), кінцівки (128 зв.), ініціали (загалом 308). Вихідні мініатюри представляють чотирьох євангелістів, постаті яких уписані в прямокутні рамки,
намічені лінією подвійного контуру та декоровані мотивами хвилястих ліній
та рисок, вдало імітують вирізаний у камені декор на фризах архітектурних
споруд. Нижні перемички рамок трохи виступають за межі прямокутника.
По їхніх краях здіймаються пророслі пагони. Над верхньою перекладиною кожної рами на «шиї» підіймається церковна банька «цибулястої» форми, укрита «ґонтом» та увінчана пророслим хрестом. У «шиї» кожного із
чотирьох верхів прорізано по чотири віконця. Обабіч бань симетрично представлено могутніх птахів з гордовитою поставою. У них крупні тільця, великі голови, увінчані чубчиками, потужні закручені донизу та розкриті дзьоби, міцні лапи; складені хвости та крила. Птахи дивляться позад себе, ніби
пильнуючи храм. Вони своєю тілесністю зовсім не схожі на химерних райських пташок.
Художник змальовує образ не фантастичного храму-символу, а невеликої церкви, яка, очевидно, відповідала образу Небесного Храму, що склався в уяві майстра в особисто ним (художником) розбудованій моделі Всесвіту. Г. Логвин уважав, що опуклі шоломоподібні бані та райські пташки з
чубчиками біля них надають фронтиспісним рамкам Добрилового Євангелія фольклорного забарвлення: дерев’яний ґонт на покрівлях храмів добре
відомий за українською будівельною традицією наступних століть. Дослідник вважав, що форма фронтиспісної рамки могла бути навіяна безпосередніми враженнями від добре знайомих майстру дерев’яних покрівель місцевих храмів. Як відомо, від вітрів та дощів ґонт набуває сіро-блакитного ко-
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льору, тому, розфарбовуючи бані блакитним, художник лише фіксував живі
спостереження навколишнього світу [46, с. 23, 24]. Проте В. Пуцко зауважив, що мотиви у зображенні покрівлі, на які звернув увагу Г. Логвин, трапляються у грецьких іконах та рукописах ХI—ХIII ст. [69; 70]. Отже, «різновид покрівлі» вказує не на місцеві риси в оздобленні рукопису (за припущенням Г. Логвина), а на наявність в мініатюрах висліду грецької традиції.
Найбільше збігів з ілюстрованим списком Гомілій Іакова Коккіновафського другої чверті ХII ст. (НБФ gr. 1208, Париж), виготовлених у константинопольській майстерні [64]. Там трапляються «цибулясті» баньки з подібними блакитними покрівлями на «шиях» з прорізаними вікнами. Такий тип
рамок, названий архітектурним фронтиспісом (розріз-проєкція храму), вписується у традицію київських пам’яток: Ізборник Святослава 1073 р., Молитовник Гертруди (початок ХII ст.) з Трірського Псалтиря, Юріївське
Євангеліє (1120—1128). Однак тератологічна та плетінчаста орнаментація заставок та ініціалів кодексу (мотиви, стилістика, образне наповнення) дозволяє поставити кодекс у ряд відомих творів, походження яких пов’язують з
Галицько-Волинською Руссю.
Усі чотири композиції вирізняються вишуканим лаконізмом (див.
вклейку: 3—6). Зображення кожного євангеліста закомпоноване в прямокутне поле рамки. Їх показано за роботою. Ослінчик з мутакою, столик, пюпітр, килимок під ногами складають антураж першого плану. На другому
плані — архітектурні куліси з велумами, потрактування яких підпорядковане площині аркуша. Тлом слугує чистий пергамен.
Євангелісти мають міцну статуру. Великі голови вкорочують пропорції
фігур. Їхні постаті статичні: усі четверо спокійно сидять на ослінчиках; обличчями розвернуті до глядача.
Пластична розробка ликів євангелістів виявляє яскраву манеру письма
майстра. Обриси голови обведено чорним контуром, а риси обличчя, оголених рук та стопи — коричневим. У моделюючих шарах читається темний
червонуватий санкир, поверх якого прокладено висвітлення (білила з вохрою). На щоках євангелістів означено рум’янець. На обличчі, волоссі та бородах верхнім моделюючим шаром прокладалися висвітлення рідко розведеними білилами. Порядок накладання цих моделювань довільний, вони
вплавляються один в один, створюючи враження невимушеного ліплення
форми. Завершальна стадія роботи ізографа — лінеарне окреслення рис обличчя: надбрівних дуг, очей, зморщок, носа, вилиць. Лінія, потовщуючись,
іноді розпливається в пляму, фіксуючи тіні. Малюнок виконано ніби нашвидкуруч: складається враження стрімкого руху руки майстра, який, здається, працював, майже не відриваючи пензля від поверхні.
Образні та фізіогномічні характеристики євангелістів позбавлені штампу, але дещо схематизовані. Так, сивочолий Іоанн зосереджено працює. Матфей взагалі не пише, а лише готується до праці: на колінах згорнутий сувій,
правою рукою він притримує пюпітр. У рудоволосого Луки рука з каламом
завмерла над сувоєм, а погляд світлих очей спрямовано вдалечінь, наче переслідує якусь швидкоплинну думку. Чорноокий Марк зосереджено вмочає
калам у чорнильницю, хоча роботи ще не розпочав. Виходить так, начебто
ізограф розклав творчий акт написання Нового Заповіту на мізансцени. У їх
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образному прочитанні відчувається емоційна стриманість та певна абстрагованість, що відповідало духовним ідеалам комнінівського періоду (ХII ст.).
Євангелісти вбрані в ризи, що спокійними складками спадають донизу. Моделювання драпірувань тканин виконано пошарово: поверх основного кольору, яким розфарбовані гіматії та хітони зображуваних, художник
прописав малюнок бганок (тим самим кольором, узятим у темнішій тональній градації). Наступним шаром накладено тонкі білильні висвітлення. Завершальний етап моделювання — обведення фігур досить грубим насичено
чорним контуром, який підкреслює площинність зображення. Колористичне вирішення мініатюр побудовано на врівноваженні напівпрозорих світлих
відтінків блакитного, зеленого та червоного кольорів (одяг євангелістів), які
трактуються художником дещо прямолінійно (без спроб передати гру рефлексів або навіть ускладнити відтінки). Одяг, щільно огортаючи їхні фігури, спокійними непишними фалдами спадає вниз. Композиція мініатюри не
переобтяжена деталями інтер’єру. Меблі дуже прості: ослінчики, ніжки яких
оздоблено візантійським орнаментом; мутаки, маленькі столики та пюпітри
(двоярусні полички, нижня та верхня частина яких з’єднані ніжкою у вигляді риби, поставленої вертикально хвостом угору).
Просторове розкриття композицій кожної з чотирьох мініатюр лишається поза увагою майстра. Так, сідалища євангелістів опираються тільки на дві
ніжки, столики мають по одній опорі або зовсім показані без неї; лише у зображенні пюпітрів та килимків під ногами наявна спроба дати перспективне скорочення (зворотна перспектива).
У художника Добрилового Євангелія форма завжди конструктивно міцна, не подрібнена зайвими деталями. За влучним висловом Г. Логвина, майстер пензлем працював сміливо і не так делікатно, як мініатюрист, а, найімовірніше, як фрескіст або різьбяр долотом, воліючи виявити лише загальні маси, нехтуючи дрібницями [46]. О. Попова називає мініатюри «простакуватими», «примітивно живописними», а їх розмашисте письмо — «невигадливим», розрахованим на широкі смаки простого люду [65, с. 313]. У роботі
художника читаються слідування традиції та професійна пам’ять, що доводять його роботу до автоматизму. У тому можна вбачати певний «ремісничий штамп», те, що В. Лазарев називає «спаданням традиції» та притаманною рисою манускриптів константинопольської майстерні ХII ст. [42, c. 92].
Однак професіоналізм художника залишається поза сумнівом. Стриманість
палітри, відсутність золота в оформленні та невибагливість у виборі пергамену можна розцінювати як ознаку ординарності замовлення, призначеного
для повсякденного церковного вжитку, або як вказівку виконання у другорядному (у порівнянні з імператорською майстернею) скрипторії.
Вишкіл художника вказує на тривалий період навчання та на неабиякий
професійний досвід. Він міг бути місцевим майстром, який волею долі опинився у столичному константинопольському скрипторії, де перебував тривалий час, та у 1160-х роках повернувся у Галицько-Волинське князівство.
Проте такі припущення неможливо ні спростувати, ні довести.
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До пам’яток, створених на теренах Галицько-Волинської Русі належить
Служебник Варлаама Хутинського (Служебник перемишльського єпископа
Антонія), перша чверть XIII ст. [ДІМ. Син. 604. 4° (24,5 × 19,5). 30 арк. (1А +
129)] див. вклейку: 7, 8).
На арк. 1а кодексу розміщено запис ХVII ст., який указує на те, що
«Служебник великого чудотворца варлаама… присла(л) ему и(з) ц(а)р#града
никифо(р) . патриа(р)хъ в честь» (відтворення запису за Я. Запаском) [37,
с. 214]. На арк. 1а зв. повторюється попередній запис у скороченні. На
арк. 29 зв. почерком ХVII ст. виконано приписку: «Варлаамъ преставис# в
лhто ҂S¼НА (6751, тобто 1243 р.) родwм бh новгородецъ» (відтворення запису
за Я. Запаском) [37, с. 214]. Зважаючи на ці, пізніші, нотатки, було висунуто припущення, що рукопис належав Варлааму Хутинському († 1192), засновнику Хутинського монастиря (біля Новгорода). Він — один із перших новгородців, канонізований невдовзі після смерті. Проте вивчення життя преподобного Варлаама Хутинського та можливості отримання ним Служебника в дар від Патріарха Константинопольського Никифора († 1261) показали невідповідність дати народження та смерті цих двох історичних осіб.
Тож було висунуто гіпотезу про те, що Служебник належав сподвижнику та
другу Варлаама — архієпископу Антонію (у миру — Добриня Адрейкович,
† 1232), сину новгородського воєводи Ядрея (Андрія), сучаснику (племіннику?) Варлаама [93, с. 7]. Антоній був учасником багатьох подій церковного
та політичного життя Новгорода другої половини першої чверті XIII ст., паломником, свідком розорення Константинополя хрестоносцями. Вважають,
що саме він був ініціатором розбудови агіографічної легенди про передчасно померлого Варлаама [29, с. 16—17].
У 1193 р. Антоній (Добриня) вирушив до Святої землі. Спогади про цю
прощу він занотував у Книзі Паломника [30, с. 13—21]. Єдиний відомий нині
список записів Антонія (датується ХV ст.) був опублікований П. Савваїтовим
[73, с. 73]. У книзі розповідається про те, що Антоній-Добриня став свідком дива від ікони Богородиці, яке сталося в храмі Святої Софії у Константинополі в травні 1200 р. Свідками події разом з ним були посли галицького князя Романа Мстиславича. Джерела не повідомляють, чи познайомилися вони в Константинополі, чи прийшли туди разом. Слід враховувати, що
дорога Добрині з Новгорода до Візантії, найімовірніше, проходила теренами Галицько-Волинського князівства, де він міг зупинитися. У Константинополі Добриня перебував до розорення міста (13 квітня 1204). У Новгород
повернувся тільки 1210 р., коли й був висвячений на архієпископа. Проте
постає питання, де він перебував упродовж шести років. Найвірогіднішим
видається те, що разом із послами він знову прийшов у Перемишль, де провів певний час. Повернувшись у Новгород, Добриня Ядрейкович прийняв
постриг і дістав ім’я Антоній. Протягом 1210—1220 рр. він посідав кафедру
новгородського владики, а в 1220‑му отримав призначення в Перемишль
[63, т. 3, стлб. 262]. Там упродовж п’яти років він очолював єпископську кафедру. У 1225 р. Антоній повернувся до Новгорода [63, т. 3, стлб. 269]. Але
на той час він був літньою, немічною (втратив дар мовлення) людиною. Ви-
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словлено здогад, що саме тоді Антоній привіз до Новгорода Служебник.
Невдовзі після переїзду старенький архієпископ помер, а Служебник згодом пов’язали з іменем Варлаама. В. Пуцко припускає, що кодекс було переписано в 1220—1225 рр. у Перемишлі [63]. Така думка знаходить підтвердження в текстах Служебника, де в єктеніях не згадуються імена новгородців. Отже, Служебник, найімовірніше, представляє художню продукцію перемишльської єпископії. В ХI—ХIII ст. через Перемишль, напевне, через
єпископський двір, пролягали шляхи паломників, що сприяли поширенню
різноманітних культурних впливів.
За складом уведених до збірника статей Служебник нагадує візантійські
лекціонарії [93]. У ньому представлено Літургію Василія Великого (Служба
святого Василія; арк. 1—9), Літургію Іоанна Златоуста (Служба святого Іоанна Златоуста; арк. 11—19), Літургію Передосвячених Дарів (Служба Передосвячених Дарів; арк. 20, 24) та ще ряд молитов, призначених для читання
під час служби. Тривалий час кодекс використовували для архієрейського
богослужіння, про що свідчать позначки на арк. 11 зв., 16 зв., 17 зв. Служебник є найдавнішою збереженою пам’яткою такого типу в давньоруській
традиції [82].
Перед першими двома розділами вміщено мініатюри, де представлено
їхніх авторів. На арк. 1 зв. — зображення Василія Великого; на арк. 10 зв. —
Іоанна Златоуста. Мініатюра перед Літургією Передосвячених Дарів втрачена. Час появи цієї служби відносили до апостольських часів, а авторство
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найчастіше приписувалося Григорію Богослову або Апостолу Якову (брату Господньому) [78, с. 45, 46]. Не раніше XVI ст. автором стали називати
св. Григорія Двоєслова. Тож, імовірно, мініатюру із зображенням св. Григорія Богослова вилучили як невідповідну прийнятим на той час уявленням
про автора цього розділу (лишилася тільки заставка).
Емоційно образне потрактування святих отців у мініатюрах Служебника
підпорядковано особливому змісту їх літургій, уведених у річний богослужбовий цикл. Так, Літургія Василія Великого в грецьких та руських церквах
твориться десять разів на рік: у надвечір’ї напередодні Великих свят (Різдва, Богоявлення, у п’ять недільних днів Великого посту (крім Вербної неділі), у Великий четвер і суботу Страсної седмиці, у день пам’яті Василя Великого) [90, с. 65], тобто в моменти вищого духовного напруження. Ці тексти сповнені великого трагізму, світлої печалі й надзвичайної людяності.
Літургія Іоанна Златоуста правиться у всі дні року, крім тих днів, коли здійснюється Літургія Василія Великого; входить до Пасхального нічного богослужіння; правиться у свята Входу Господнього в Єрусалим та Благовіщення. Символіка, образний ряд цього чину сповнені радості, прагнення до містичного єднання з Богом.
До XI ст. візантійське богослужіння набуло майже такого вигляду, який
воно зберігає в православній традиції і донині. В його основу було покладено
стародавню константинопольську практику, збагачену у VIII—IX ст. правилами єрусалимського (або ширше — палестинського) заведення. На той час
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основним євхаристичним чином остаточно утвердилася Літургія св. Іоанна Златоуста. Порядок уведення літургій святих отців у текст Служебника,
де на першому місці Літургія Василія Великого, а лише за ним Літургія Іоанна Златоуста, свідчить про те, що каліграфи використовували давніший
(у порівнянні з часом створення кодексу) протограф, що належав до часів,
коли Літургія Василія Великого читалася й у Пасхальні дні. Ймовірно за
зразок слугував переклад кирило-мефодіївської традиції IХ ст. Постає питання про книжницю, де б зберігалися такі зразки. На теренах ГалицькоВолинського князівства осереддям формування збірки ранніх слов’янських
перекладів книг вочевидь були Перемишльська та Володимирська єпархії.
Рання іконографія св. Василія Великого у вівтарних розписах передбачала його фронтальне зображення у складі композиції «Святительський
чин» (під Євхаристією). Його зображували з Євангелієм у лівій руці; права рука — у благословляючому жесті. Лик святителя малювали видовженим,
смаглявим. Він був горбоносим, мав брови округлі, чоло високе, волосся
чорне із сивиною, таку ж бороду «до персів», звужену на кінці [13, с. 8, 62].
Темні насичені кольори в одязі св. Василія — притаманна риса візантійської
іконографії першої половини ХI ст. (мистецтво пізнього македонського періоду). Як приклад, можна згадати зображення св. Василія у фресці «Святительський чин» в апсиді Софії Київської; мозаїка нартекса кафолікона
Осіос Лукас. З поширенням ісихазму та оновленням постулатів візантійської
естетики, одяг святителів стає білим, символізує сходження на них Небесного світла. Так, в композиції «Служба святих отців» у церкві Успіння Богородиці в Студениці св. Василій (як і інші св. отці) представлений в білих
шатах. О. Лідов акцентує зміну іконографічної традиції у представленні
святого в циклі монументального оздоблення Софії Охридської (середина
ХI ст.), де на північній стороні віми з’являється мозаїка «Літургія Василія Великого», яка в цьому храмі фактично стала продовженням композиції
«Святительський чин», розміщеної в головній апсиді. Св. Василій представлений там у білих ризах, у легкому повороті до глядача з розгорнутим сувоєм у руках [45, с. 178, 179], на якому написано текст євхаристичної молитви
[90, с. 69]. Ця іконографія була розвинута в композиції — «Служба святих отців» (інша назва — «Поклоніння жертві»), яка представляла процесію святителів, що беруть участь у літургії та сходяться до центра апсиди,
де розміщувався престол (реально існуючий або зображений) з євхаристичною жертвою. Св. Василія в білому хрещатому фелоні зображували навпроти св. Іоанна Златоуста. Обидва вони схилені в молільних позах. Ці образи
входили до складу фрескових композицій у вівтарних декораціях середини
ХII ст. («Служба святих отців». Фреска. XII ст. Церква Святого Пантелеймона в Нерезі; «Служба святих отців». Фреска. 1180‑ті. Церква Святого Георгія в Старій Ладозі). Такий тип іконографічного викладу трапляється в мініатюрах низки рукописів, скажімо, у грецькому літургійному сувої XII ст.
(НБГ, Сod 2759).
На мініатюрі Служебника Варлаама Хутинського св. Василій Великий
представлений упівоберта до глядача зі згорбленою спиною та сувоєм у ру-
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ках, на якому початкові слова євхаристичної молитви. Деталі шат святителя та характер моделювань складно розпізнати через втрату шарів фарби.
Одяг, імовірно, складався з білої туніки, прикрашеної золотими смугами
(clavi), прокладеними паралельно до бокової лінії; багряного фелону, декорованого вишитими (або тканими) золотими хрестами та окрайкою з хвилястим орнаментом; єпитрахилі, багато розшитої візантійським орнаментом та прикрашеної китицями; темно-червоних поручів, оздоблених візантійським орнаментом; мантії (лише обережно можна припустити, що вона
мала холодне пурпурове розфарбування, нині приховане пізнішими записами); світло-рожевого великого омофору, що спадає не тільки спереду, але й
позаду, знакованого великими хрестами із заокругленими раменами. Постава Василія відповідає іконографії представлення святого в складі композиції
«Поклоніння жертві» (у півоберта до глядача, зі згорбленою спиною). Лик
Василія сильно постраждав, моделюючі шари в драпіруванні втрачені, тому
художньо-стилістичні риси цієї мініатюри неможливо оцінити.
Значно краще збереглося зображення Іоанна Златоуста на арк. 10 зв.
Його поза нагадує св. отців зі сцени причастя у фресках церкви Богородиці
в Студениці. Постать має видовжені пропорції, покаті плечі, невелику голову. Драпірування одягу спадають донизу; малюнок фалд підкреслено вертикальними лініями. Святитель представлений в архієрейському вбранні, що
складається з блакитної туніки, по боках із золотистими смугами; темнобагряних фелону, єпитрахилі та поручів, розшитих золотом; пурпурової мантії та білого з чорними хрестами омофору. Палітра художника досить насичена, кольори з основного спектрального ряду змішані з додатковими: блакитний (туніка), рожевий (мантія), багряний (фелон, єпитрахиль, поручі).
Моделювання форми виконано тією ж фарбою, що й основна заливка площини, але в темнішому тоні. Ніжні полиски, нанесені розведеними та злегка
притіненими білилами, не тільки м’яко моделюють форму, але й створюють
ефект тонального та хроматичного нюансування («valeur»). Особливо виразно ці риси проступають у моделюванні білого омофора.
Золоте тло на обох мініатюрах має холоднуватий сріблястий відблиск,
що додає їм дивовижного сяйва.
Голова Іоанна невеликого розміру, у нього маленькі, вправно написані
кисті рук та крихітні ніжки. На худорлявому лику читаються напруженість та
глибина екстатичного переживання. Фізіономічні характеристики обличчя
відповідають усталеній іконографії. Лик модельовано в живописній манері:
поверх темного санкирю прокладено шари карнації, притінень та досить делікатних висвітлень, прописаних напівпрозорими білилами. Риси обличчя і
зморшки виконано коричневим контуром та ретельно промодельовано. Погляд великих карих очей направлений угору, підкреслюється зведеними та
злегка піднятими бровами; їхній контур повторено у малюнку повік, означених короткими мазками; у внутрішньому куті ока — яскравий білильний
движок, який наче відбиває сяйво «палаючих очей». Майстерно підкреслено вродливі («золоті») вуста, що, на думку О. Попової, слід розглядати як
натяк на дар красномовства [66]. На волоссі та на русявій бороді святителя
грають зеленкуваті рефлекси. Слід звернути увагу на кисті рук, які ретельно
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вималювані: на правій руці, якою святитель тримає сувій, підкреслено фаланги, м’ясисті пучки, нігтьові пластини. Ліва рука завелика, п’ясток примхливо вигнутий; мізинець подається у неприродному ракурсі. Однак зауважимо, що таке потрактування рук є притаманною ознакою латинських кодексів. Традиція нарочитого збільшення долонь та пальців трималася близько
семи віків і стала у книжній мініатюрі чи не першою атрибутивною рисою
мистецтва романського родоводу.
На подібний принцип моделювання рук можна натрапити в мозаїках
норманського кола на Сицилії, де працювали константинопольські майстри,
запрошені королем Роджером II (мозаїки собору в Чефалу), їхні наступники та учні (кафедральний собор у Монреалі, 1183/1189). У ХIII ст. італійське відгалуження візантійської традиції проявилося, зокрема, у мозаїках
церкви монастиря Святого Григорія у Мессіні, де культивувалося золоте
тло. Між тим на Сицилії при мессінському соборі був організований скрипторій. Продукція цієї майстерні представлена мадридським списком Хроніки Іоанна Скіліци, що датується періодом після 1158 р., ймовірно, кінцем
ХII — початком ХIII ст. (Національна бібліотека Іспанії (Biblioteca Nacional
de Espaсa. Сod. MS Graecus Vitr. 26-2)).
В образі Іоанна розкрито духовну красу та глибину есхатологічних шукань. О. Попова висловила думку, що такі характеристики підходять для
представлення візантійських риторів — Михаїла Пселла (ХI ст.) або Нікіти
Хоніата (ХII ст.), підкреслювала, що в подібних образах є відсторонена ідеальність, до якої завжди тяжіло середньовічне мистецтво православного світу.
За глибиною передачі трансцендентного стану дослідниця порівнює лик
Іоанна з ликом Богоматері Вишгородської (Володимирської) — ікони константинопольської школи ХII ст. (ДТГ, інв. 14243) [66]. Стриманий вислів
душевних переживань і водночас поглиблена спіритуалізація образу, стриманість розкриття душевного стану відповідають тенденціям мистецтва столичного (константинопольського) придворного кола середини ХII ст. Однак
і в ХIII ст. у продукції константинопольської майстерні помітний певний
ретроспективізм (продовження комнінівських традицій). Лише з 60-х років
ХIII ст. манера висловлення душевного стану особистості виявляється в зовнішніх проявах, наприклад, у підкреслено акцентованих малюнком рисах обличчя. На думку О. Попової, емоційний акцент в образному потрактуванні
Іоанна та стилістика твору відповідають особливостям столичного мистецтва пізньокомнінівських часів [66].
Легкий вплив романської традиції читається у посиленій увазі до жесту, незвичній для візантійської традиції пластиці рук, що підкреслює належність майстра до однієї зі столичних шкіл (константинопольської?, нікейської?), які у першій половині ХIII ст. отримали значний імпульс романської традиції.
Побутування манускрипту з таким ілюстративним рядом в перемишльському художньому осередку вказує на шляхетність художнього оточення, що
склалося там навколо єпископської кафедри, при якій певне існував скрипторій, де працювали каліграфи, художники різних спеціалізацій: ізографи,
що володіли вмінням писати іконічні образи, хризографи-золотописці. Оче-
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видно, там перебували й учні — місцеві художники, які, перейнявши ремесло, продовжили працювати на теренах Галицько-Волинського князівства,
забезпечуючи продовження традиції.
Мініатюри та особливо оздоблення (заставки) Служебника віддзеркалюють імпульсивність творчого процесу, певні пошуки форми, схильність до
експериментування. Особливо це помітно в роботі хризографа. Така недовершеність у продукції столичних скрипторіїв не допускалася. Отже, Служебник являє продукцію місцевого художнього осередку. Автором зображення Іоанна (ймовірно, й інших мініатюр) вочевидь був майстер високої
кваліфікації — місцевий автор або грек, який, рятуючись від хрестоносців,
потрапив на терени Перемишльського князівства. Так чи інакше в його роботі відчувається вишкіл столичної школи. У тому переконують його знання іконографії та виконавська майстерність високого рівня. Однак столичні майстри працювали за певним заведенням: слідування одним і тим самим
правилам було основою їхньої особистісної самоідентифікації. Тому вони
майже не працювали на стику традицій. Прояви художніх запозичень найчастіше виявляються в роботі їхніх учнів та послідовників, які зростали в регіональних осередках. Столичний майстер не став би відходити від традиції,
наприклад, вдаватись до експериментів у зображенні рук.
В. Александрович розглядає можливість того, що перемишльські мініатюри відсилають безпосередньо до системи оздоблення місцевої церкви
Різдва Іоанна Предтечі, зведеної на замковому дитинці князем Володарем
Ростиславичем у 1119—1124 рр., а в часи владики Антонія піднесеної до статусу собору, та можливість існування на східній стіні її вівтаря композиції
«Літургія святих отців», відомої на українському ґрунті від київської Кирилівської церкви з середини XII ст., та підкреслює, «що перемишльські святителі — лише перше, найраніше віднайдене досі свідчення окремої широкої розбудованої традиції» [3, с. 161]. Духовну сутність образу Іоанна Златоуста на мініатюрі можна порівняти з особливою одухотвореністю ликів
на іконі Богоматері Холмської константинопольської школи (ВКМ I—453/
КВ—77792). Очевидними є паралелі у їхньому художньому виконанні: в обох
пам’ятках відчувається «легкий подих еллінізму», що виявляється у м’якому
моделюванні ликів, підкресленому прозорими зеленкуватими тінями. У подібних виконавських рішеннях проглядають стильові віяння палеологівського часу, стилістика якого повною мірою виявилася у ХIV cт. Схоже духовне
налаштування та техніка плавних переходів у моделюваннях була відмічена
В. Александровичем на іконі Богоматері з церкви Архангела Михаїла в Ісаях (НМЛ) [10, с. 222]. Ці образи об’єднує споглядальна самозаглибленість та
тонкі відтінки людської скорботи.

***
Пам’яткою, в оздобленні якої помітний симбіоз візантійської та романської традицій, є Бесіди Григорія Двоєслова на Євангеліє, третя чверть
ХIII ст. [РНБ, Погод. 70. 1° (30 × 25). 328 арк.].
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За змістом — це повний збірник повчань Папи Римського
Григорія Великого (540/550—604),
відомого у Східній Церкві як
Двоєслов. О. Соболевський визначив моравське (чеське) походження протографа [83]. На арк. 42 рукопису розміщено кириличний
алфавіт, що можна назвати притаманною рисою давніх зразків,
коли каліграфи для полегшення
перекладу текстів з латини або з
глаголиці, вводили до складу рукопису потрібну абетку. За палеографічними ознаками рукопис
впевнено пов’язують з галицьковолинськими теренами [50].
На арк. 1 зв. представлено фронтиспіс, що вирізняється композиційною вишуканістю.
Рамка незвичної форми — це
прямокутник, його верхня пере- Деісус: Григорій Двоєслов та Євстафій Плакида перед Христом. Фрагмент. Бесіди Григорія
кладина є трилопатевою аркою, Двоєслова на Євангеліє. XIII ст. Холм. Західщо спирається на тонкі колон- ноукраїнські землі. Пергамен, чорнило, фарки (бічні перекладини), а ті —
би. Арк 1. РНБ. Москва, Росія
стоять на невисокому стилобаті
(нижній перекладині). Така форма рамки широко застосовувалася з античних часів, відома у творах як візантійської, так і західної традиції. Однак на мініатюрі досліджуваного рукопису проглядає тенденція до
об’ємно-просторового усвідомлення майстром окремих деталей конструкції рамки. Важливим її акцентом є з’єднувальний елемент між колонками та п’ятами арки: у завершенні колонок показана капітелька доричного ордеру з абакою, поданих у зворотній перспективі; на цю опору покладено шар, об’єм якого підкреслено тінями, що падають на пласку поверхню абаки та відбиваються на самому шарі. Поверх шару — поличка-сандрик
(на неї опираються п’яти арки). Поличка радіально вигнута (радіус розкривається вгору); між нею та п’ятами арки промальовано рослинні мотиви. Розфарбування рамки справляє двоїсте враження: з одного боку тут
відслідковуються актуальні на той час оптичні спостереження (тіні на шарі у
поєднанні зі зворотною перспективою), з іншого — вони нівелюються контурними лініями, якими прокладено абриси колонок та арки. Ці грубо наведені лінії «повертають зображення у площину аркуша», а просторове розкриття пригальмовується. Арки на колонках з капітелями, під якими розміщувалися таблиці канонів або антропоморфні зображення, можна побачити в продукції скрипторію бенедиктинського монастиря на острові Райхенау
на Боденському озері. Іноді до структури капітелі вводяться людські голови

59

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  1. ІДЕЙНІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА ОБРАЗОТВОРЧІ ТРАНСФОРМАЦІЇ...

IM

FE

(Євангеліє Генриха II, 1007—1012 рр. Баварська національна бібліотека Сod
Hss. Clm. 4452. Мюнхен, Німеччина). Традиція трималася більш як три століття й поширювалася у зразках романського мистецтва. У Псалтирі Кларіси / Кларіки, ХIII ст., створеному черницями з бенедиктинського абатства
Святих Ульріха й Афри в Аугсбурзі (Німеччина) (Соd. W. 26. Fol. 1v—7r. Музей Уолтерса. Балтимор. США) шари між колонками та п’ятами арки нагадують відповідні деталі в Бесідах Григорія Двоєслова (див. вклейку: 12).
У дзеркалі рамки зображено Христа. Обабіч нього в молитовних позах
стоять св. Григорій Великий (Двоєслов) та св. мученик Євстафій (Єстафій);
у круглих медальйонах показано архангелів Гавриїла та Михаїла.
Такі деісусні композиції, де Христос представлений на повний зріст і
стоїть на підвищенні, трапляються в мініатюрах та монументальному мистецтві ще з доіконоборського періоду. Так Христа було зображено на мозаїчній іконі, якою імператор Юстиніан I прикрасив ворота ротонди — Халки
у Великому імператорському палаці в Константинополі. З того часу повнофігурний Спас Всемилостивий отримав епітет — Халкідіс, який указує
на його зв’язок з константинопольською традицією. Це була перша ікона,
знищена імператором-іконоборцем Левом III Iсавром (за едиктом 726 р.).
Із цією іконою пов’язані імена перших мучеників, постраждалих від іконоборців. На відміну від найпоширенішого трактування образу Вседержителя (Правлячого Світом, Творця, Всевишнього), Халкідіс — це учитель,
сповнений милості та любові. У давні часи вважали, що образ має градозаступну силу. Зображення Христа Всемилостивого представлено мозаїкою
кафолікона монастиря Хора в Константинополі (1316—1321). Відомі повнофігурні ікони «Христос Всемилостивий» (кінець ХIII ст., монастир Святої Катерини, Cинай); «Христос Спаситель» (ХIII ст. Державний Ермітаж,
Інв. 1 285, Санкт-Петербург, Росія) [75]. На мініатюрі Христос, увінчаний
хрещатим німбом, зображений на підвищенні у повний зріст, його права
рука піднесена до грудей не в благословляючому, а в ораторському жесті, що
означає «Послухайте мене!» [72]. У лівій руці він тримає футляр, у якому,
очевидно, сувій із заповідями. Зображенню Спасителя притаманна підкреслена виразність пластичної форми. У тому відчувається відголос монументального стилю, який особливо помітний у продукції іконописної майстерні монастиря Св. Катерини на Синаї та монументальних розписах сербських
церков від початку та упродовж усього ХIII ст. Однак слід зауважити, що
після трагедії 1204 р. обидва центри стали місцем притулку для константинопольських майстрів.
Подібний образ Христа (у фронтальному представленні на повний зріст)
трапляється у складі деісусних композицій, сцен Преображення Господнього. В. Александрович зазначає, що на українському ґрунті збереглося
тринадцять ікон подібної іконографії. Найстарішою з них він називає ікону
ХVI cт. з церкви Георгія у с. Вуйську, що біля Перемишля (Історичний музей у Сяноці, Польща) [4, c. 68].
Автор текстів св. Григорій Великий (Двоєслов) — Папа Римський, шанувався як православною, так і католицькою церквою. На мініатюрі він подається у греко-східній іконографії (без папської тіари, у ризах східної церк-
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ви). У нього витягнута фігура, худорляве обличчя аскета, високе чоло, сиве
волосся та сива, загострена до низу борідка; білий хрещатий фелон підкреслює стрункий силует; поручі, декоровані рослинним орнаментом; маленькі
ніжки у чорних єпископських черевичках.
Ліворуч від Христа зображений св. Євстафій (за підписом на мініатюрі).
В історіографії закріпилася думка, що це великомученик Євстафій Плакида, житіє якого Симеон Метафраст увів до корпусу грецьких житійних текстів у Х ст. [26]. У традиційній іконографії Євстафія представляють людиною середнього віку з каштановим кучерявим волоссям, з вусами та округлою короткою бородою. Його атрибутом є мученицький хрест, на мініатюрі
Євстафій показаний без нього. Руки складені у жесті адорації, голова трохи
схилена — поза моління. Е. Смирнова зауважила, що в цій мініатюрі св. мученика зображено безбородим, безвусим, з довгим каштановим волоссям,
що спадає на плечі. Тобто зроблено акцент на певних вікових характеристиках та портретних рисах [77]. А. Турилов висунув гіпотезу, що зображення св. Євстафія Плакиди на вихідній мініатюрі може підказати ім’я замовника. З метою його персоналізації дослідник акцентує увагу на історичній
постаті XIII ст. Євстафія — сина рязанського князя Костянтина Володимировича — Костянтина Рязанця, який згадується в Галицько-Волинському
літописі під 1262 р. як союзник ворога Данила Романовича: «Въ 1 лhт̑ .
҂s҃ j҃ о҃. [6770 (1262)] Идоша Литва на Л#хы . воеватъ ^ Миндовга . и

Wстафьи Кост#нтиновича . сними wканьныи и безаконrи бе бо забhглъ
из Р#зан#» [63, т. 2, стлб. 855]. Євстафій (Остафій Костянтинович) при-
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був у Галицько-Волинські землі разом з батьком, став на службу литовському князю Міндовгу, а після його смерті був убитий наступником останнього — Вошелком у 1264 р. [88]. О. Толочко заперечує таке припущення на
тій підставі, що Євстафій згадується в Галицько-Волинському літописі як
«окаянний», «беззаконний», тож, на думку автора, важко припустити, щоб
така персона була замовником кодексу в межах галицько-волинських земель [86]. За концепцією А. Турилова, Євстафій Костянтинович замовив
цей кодекс, можливо, під кінець життя, коли його репутація стабілізувалася,
тобто в 1250 — на початку 1260 рр. [88].
Малюнок чорною лінією контурно окреслював лики усіх трьох представлених персонажів, так само архангелів у медальйонах, далі наносилися
шари моделювань; поверх них — риси обличчя, шия, руки, стопи Христа уточнювалися контурною лінією, то чорною, то червоною. Пасма волосся та бороди прописувалися знову-таки контурною лінією поверх кольорової підкладки. Поява нарочитої лінеарності, як і рум’янцю на ликах Євстафія та архангелів засвідчують відхід від візантійської традиції та звернення
до романського досвіду. Однак чи не латинські впливи є притаманною рисою продукції константинопольського скрипторію періоду до 1261 року?
Пропорції всіх трьох фігур витримані в класичному співвідношенні. На
мініатюрі проглядає тенденція до вишуканого окреслення силуетів та узагальнення форми. Одяг св. Григорія спадає прямими врівноваженими бганками,
поділ фелону прикриває маленькі ніжки, що є типовим прийомом у візантійському мистецтві комнінівського періоду. Способи моделювання одягу подіб-
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ні до тих, що були застосовані в зображенні Іоанна Златоуста у Служебнику
Варлаама Хутинського. Можливо, таке враження складається через те, що на
світлому фелоні первісні моделюючі шари погано збереглися. Силуети Христа та Євстафія зображені не загальним масивом, як у Григорія, а розбиті локальними плямами кольору, вишуканим ритмом легких, спокійно спадаючих
драпірувань. Заломи на тканині окреслені тонкими короткими лініями, що,
обриваючись та пересікаючись, підкреслюють її невагомість.
Палітра використаних фарб досить обмежена: вохри, лазурит та червона (цинобра?). Їх змішуванням майстер досяг ніжних відтінків пурпурового (хітон Христа), сріблясто-сірого (ризи Григорія) та лазурово-зеленуватого
(гіматій Спасителя). Особливого значення у колористиці набуває кривавочервоний колір, що «полум’яніє» на мутаці (під ногами Христа), на сорочці Євстафія, промениться в орнаментуванні поручів Григорія та у кольорі
футляра для сувою. Мініатюра ніби пронизана тонкою системою кольорових рефлексів.
Особливо слід відмітити майстерність художника в передачі краси риз
архангела Гавриїла (правий верхній кут композиції). У архангела зелений хітон та пурпуровий гіматій. Медальйон із його зображенням зберігся краще,
ніж інші частини мініатюри, тому тут ясніше виявляється техніка моделювань. Поверх основного кольору бганки тканини хітону художник окреслює
червоною та зеленою лініями; далі чорною розробляє поверхню, показуючи
тіні у глибині драпірувань. На цій фігурі добре помітна система білильних
висвітлень, нанесених широким впевненим мазком («гребені» бганок у драпіруваннях та випуклі частини форми).
Характеристики зображених позбавлені спіритуалістичної натхненності, відстороненої трансцендентності, притаманної пам’яткам попередньої,
комнінівської, доби. Образ Христа сповнений людяності. Виразний погляд
його великих карих очей живий та привітний. Григорій та Євстафій занурені в тиху молитву. Їхнім рисам не притаманна напруга. Ідея, яка проглядає
в цьому зображенні, — зближення Божественного та людського. Однак у мініатюрі це лише тенденція, яка набуде сили в мистецтві візантійського родоводу в ХIV ст.
На мініатюрі прочитується певна сценічність у поставі фігур: якщо
Христос представлений суто фронтально, Григорій — упівоберта, то Євстафій — у профіль. Постава всіх трьох фігур спокійна та врівноважена, хоча
вже є ознаки подолання статичності, що в подальшому стане однією з ключових ознак палеологівського стилю: пожвавлюючи композицію, художник
створює враження певного руху, який, зв’язуючи зображені персони, є, з одного боку, «знаком» духовного єднання, що відбувається між ними, з другого — надає композиції деякого просторового розкриття.
В українській традиції подібний рух (однак у розвиненішій формі) притаманний фігурам, зображеним на звороті ікони чину моління із церкви Святого Миколая з села Тур’є Старосамбірського району на Львівщині (НМЛ
ім. Андрея Шептицького). Ікону з Тур’я виконав вправний мініатюрист — постаті граціозні, подані в ракурсах, а відсутність позему (ґрунту під ногами) робить їх легкими й невагомими. Як і на мініатюрі «Бесіди Григорія Двоєсло-
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ва», рухи святих фіксують момент їхнього спілкування. Мініатюрні постаті
розташовані двома рядами одна над одною (третій нижній ряд не зберігся).
Атрибуцію ікони запропонував В. Александрович, який розглядає її як приклад «візантійського малярства з перед періоду відновлення імперії у 1261 р.»
[5]. Постави фігур святих, ракурси голів подані у легкому скороченні — риси,
притаманні синайській традиції. Але слід враховувати, що подібні різкі ракурсні скорочення фіксуються в мозаїках Панагії Паригоритиси в Арті (бл.
1290 р.), які виконали константинопольські майстри. Водночас активні білильні движки, нанесені не тільки на голови, руки, але й на стопи, сприймаються умовно; вони не моделюють форму, лише акцентують ідею сходження
світла, але таке його осмислення відсилає до традицій пізнього афонського
ісихазму. Тому дуже схоже на те, що ікона була виконана константинопольськими майстрами, які перебували на теренах одного з афонських монастирів
до періоду повернення Константинополю столичних функцій (1261).
У мініатюрі відчувається деяка розпливчатість естетичного ідеалу. Тут є
певні відсилання до столичного мистецтва комнінівської доби (фігура Григорія Великого) та до монументального стилю ХIII ст. (фігура Спасителя),
але також помітне проникнення нових естетичних ідей (образне налаштування, просторове усвідомлення композиції, ледь означена тенденція до
природної пластики тіл та вільного спадання драпірувань). Однак ці акценти ще позбавлені притаманної палеологівським мініатюрам динаміки формальних рішень та образної експресії.
Наведення брів, носів грубим контуром поверх санкирю викликає асоціації з романським мистецтвом. Такий симбіоз традицій — притаманна риса
мистецтва столичних центрів (Константинополь, Нікея), можливо, прилеглих осередків у період латинського панування. Тоді у візантійській традиції відчувався вплив латинізуючого струменя, що проникав з Адріатичного
узбережжя (Cицилія, Венеція).
Написання текстів кодексу та виготовлення мініатюри можна пов’язати
з Перемишлем. Точніше, зі скрипторієм при єпископії. Підстави для такого припущення — моравські діалектизми в текстах, що можуть вказувати на
використання давніх протографів кирило-мефодіївської традиції, найбільша кількість яких на теренах західних українських земель знаходилася, ймовірно, у Перемишльській єпископії. Певний збіг в іконографії трилопатевої
фронтиспісної рамки у досліджуваному кодексі та в продукції бенедиктинських скрипторіїв так само вказує на кирило-мефодіївську традицію, адже
поширення слов’янського богослужіння було пов’язане з бенедиктинськими
монастирями. Це твердження є особливо актуальним стосовно періоду понтифікату Папи Інокентія IV (1243—1254), який поновив слов’янську літургію, зобов’язавши проводити служіння слов’янською мовою. Інокентій IV
вів листування з Данилом Галицьким про оголошення хрестового походу
проти монголів та 1253 р. коронував князя. Тож контакти з бенедиктинцями у цей період очевидні. Протографи слов’янської літургії транскрибовані латиною могли потрапити від бенедиктинців. Слід враховувати наслідки
походу князя Данила в Моравію (війна за австрійський спадок), коли з військовими трофеями могли завезти давні зразки крило-мефодіївської тради-
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ції, які на теренах Галицької Землі відкладалися у єпископіях та монастирях.
Можливо, працюючи саме в скрипторії Перемишльської єпископії, художник натрапив на відповідні зразки. Водночас не слід відкидати можливість
його перебування в одному зі скрипторіїв Західної Європи та інших можливостей ознайомлення з романським досвідом.
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Паренесис [Повчання] Єфрема Сиріна. Бл. 1289 р. [РНБ, Погод., 71 а.]
є найраннішим списком повчань преподобного. У приписці на арк. 329 та
329 зв. каліграф повідомляє, що «в л hто семо ~ . тrс #m h написашас"
книгr си" при цр с ' тв h блг &ов hрнаго ц с ' р # Володим hра сна & Василко ва . оунука Романова бг &олюбивомy тивyнy eго Петрови <...> написа
же сиa книгr на сп с ' нь~ своeи дш & и чадомъ своимъ . лаврhнтьeви .
варвар h . да и аzъ грhш íré и хyдrи . и~въ» (відтворення запису за
О. Жолобовим) [36, с. 38]. Відповідно до зазначеної писарем дати, час написання рукопису став предметом дискусії. Так, ряд дослідників, серед них
О. Соболевський запис Ієва «в лhто сeмоh. тыс#щh» сприймали буквально:
1492 рік (7000—5508) [80]. На думку його опонентів, серед яких І. Срезневський, список випадало датувати 1270—1288 рр. [84].
Попри думку авторитетних дослідників, які підтримали датування рукопису ХIII ст. (зокрема, І. Срезневського [84, c. 39]), Паренесис не було
внесено до окремих друкованих каталогів зібрання рукописів ДПБ (нині
РНБ) [31; 85]. Я. Запаско схилявся до пізнього датування рукопису, розглядав його як копію з давнішого зразка часів Володимира Васильковича [37,
c. 305]. Л. Машкова та А. Турилов звернули увагу на те, що практика датування рукописів поточним тисячоліттям (від створення світу) відома за рукописами західноруського та південнослов’янського походження. На їхній
погляд, введення писарем у щойно виготовлений ним список давніх реалій
не знаходить підтвердження у середньовічній слов’янській кириличній традиції. Автори також поставили під сумнів здатність копіїста ХV cт. фактично виготовити «факсимільну копію» з давнього зразка, а саме — підібрати
пергамен великого формату (навіть у Новгороді та Пскові пергамен у останній чверті XV ст. використовувався лише зрідка для написання богослужбових книг), передати почерк ХIII ст. (недосконалий устав списку Погод. 7а,
не має нічого спільного з напівуставом XV cт., натомість йому можна відшукати аналоги в галицько-волинських почерках ХIII ст.), повторити мініатюру, тератологічну заставку та ініціали рукопису в стилістиці тогочасного
мистецтва [58]. О. Попова розглядала цей кодекс як оригінальний твір часів
Володимира Васильковича [65]. В. Любащенко дослідила Паренесис у контексті культурно-церковного життя княжої Волині ХIII ст. На її думку, писар Ієв належав до скрипторію Володимира Васильковича [51].
Пропозиція щодо ранішого датування рукопису, фактично усупереч проставленій писарем даті, базувалося на тому, що на момент написання тексту
тривало сьоме тисячоліття від створення світу [58]. На галицько-волинське
походження рукопису та на ХIII ст. вказувала О. Попова, яка взорувалася на
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орнаментацію рукопису та стилістику мініатюри [64].
Отже, рукопис, згідно з припискою в тексті, був створений у часи
правління князя Володимира Васильковича (1269—1289). В. Люба
щенко зауважила, що читання з Єфрема Сиріна практикували в руських монастирях Афону та в КиєвоПечерському монастирі з 60-х років
XI ст. Авторка підкреслює, що Паренесис цілком вписується до загального релігійного і культурного
розвитку східнохристиянського світу. На Русі у другій половині XIII ст.
ця тенденція набула особливого
імпульсу в регіонах, які менше постраждали від татарської експансії.
Невипадково більшість списків Паренесису мають волинське походження [51]. Таку атрибуцію твору Повчання Єфрема Сиріна. Фрагмент.
1270—1280 рр. (?) Волинь. Пергамен, чорпідтвердив В. Александрович [1, с. 43, нило, фарби. Арк. 1 зв. РНБ. Санкт-Петер44, 47].
бург, Росія
На вихідній мініатюрі представлено дві фігури: ліворуч преподобного Єфрема Сиріна, інока, послідовника
відлюдницького чернецтва, учителя церкви, автора текстів рукопису; праворуч — св. Василія Великого, архієпископа Кесарії Каппадокійської, одного з
отців церкви (див. вклейку: 13). Обидва святителі тонкого стану, однакового зросту, зображені фронтально, в подібних позах з майже тотожними жестами правиць. Але представлені вони не так, як святителі у фризових композиціях святительського чину в апсидах храмів ХI — початку ХII ст. (суто
фронтально, пліч-о-пліч) і не так, як у композиціях «Поклоніння жертві»
ХII — початку ХIII ст. (зі згорбленою спиною у напівпрофільному ракурсі):
їх постаті не скуті форматом фронтиспісної рамки, а пози (з опертям на ліву
ногу) — спокійні, врівноважені. Вони хоч і зображені поряд, але не стоять
на одній площині (Василій трохи нижче). Голови злегка розвернуті до центра композиції. В їхній поставі можна виявити ледь помітну спробу просторового розкриття композиції.
Преподобного Єфрема Сиріна зображено в образі учителя: жест правої
руки вказує на те, що він виголошує проповідь. У нього сиві вуса та коротка клиноподібна борідка, роздвоєна на підборідді. Овал обличчя видовжений, а риси витончені: виразні чорні брови, тонкий прямий ніс, впалі щоки;
кисті рук завеликі. Його худорлява аскетична постать витримана в класичних пропорціях. Єфрем представлений в одязі схимника. На ньому світлокоричнева ряса (з вузькими рукавами), чернеча мантія, на грудях застібнута
на маленькі ґудзики, та знаковані численними хрестами схимницькі кукіль
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і параман, полотно якого (довге, за грецьким заведенням) попереду спадає
нижче колін. Взутий він у черевики зі злегка загостреними та ледь загнутими догори носами (нагадують черевики на персонажах з мініатюр у латинських кодексах).
Поряд на мініатюрі представлено св. Василія Великого. Правою рукою
він благословляє, у лівій тримає Святе Письмо. Святитель не торкається
його рукою, а притримує краєм омофору, що спадає з передпліччя. У нього худорляве тіло. Поза святителя статична: як і преподобний Єфрем, він
опирається на ліву ногу. Василь темноволосий; у нього розлога темна борода, дугоподібні брови, довгий прямий ніс. Одяг відповідає сану єпископа: світло-жовтий підризник, сірий фелон, поручі, білий омофор з вишитими чорними хрестами. Розкіш його шат підкреслено візантійським орнаментом, вишитим смугою від грудей до подолу підризника та на поручах святителя. Василій взутий у черевики, такі ж, як у Єфрема.
Моделювання ликів на двох мініатюрах виконано у сухій графічній манері: поверх шарів санкирю риси обличчя та зморшки означено тоненькими темними лініями. Такий прийом моделювання в останній чверті
ХIII ст. виглядає дещо застарілим. Однак слід враховувати, що саме архаїчність — притаманна риса в роботі майстрів, що працювали у Константинополі, зокрема, створили велику деісусну композицію в південній галереї
Софійського собору. Сухість моделювання ликів часом називають ознакою
роботи столичних майстрів, які у своїй творчості відчували значний вплив
романської традиції, запозиченої ними від латинян.
Зовсім інший прийом моделювань застосований у структуруванні бганок одягу. Так, на рясі Єфрема поверх основного золотисто-коричневого
розфарбування прозорою темною фарбою нанесено широкі дугоподібні лінії, які підкреслюють податливість тканини, що м’яко огортає тіло. У моделюванні мантії преподобного цей прийом ускладнюється: малюнок бганок
наноситься чорною фарбою (широкі чорні то дугоподібні, а то параболічні
смуги); на верхньому гребені бганки прокладається тонка лінія висвітлень
білилами. Слід звернути увагу на притінення у глибині фалд фелону Василія. Такі моделювання та гру тіней можна побачити, зокрема, на фресках у
церкві Святої Трійці у Сопочанах (1265), Сербія. У ХIII ст. ці терени стали
чи не другим (після Нікеї) осередком формування палеологівського стилю.
Колористика мініатюри побудована на поєднанні золотисто-коричневого, світло-жовтого, коричневого і чорного кольорів, які гармонізуються
кольоровими тінями у драпіруваннях (мантія Єфрема). Привертає увагу
прагнення майстра передати градацію білого кольору в одязі Василія: то холоднуватий (омофор), то теплий (підризник).
Як здається, одяг Василія зазнав поновлень. Так, рукава підризника —
білі з жовтуватими рефлексами, а нижня його частина — червона. Можливо, це шар пізнішої роботи. У тому переконує не тільки невідповідність
розфарбування рукавів та подолу підризника, а й те, що край орнаменту
начебто «обрізаний» під лінійку (під червоними записами проглядає його
продовження до подолу), під шаром червоної фарби «прихований» також
малюнок бганок).
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Манера художника, виконавця цієї мініатюри, показує обізнаність з широким колом джерел, зокрема столичних осередків ХIII ст. (Константинополя, Нікеї), можливо, він також перебував на Балканах, мав досвід учнівства у місцевих майстрів.
Художньо-стилістичні особливі мініатюри підтверджують її датування
останніми десятиліттями ХIII ст., що відповідає запису в приписці каліграфа. Зображення є рідкісним прикладом вихідної мініатюри, створеної у
скрипторії при княжому дворі Володимира Васильковича — благочестивого
князя, благодійника, знаного філософа та книжника [76; 38].
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Мистецтво на зламі комнінівського та палеологівського стилів представлене мініатюрами Волинського (Галицько-Волинського) Євангелія (ХIII ст.)
[ДТГ, МК 1; К 5348. 4° (16 × 13,2—13,8). 228 + III арк.].
Цей кодекс невеликого формату (4°), написаний на тонкому пергамені
якісної вичинки, усього написаних 228 аркушів дрібним каліграфічним уставом і багато прикрашений численними ініціалами, заставкою з орнаментом,
виконаним золотом та циноброю. У кінці Євангелія розміщено місяцеслов,
до нього внесено споминання Бориса та Гліба (24 липня). Над текстами
Євангелія працювало щонайменше два каліграфи, хризограф, який виконав
заставки та ініціали у тератологічному стилі в поєднанні з плетінчастими
мотивами, виконаними циноброю і золотом, та ізограф — автор мініатюр,
що подаються перед початком кожного розділу: Іоанн (арк. 1 зв.), Матфей
(арк. 40 зв.), Лука (арк. 91), Марк (арк. 129 зв.) (див. вклейку: 9—11). О. Попова датує ці мініатюри 30‑ми роками ХIII ст. [65].
Волинське походження Євангелія було доведено О. Соболевським методом палеографічного аналізу [82], підтверджено мистецтвознавцями В. Лазаревим та М. Вороніним [25], Я. Запаско [37], О. Поповою [65], В. Александровичем [3]. О. Майоров припускає, що замовницею Євангелія була княгиня Романова [55].
Образи Іоанна та Матфея поєднує слов’янський типаж. В Іоанна високе
чоло, широкі вилиці, що випирають над упалими щоками, характерний
крупний, «добре виліплений» ніс. Його очі глибоко посаджені в широкі очні
западини, блиск чорних зіниць підкреслено густими білильними висвітленнями, сива борода доходить до грудей, а вуса майже прикривають рот (вуста
ледь означені кольором). Лик євангеліста прописано мазками зеленкуватожовтої фарби, яка подекуди (залежно від форми) потроху вибілюється, створюючи враження м’яких переходів від висвітлених до притінених місць. У
тому відчутне устремління до нового усвідомлення форми: не через пошарове моделювання прийомами личного письма (карнація, санкир, плав,
рум’яна), а за допомогою ліплення з використанням світлотіні, яке В. Лазарев умовно називав «реалізмом» та акцентував як типову ознаку письма
сербських майстрів ХIII ст. (на прикладі фресок церкви Богородиці Перивлепти в Охриді (1254—1294/1295) та як ознаку передпалеологівського стилю [42, с. 140].
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У євангеліста Матфея прочитуються широкі вилиці, увігнуте перенісся
та характерний ніс (крупний з горбинкою та заокругленим кінчиком), сиві
брови нависають над очима, блиск яких, як і в Іоанна, підкреслено мазками білил. У моделюванні лику першим шаром прокладено вибілену червону фарбу, якою зазвичай виконують карнацію, далі форма моделюється прозорою зеленкуватою. Наступним шаром виконувалися білильні висвітлення
(«оживки»), які переходять на скуйовджене волосся та на кучеряву сиву бороду. Такі висвітлення використовувалися художниками, які працювали на
теренах Балкан.
Образи Луки та Марка є не менш виразними. Обидва вони смагляві, з
темним волоссям: це зовсім інші, грецькі типажі. У Луки видовжене овальне
з витонченими рисами обличчя, тонкий горбатий ніс з невеличкими ніздрями, розвинені надбрівні дуги та темні густі брови, підкреслено об’ємні вуста, коротке руде волосся. Лик його з-поміж інших у цьому кодексі вирізняється скульптурністю форм. Портретній характеристиці Марка притаманні
високе чоло, прямий ніс, правильної форми рот, кучеряве волосся та борода, охайні темні вуса. Лик модельовано притіненнями та білильними висвітленнями, які застосовані тут делікатніше. Принцип моделювання тут використано той самий, що й на попередніх мініатюрах. На думку О. Попової,
він тяжіє до мистецтва Македонії кінця ХII ст. [65].
Постать Іоанна кремезна. Стриманий рух його тіла підкреслено спокійними, м’яко спадаючими драпіруваннями, прописаними прозорими фарбами, взятими на тон темніше, ніж основне розфарбування тканини. Так, на
білому гіматії ці бганки означено напівпрозорим коричневим кольором, на
зеленуватому хітоні — зеленим (з коричневими уточненнями). Поверх усіх
шарів білою фарбою виділено великі площини висвітлень. У невимушеному потрактуванні драпірувань прослідковується свобода художника у моделюванні форми, яка вказує на ледь помітні прояви палеологівського стилю.
Іоанн та Матфей подаються у врівноважених позах. У потрактуванні
одягу Матфея бганки грайливіші та білильні висвітлення скоріше лінеарні,
ніж вирішені великими площинами. На цій мініатюрі з’являється синій контур, що підкреслює малюнок деталей одягу та окрайки драпірувань, дещо
понижуючи загальний мистецький рівень зображення.
Постаті Луки та Марка сповнені енергії руху, яка підкреслюється грою
драпірувань. У моделюванні бганок виявляється тенденція до лінеарної стилізації, яка особливо виразно помітна на мініатюрі з Марком, де малюнок
посилюється контуром, нанесеним чорною фарбою. Драпірування в одязі євангелістів загострені. Різкість малюнку підкреслюється в кожному шарі
моделювань: темні широкі смуги, які показують глибину бганок, перекриваються лініями білил, що нагадують асист. На трьох мініатюрах (Іоанн, Марко, Матфей) краї хітонів невимушено підібгані. У цьому виявляється свобода майстра у розумінні форми, його вміння спостерігати натуру. У зображенні Матфея та Луки художник фіксує «хвилювання» у драпіруваннях, однак передає їх різними прийомами. Так, у зображенні Матфея легке полотно гіматія наче тріпочеться від вітру: грайливо окреслений контур облямівки
тканини ретельно відмодельовано шарами притінень та білильними висвіт-
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леннями; у Марка поділ хітону та край гіматія показано гострими заломами,
які наче підкреслюють фактурність (цупкість) тканини. Тут майстер виводить лінію білим контуром та притінює її (широкі смуги тіней «розривають»
контурну лінію, тим самим підкреслюючи глибину драпірувань).
Вихідні мініатюри виявляють прагнення художника до оптичної передачі простору. Фігури, архітектурні куліси, меблі, антураж справляють враження цілісної просторово усвідомленої композиції, яка підкреслюється масштабуванням зображень. Меблі зображені у зворотній перспективі, однак
глибокі тіні вписують їх у задану просторову структуру. Багатий антураж
дещо переобтяжує мініатюри. Художник ретельно вимальовує величезні крісла, оздоблені візантійським орнаментом, чорнильниці, пюпітри, ослінчики
та килимки під ногами євангелістів. Необхідно зазначити, що ця «посилена
предметність» певною мірою веде до втрати теософічного глибинного змісту зображеної події, надаючи мініатюрам, можливо, трохи надмірної оповідальності, засвідчує обізнаність із широким колом джерел різних періодів
та художніх шкіл.
Сідалища усіх чотирьох євангелістів оздоблені візантійським орнаментом. У Іоанна, Матфея та Марка вони прямокутні; у Луки — округлої форми. В. Лазарев вважав, що така форма трону посилює просторове сприйняття
композиції та вказує на «зріле ХIII ст.». Схоже крісло та велуми з пишними вузлами зображені на вихідній мініатюрі з євангелістом Іоанном та Прохором грецького Євангелія (грч. 101/1 РНБ, Санкт-Петербург, Росія) — манускрипту, який після реставрації отримав нову атрибуцію: остання чверть
ХIII ст. Саме це Євангеліє розглядається у сув’язі з Євангелієм 1285 р. (Соd.
Burney, 20, Національна бібліотека Британії, Лондон, Об’єднане Королівство). Ілюстрації обох манускриптів представляють продукцію константинопольського скрипторію, майстри якого в третій чверті ХIII ст. перебували
під впливом мистецтва латинян. Наприклад, поява зображення крісел на сицилійських іконах, створених під впливом візантійської традиції (ікона Одигітрія, 1275—1300, Національна галерея США, Соd. 1937.1.1. [1] / PA, Вашингтон, США).
Позаду євангелістів (на другому плані) подаються складні куліси. Це ківорії різних форм на витких опорах. Відомо, що, за усталеною традицією,
архітектурні декорації у християнському мистецтві втілювали образ Небесного граду, просторовою іконою якого був Єрусалим. У мініатюрах досліджуваного рукопису художник не обмежився символічними паралелями.
Так, на мініатюрі з Матфеєм показана неординарна деталь: невеличка прямокутна башта, над пласким завершенням якої піднімається кручена, трохи звужена догори, колонка. Це зображення нагадує отвори вентиляційних
труб над єрусалимськими святинями, які зафіксовано на фронтиспісі латинського кодексу ХIV ст. (БАВ. Urb. lat. 1362, арк. 1 в). На аркушах з Іоанном та Марком куліси, що вибудовують другий план, зображені суто фронтально. На мініатюрах з Матфеєм та Лукою композиція розкладена на три
плани: ківорії подаються діагонально один до одного. На аркуші з Матфеєм башта з колонкою показана в ракурсі згори. Ускладненість архітектурних
куліс, як і увага до реалій оточуючого світу, — притаманна риса мистецтва
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ХIII ст. Не можна оминути увагою пишних червоних велумів, вив’язаних
на опорах ківоріїв вигадливими вузлами, що так само є ознакою мініатюр
ХIII ст.
Усі чотири євангелісти підтримують кодекси лівою рукою, торкаючись
до них через край підібраного одягу, у такий спосіб виявляючи повагу до
святині. У цій деталі знову-таки проглядає монастирська іконографічна традиція, добре відома за пам’ятками з Афону, Синаю та храмовим живописом
південнослов’янського регіону (Македонія, Сербія).
Колористика кожної мініатюри неповторна. Виразним акцентом живописного рішення кожної з чотирьох мініатюр стало лазурне тло. На мініатюрах воно потьмяніло. Справжню силу кольору можна виявити лише в окремих залишках фарби. Саме це тло стало головним камертоном колористичного вирішення мініатюр. Звучні яскраві фарби притишуються рефлексами та введенням прозорих коричневих або зелених тіней. Таке активне синє
тло — притаманна риса роботи майстрів, що працювали на теренах Балкан.
У мініатюрах Волинського Євангелія фіксується певна стилістична невизначеність. Тут поєднуються окремі риси пізньої комнінівської доби й водночас знаходить відображення процес формування палеологівського мистецтва. У цих творах дивовижним чином єднаються самозаглибленість та
схвильованість образних характеристик євангелістів з оповідальністю та пошуками нових технічних прийомів моделювання форми (поступовий відхід від іконописної манери, активне застосування висвітлень, спроби ліпити
форму кольором). Все це вказує на сприйняття майстром новітніх тенденцій
палеологівського стилю, який у ХIII ст. найвиразніше виявився у Нікеї, в
балканському регіоні та в афонських монастирях. Водночас у манері передачі об’єму засвідчено нове розуміння природи світла. У ізографа Волинського
Євангелія регламентованість і схематизм, притаманні візантійській традиції
комнінівського періоду поступаються місцем свавіллю тіней, загостреній грі
драпірування, різкості колористичних зіставлень.
Вихідні мініатюри, завдяки спорідненій емоційній характеристиці образів євангелістів, збігу в розумінні іконописного образу, справляють враження цілісного комплексу — «єдиної художньої системи», належать одному
майстру. Особистість анонімного художника заслуговує уваги. Слід зазначити імпульсивність, стрімкість та певну нечіткість його почерку. За слушним
висловом О. Попової, мініатюри пронизує «дух пошуку» [65, с. 229, 304, 305].
Утім установити осередок візантійської традиції, де саме він пройшов вишкіл, складно: іконографічні, техніко-технологічні та художньо-стилістичні
особливості його письма показують вплив різних шкіл. Авторська манера
письма і стилістика несуть у собі ряд протиріч та засвідчують роботу на
стику різних періодів і художніх традицій. Майстер мініатюр Волинського
Євангелія, як і більшість тогочасних художників, належав до духовного сану,
багато мандрував, подовгу зупиняючись у подорожніх монастирях, працюючи у скрипторіях, набираючись вражень та копіюючи різні протографи.
О. Попова порівнює мініатюри рукопису з ілюстраціями до німецьких
манускриптів XII — початку XIII ст., у яких ламані лінії елегантного малюнку підкреслюють химерні контури. Їх стиль — поєднання ознак романського
мистецтва з ранніми проявами готики [65]. О. Майоров, спираючись на дум-

70

www.etnolog.org.ua

Вихідні мініатюри до рукописних книг...

IM

FE

ку О. Попової, у стилістиці мініатюр акцентує формально-стилістичні відображення, які на його думку тотожні Zackenstil [55, с. 146]. Дослідник акцентує родинні зв’язки Романа Мстиславича та його другої дружини — Єфросинії з Іриною-Марією — дружиною Філіппа Швабського (1177—1208), короля Священної Римської імперії (1198—1208). Автор підкреслює, що майстер
мініатюр Волинського Євангелія мав можливість працювати з латинськими
кодексами, оздобленими в Zackenstil, які через ці контакти могли потрапити на терени Галицько-Волинської Русі.
Слід відмітити, що манускрипти, які виконувалися на замовлення представників королівських династій Священної Римської імперії, були витримані саме у такому стилі. Осереддям поширення традиції став монастир Санкт
Галлен (Св. Галла) на о. Рейхенау (зразки мініатюр представлено в манускриптах: Cod: VadSlg, Ms. 302; VadSlg. Ms. 321; VadSlg. Ms. 332 e. Бібліотека кантону Санкт Галлен, Швейцарія). Збереглися рукописи, у яких наявні прижиттєві зображення Філіппа, а також створені невдовзі після його
смерті або в наступних десятиліттях («Акти св. Петра», бл. 1200 р., Абатство Санкт Галлен. Бібліотека кантону Санкт Галлен. Манускрипт Cod:
VadSlg Ms. 321, S. 40, Рейхенау, Швейцарія; «Кельнська королівська хроніка», середина ХIII ст. Санкт Галлен. Королівська бібліотека, Cod Ms. 467,
f. 138. Брюссель, Бельгія; «Саксонська всесвітня хроніка». Перша четверть
XIV ст. Північна Німеччина. Берлінська державна бібліотека, Cod: Ms. germ.
Fol. 129, л. 117v. Берлін, Німеччина).
Візуальне зіставлення мініатюр, витриманих у стилістиці Zackenstil та
Волинського Євангелія засвідчує значні розходження не тільки в усвідомленні стилю, але й духовних першоджерел. Так, мініатюри німецьких кодексів
поза тими всіма рисами, які зближують їх з візантійською традицією, лишаються у рамках романської художньо-образної системи. Натомість мініатюри Волинського Євангелія тісно пов’язані зі східно-християнським духовним спадком і сягають візантійського кореня.
Художник відмовляється від спроби показати стан самозаглибленої зосередженості євангелістів на абстрагованій ідеї пізнання Бога (притаманна
риса мистецтва комнінівського періоду), а намагається зафіксувати піднесення, містичне натхнення, прагнення божественних енергій, які в образотворчому мистецтві передаються за допомогою акцентованого світла. Система використаних художником висвітлень відома з кінця ХII ст. за фресками церкви Святого Георгія 1191 р. в Курбіновому, Північна Македонія (лик
Богоматері. Фрагмент композиції «Богоматір на троні з Христом Еммануїлом»), які розглядають як роботу візантійських майстрів. У наступному столітті вона поширилася не тільки на Балканах, а й на острівній Греції (фрески скита преп. Неофіта Енкліста поблизу с. Тала на о. Кіпр, 1183). Наявне
в мініатюрах Волинського Євангелія акцентування світла за допомогою білильних движків можна розглядати як апелювання до ісихазму, поширення
якого було пов’язане не тільки з балканською традицією, а й з афонським
художнім осередком.
Мініатюри Волинського Євангелія відповідають східній традиції, яка у
ХIII ст. мала численні регіональні відгалуження, серед яких найбільш ви-
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разними були балканська школа, де отримали розвиток досягнення столичної константинопольської школи ранньокомнінівської пори (фрески церкви Святого Георгія в Курбіновому; фрески церкви Успіння Божої Матері
(ХIII ст.), монастиря у Студениці, Сербія). Певні паралелі до стилістики зображень євангелістів у Волинському Євангелії можна розпізнати в розписах церкви Святої Трійці в Сопочанах (1265 р.), які розглядають як найбільш ранній зразок палеологівського стилю, ймовірно, перенесеного сюди
з одного зі столичних центрів, вірогідно з Константинополя або Нікеї. Розписи храму вирізняються підкреслено просторовим характером. Євангелісти зображені на тлі складних архітектурних куліс. Споруди оповиті велумами та розміщені так, щоб підкреслити чергування планів. Рух фігур вільний.
Просторий одяг, спадаючи зигзагоподібними фалдами, злегка піднімається під потоками повітря. В образних характеристиках персонажів помітна емоційна збудженість. Стилістично спорідненим із мініатюрами Волинського Євангелія є ілюстративний ряд Євангелія з Діяннями й Посланнями
апостолів (ХIII ст., Нікея; РНБ, Gr. 101, СПб.), який розглядають (разом
з Євангелієм з Карахісар; РНБ, Gr. 105, СПб.) як зразок мистецтва нікейської
школи. Окремі риси романської традиції, відмічені О. Поповою та О. Майоровим у мініатюрах Волинського Євангелія, як здається, були запозичені художником не з німецьких протографів, а принесені, імовірно, з Нікеї. Щодо датування твору, вочевидь, варто дослухатися думки В. Лазарева, який пов’язав створення кодексу з останньою чвертю ХIII — початком
XIV ст. [25, с. 314 ].
Для того, щоб уписати мініатюри в контекст західно-української художньої традиції, варто пригадати запис Галицько-Волинського літопису за
1259 р., де згадано церкву Святого Іоанна Златоуста «красноу и лhпоу», яку
збудував Данило Романович, де «вход#щи во wлтарь . сто"ста два стол-

па . ^ цhла камени . и на нею комара . и выспрь же вhрхъ оукрашенъ .
звhздами златrми на лазоурh» [63, т. 2, стлб. 843]. Використання синього

або блакитного тла в розписах культових споруд, які представляють монументальне мистецтво наступних XIV—ХV ст., засвідчує тривале побутування давнішої, імпортованої з Візантії, традиції (розписи замкової каплиці в Любліні 1418 р. авторства майстра Андрія; фрески в колегіатах у Сандомирі та Віслиці [32; 1]).

***

Наступним кодексом, у якому продовжується лінія розвитку художньої традиції палеологівської пори, є Оршанське Євангеліє (друга половина
ХIII ст.) [ІР НБУВ Д/А П 555. 4° (19,4 × 26,4). 142 арк.]. Рукопис було знайдено у 1812 р. серед речей, награбованих та покинутих французами — вояками наполеонівського війська неподалік одного з монастирів м. Орша (Білорусь). Очевидно, у той період рукопис дуже постраждав: верхню дошку
втрачено, а нижню розбито на дві частини, порушена й цілісність конволюту кодексу, наявні значні втрати текстів, багато аркушів надірвано. Збереглися лише дві вихідні мініатюри — зображення євангелістів Луки (арк. 42 зв.)
та Матфея (арк. 123 зв), які було вирізано і лише згодом наново вставлено в
кодекс. У музей Київської духовної академії Євангеліє надійшло від поміщи-
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Євангеліст Лука. Оршанське Євангеліє.
II пол. XII ст. ЦНБ АН України. ДА / П555.
Арк. 42 зв.

Євангеліст Матфей. Оршанське Євангеліє.
II пол. XII ст. ЦНБ АН України. ДА / П555.
Арк. 123 зв.

IM

ка І. Меленевського. У 1874 р. рукопис потрапив до рук М. Петрова, який
вніс його в інвентар музею (Інв. № 19267). Після 1917 р. кодекс опинився у
Києві в лаврському Музеї культів і побуту, про що свідчить охоронний запис хранителя відділу письма й друку П. Попова від 30 жовтня 1924 р. (на
арк. 122 зв., 123, 142 зв. — штампи Лаврського музею).
Палеографічні дослідження рукопису показали його зв’язок з південноруськими теренами. Соболевський вважав, що текст рукопису представляє
давньокиївську говірку [81]. Детальна історіографія з цього питання наведена Я. Запаском [37, с. 233]. На аркуші 42 зв. представлено мініатюру, яка
раніше була вихідною. На ній зображено Луку. Євангеліст присів на краєчок ослінчика, у творчому запалі схилившись над своєю роботою. Його лик
звернуто до глядача. Лука середнього віку; у нього прямий ніс, великі сірі
очі, трохи підняті брови, рожеві вуста, приховані під вусами, та темна борода (коротка, роздвоєна на кінчику); пишна чуприна з прямого каштанового
волосся, підстриженого по вуха та поділеного проділом. Євангеліст убраний
у темно-зелений хітон та червоно-коричневий гіматій. Він лівою рукою притримує вигнуту дошку (?) із закріпленим на ній аркушем пергамену; нижній її край євангеліст обіпер на праву ногу; у правій руці держить калам вигнутої форми. На низькому столику, розміщеному праворуч від євангеліста, стоять пюпітр для книг, чорнильниця та коробочка для фарб. На задньому плані — колона, що нагадує шафу, з якої звисає червоний велум; поверх
драпірування поставлено високий посуд.
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Сивочолий Матфей так само показаний за роботою. Він сидить за невисоким, незвичної кутуватої форми, столиком. Перед ним розкладено приладдя: підставка для книг, чорнильниця, коробочка (пенал) для фарб. Дошку з пергаменом він, як і Лука, обіпер на ногу та притримує правою рукою, у лівій — калам, який він підносить до поверхні розлінованого аркуша.
У нього маленькі вуха та аристократичні риси обличчя: рівні тонкі брови, великі очі, загострений ніс, вуста прикриті сивими вусами, що, як і волосся, прописані мазками коричневої фарби (вохри?) з додаванням білил.
Моделювання форм на обох мініатюрах виконане з використанням одних і тих прийомів. Так, обличчя, оголені шия, кисті рук та стопи прописано з дотриманням пошаровості іконописної манери. Ніби супроти цієї традиції, прозорі зелені тіні та м’які білильні висвітлення задіяні у моделюванні вилиць, щік та надбрівних дуг.
У прочитанні духовно-образних характеристик євангелістів помітна деяка недомовленість та схематизм, філософська індиферентність, що засвідчує етап оновлення естетичної концепції та пошук нових ідей на зламі
ХIII—ХIV ст. У формально ж стилістичних рішеннях, таких як відсутність
рамок, витягнуті пропорції фігур, відхід від іконописного прописування ликів та спроби їх пластичного моделювання за допомогою кольору, тіньових
переходів та влучних акцентів білилами, в експресії руху самих постатей, у
поєднанні зворотної та прямої перспектив — в усьому тому можна вбачати
окреслення рис палеологівського стилю.
Колористика мініатюр побудована на поєднанні насичених, але трохи
стишених кольорів: червоного та двох відтінків зеленого (теплого й холоднуватого). Головним колористичним акцентом ізограф обирає кармін, яким
прописані окрайка ширми та драпірування на шафі.
Одяг розроблено тональним розкладанням основного кольору (за допомогою додавання білил та чорної фарби). Глибина драпірування завжди темна, а виступаючі частини поверх прописані білилами. В окресленні бганок
читається невмотивованість їх рухом фігур.
Просторове прочитання зображень євангелістів не обмежено стереотипами сприйняття канонів мистецтва ХII ст., у яких домінує прагнення підпорядкувати рух фігур площині. Мініатюрист передав легкі розвороти фігур,
які підкреслюють природність їхніх рухів у просторі. Об’ємні потрактування притаманні зображенню архітектурних деталей та предметів обстановки.
Задній план композиції означено двома високими колонами прямокутної
форми. На мініатюрі з Матфеєм поверх колон накинуто темно-зелене драпірування, що в такому кольорі не вкладається в традиційні уявлення про
велум; у зображенні Луки — велум класично червоний. Посуд, поставлений
поверх драпірування, також суперечить концепції символічного прочитання
цієї деталі, яка має означати лише те, що представлена подія відбувається в
інтер’єрі приміщення. Ще один спільний для обох мініатюр штрих — ширма, зображена на другому плані. Вона нагадує архітектурні куліси, проте, у
даному випадку, потрактована як елемент меблювання. Ширми декоровано червоною горизонтальною смугою (угорі), вертикальними лініями та хаотичними мазками сірої фарби. Так розмальовували полілітії у храмах. Ху-
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дожник намалював прямокутний стіл, використав зворотню перспективу в
зображенні ослінчика, килимка та дощечки під пергамен. Усі предмети в
його виконанні набувають вагомості. Колони та стіл розфарбовані у темний
зелений колір. На їхній поверхні напівпрозорими білилами означено рельєфні декоративні накладки. Зображуючи деталі інтер’єру, майстер застосовує прийом посилення кольору, поступово «набираючи» його напівпрозорими шарами фарб. Темно-зеленою фарбою прописано тіні. Складається
враження, що він намагається передати градацію тіней від світлих напівпрозорих до темних, у такий спосіб підкреслюючи глибину просторового усвідомлення композиції.
Особливої уваги заслуговує використання сусального золота, яким прокладено німби євангелістів, одяг, деталі інтер’єру. На рукаві та на подолі гіматія використано прийом моделювання драпірувань: поверх шару листового золота бганки прокладено коричнево-червоними лініями.
В. Александрович зауважив аналогічний прийом моделювання форми
на мініатюрі «Імператор Мануїл II Палеолог з родиною» (1403—1405. Константинополь. Лувр. Департамент художніх об’єктів. МR. 416 Fol. 16. Париж). Прописування деталей поверх золотої прокладки застосовано в ілюстраціях раніше згаданого мадридського списку Хроніки Іоанна Скіліци.
У мініатюрах Оршанського Євангелія малюнки виконано двома фарбами —
темно-червоною і чорним контуром. Таке поєднання у контурному окресленні — рідкісна риса, яка розглядається як особливість авторської манери
художника. Насичена чорна фарба в обведенні німбів та малюнок пюпітрів
на столі нагадують аналогічні деталі в Добриловому Євангелії. Однак якщо
слідувати введеним до наукового обігу датуванням, то між створенням цих
творів минув період більше ніж 100 років.
Впадають в око деякі помилки художника. Так, бганки драпірувань прокладено дещо хаотично (поза логікою форм тіл), євангеліст Лука ледь не падає з ослінчика, а на мініатюрі з Матфеєм посуд не тримається на колоні, помітні викривлення перспективної побудови в зображенні антуражу. Ці «недосконалості» свідчать, що майстер прагнув оволодіти прийомами передачі
простору, однак його майстерність в тому ще не набула відточеності. Ці деталі можна розглядати як доказ того, що мініатюри виконав не досвідчений візантійський ізограф, а талановитий неофіт, який все побачене «хапав на льоту», за власним розумінням складаючи програму свого твору. Прагнення до
передачі ілюзорності засвідчує широке знайомство майстра зі здобутками європейського мистецтва. Однак обізнаність з новими естетичними віяннями
та необхідні професійні вміння він міг отримати і в руслі візантійської традиції на стадії ствердження палеологівського стилю (палеологівського Ренесансу), головними осередками формування якого на кінець ХIII ст. була Нікея та
Константинополь, де, ймовірно, художник перебував певний час.
В. Александрович вказує на продовження традиції мініатюр Оршанського Євангелія у трактуванні форм будівель в окремих іконах українського походження (Архангел Михаїл з діяннями з церкви Святого Миколи в с. Сторона на Дрогобиччині, НМЛ; Святий Микола в с. Наконечне, НМЛ) західноукраїнського малярства перемишльської школи [3, c. 163].
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Ілюстрованих рукописів галицько-волинського походження третьої
чверті ХII—ХIII ст., до складу яких входили б вихідні мініатюри, усього
шість. До них належать Добрилове Євангеліє (1164, Перемишль?), Служебник Варлаама Хутинського (1220—1225, Перемишль), Бесіди Григорія
Двоєслова (третя чверть ХIII ст., Перемишль?), Повчання Єфрема Сиріна
(1269—1288(?), Волинь?), Волинське Євангеліє (третя чверть ХIII ст. (?), Перемишль?), Оршанське Євангеліє (кінець ХIII ст., Перемишль?). Усі ці книги було виготовлено в межах Галицько-Волинського князівства, що доведено на основі вивчення їхніх палеографічних ознак. Однак слід бути свідомими того, що наявний підбір пам’яток — це лише випадковий збіг обставин в
історії побутування художнього спадку, що істотно обмежує можливість послідовного окреслення традиції. В їхньому оздобленні привертає увагу багатошаровість естетичних концепцій, високий рівень ремесла.
Аналіз образного налаштування мініатюр кожного з названих кодексів дозволяє простежити процес поступового перетікання трансцендентної налаштованості культури Середніх віків, яка досягла свого апогею у візантійському мистецтві комнінівського періоду (Добрилове Євангеліє) й була продовжена в передпалеологівські часи (Служебник Варлаама Хутинського, Бесіди
Григорія Двоєслова, Повчання Єфрема Сиріна), і далі, у новий тип духовного налаштування, притаманного палеологівському мистецтву (Волинське,
Оршанське Євангелія). За тією самою послідовністю пам’яток простежується
оновлення формально-стилістичних прийомів в осмисленні простору, світла,
у передачі тілесності, притаманних візантійській традиції від комнінівського до палеологівського часів. Слід відзначити, що в цих пам’ятках помітне
віддзеркалення європейських стилів (романського, готики, проторенесансу).
Проте нові віяння європейської культури проникали на терени ГалицькоВолинської Русі, переломлені крізь призму духовної традиції східного родоводу та в руслі досягнень професійних навичок візантійських майстрів.
У другій половині ХII—ХIII ст. на західноукраїнських теренах означилася надзвичайно виразна для культурологічного та мистецтвознавчого аналізу пора з притаманним їй одночасним побутуванням нерідко діаметрально
протилежних тенденцій. То був час культурної поліфонії, на тлі якого відбувалося становлення місцевих кадрів. Художники-мініатюристи, як і каліграфи, належали до інтелектуальної еліти. Початкову освіту вони здобували
в монастирському середовищі або в княжих школах, паралельно працюючи
в скрипторіях під керівництвом досвідчених майстрів, які передавали їм ази
професії. Імовірно, дехто з місцевих художників брав участь у паломницьких
подорожах; інші потрапляли до складу довготривалих дипломатичних місій.
Досвід, що приходив під час мандрівок, коли перед очима пропливали видатні твори візантійських або європейських майстрів, істотно впливав на рівень їхньої естетичної культури. Іноді випадала можливість затриматися в
одному з подорожніх монастирів, ознайомитися з книжницею, попрацювати
у скрипторії. Така школа в професійному становленні майстра мала велике
значення. Повертаючись в рідні землі, художники потрапляли в поліетнічний художній осередок, де працювали не тільки місцеві, а й іноземні реміс-
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ники, що прибули на терени Галицько-Волинської Русі з різних земель: німці, сурожці (італійці), новгородці, євреї, носії інших локальних традицій, які
зберігали ремесла і завезли в Галицько-Волинську Русь високохудожні зразки [63, т. 2, стлб. 920]. Тут вони знаходили багатих замовників, добре оснащені майстерні, книжниці, наповнені необхідними зразками.
Книги найімовірніше створювалися при існуючих єпископіях: Перемишльській, Галицькій, Володимирській, Холмській, Луцькій, Турівській.
Найдавніші з них — Перемишльська та Володимирська — володіли значним
багажем книг, латинських та давніших слов’янських, зокрема й тих, що надійшли з плином кирило-мефодіївської традиції. Саме при цих єпископіях, як
можна припустити, діяли професійні, добре оснащені скрипторії, з командою
майстрів (каліграфів, ізографів, хризографів та їхніх учнів), здатних виконувати повний ряд оздоблювальних елементів. Припускається, що книги продукувалися також у Святогірському та Городищенському монастирях [41].
Існували й княжі книжниці та скрипторії. Зокрема, князь Володимир
Василькович прославився як книжник та філософ, переписувач рукописних
книг, які він жертвував у різні церкви [63, стлб. 914]. У літописній «Похвалі князю» мовиться, що він виконував це власноруч та замовляв для них коштовні оправи. Щоправда, Я. Запаско відмічав, що всі ці рукописи «оздоблені скромно» [38, c. 188].
Доба хрестових походів розширила круг замовників рукописних книг:
тепер кожний прочанин, направляючись на Схід, прагнув взяти в дорогу
хоча б Псалтир. Збільшився попит на рукописні книги скромнішого оздоблення. Такі книги виготовлялися у будь-якому місті, де перебував грамотний
переписувач, адже малювання циноброю орнаментальних заставок та ініціалів зазвичай виконували самі каліграфи. Ремесло книготворення поступово
перетікало в ресмісничі квартали.
Розглядаючи плин візантійської традиції на теренах Галицько-Волинської держави у другій половині ХII—ХIII ст., слід усвідомлювати варіативність її проявів. Це прямі запозичення від мистецтва столичних центрів
(Константинополь, Нікея), монастирських (Афон, Синай) та регіональних
осередків (Балкани), а також візантінізованої лінії, переломленої крізь призму романської традиції (Сицилія, Венеція). У художній практиці місцевих
майстрів живопису спостерігаються окремі сплески новітніх ідей готичного
(Франція, Німеччина, Італія) та ренесансного мистецтва (Італія), проте виразніше вони набувають сили в архітектурі та скульптурному декорі. Ознаки
полістилізму, які ми помічаємо в мініатюрах місцевих художніх осередків, з
одного боку, були наслідком тих вражень, що під час подорожей впливали
на формування естетичної культури майстрів, а з іншого — стали результатом досвіду, здобутого саме в столичних осередках візантійського світу, там,
де акумулювалися зовнішні впливи, перетворюючись в новітні світоглядні
ідеї та естетичні концепції. Ретроспективізм та множинність художніх віддзеркалень — універсальна риса мистецтва перехідних епох. Саме така багатогранність художнього процесу окреслила перехідну пору на зламі Високого та Пізнього Середньовіччя як у самій Візантії, в Європі, так і на теренах
Галицько-Волинського князівства.
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Серед найменш вивчених проблем у мистецтвознавстві України — процеси художнього розвитку країни у першій третині ХХ ст., зокрема питання поширення в українській культурі ідей експресіонізму. Вітчизняне мистецтво на початку ХХ ст., серед іншого, зазнавало потужних та одночасних
впливів двох майже рівноцінних джерел — живопису французьких фовістів та німецького експресіонізму. Якщо часові рамки існування експресіонізму на українських теренах можна встановити доволі точно, то пластичне
втілення його вирізняється неоднорідністю, часто демонструючи поєднання
стилістично різних елементів. Останнє обумовлено зацікавленням художників розмаїттям тогочасних течій і значно ускладнює означення мистецької
орієнтації окремих авторів. На жаль, музейні колекції сьогодні теж не дають
змоги достатньо повно репрезентувати експресіонізм через відсутність творів, нерідко вилучених зі сховищ у часи комуністичної влади.
Експресіонізм, чи не найвиразніше втіливши відчуття часу змін, зламу — кордонів, традицій, усталених мистецьких уявлень, звичного суспільного ладу, мав значний вплив на поступ європейського і, відповідно, українського мистецтва. Будучи за стилістикою суто німецьким явищем, він разом з тим дав значне розмаїття виявів у культурі багатьох країн. Українські
художники створили особливий варіант цього напряму, доповнивши його,
зокрема, елементами традиційного народного мистецтва та образотворчості минулих епох.
Розглядаючи питання поширення ідей експресіонізму в Україні, маємо
виділити принаймні три періоди з відмінною соціально-політичною та культурною ситуацією, які впливали на розвиток мистецьких напрямів першої
третини ХХ ст. Перший період — друга половина 1900 — початок 1920-х років (до Жовтневого перевороту і під час боротьби України за незалежність),
коли на території країни існували прояви багатьох художніх течій, характерних для культурного процесу в тогочасній Європі, експресіонізму тощо.
Тут відбувалися виставки, на яких експонувалися роботи найвідоміших майстрів Німеччини, Франції, Австрії, Польщі та інших країн; виникали перші
мистецькі об’єднання. Українські художники навчалися в академіях і студіях Росії, Австрії, Німеччини, Франції та Польщі, експонували роботи в багатьох залах світу, як-от у галереї «Der Sturm». Наслідком такої мобільності
мистців, як і периферійного становища України, стало те, що значна кількість художників працювала поза межами країни, а їхня творчість стала частиною мистецького процесу різних держав світу. Канадський мистецтво-
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знавець Д. Зельська-Даревич наголошує: «На початку ХХ ст. українські мистці
були серед творців російського авангардного мистецтва. Найвизначнішими
серед них були Давид і Володимир Бурлюки, Олександра Екстер, Казимир
Малевич, Володимир Баранов-Росіне та Володимир Татлін. <…> Екстер,
яка часто їздила до Парижу, принесла до Києва ідеї футуризму і помагала
влаштовувати в Києві виставки авангардного мистецтва. Виставки українського авангарду були організовані в Києві, Харкові, Одесі в той же сам час,
як обидва Бурлюки виставлялися у “Блакитному вершнику” в Берліні (1911
рік). Василь Кандінський, росіянин, що виріс в Одесі і був членом Асоціації південноукраїнських художників, продовжував виставляти свої твори з цією групою, навіть коли працював у Німеччині» [7, с. 75—76]. Зокрема, 1911 року 54 роботи В. Кандинського експонувалися в Одесі на другому
«Салоні Іздебського», поруч з роботами Олексія Явленського та Маріанни
Верьовкіної [10, с. 89]. Такий постійний обмін ідеями сприяв пожвавленню
мистецького життя і в середині країни, дозволяв художникам оновлювати
власні естетичні погляди.
У 1917 р., під час боротьби України з Російською імперією, а згодом —
Радянською Росією, у Києві було створено Українську академію мистецтв,
яка «принципово відрізнялася від єдиної до цього часу на теренах колишньої Російської імперії та однієї з найконсервативніших у Європі — Петербурзької академії» [4, с. 30]. Художник, теоретик мистецтва та педагог Олександр Богомазов 1918 р. писав: «Тільки створення вищої художньої школи у Києві, вільної від академічної рутини і плазування перед авторитетами,
може по-справжньому сприяти розквіту українського мистецтва в колах сучасних європейських художніх течій» [4, с. 30]. Він вважав, що «школа повинна йти попереду, бути лабораторією, в якій постійно проводиться перевірка набутих цінностей. Там необхідні зіткнення різних напрямків, розуміння
мистецтва, тоді учні матимуть можливість вибору, порівняння, критики» [1,
с. 86—88]. Як зазначає О. Голубець, «…поруч з прихильниками реалістичного мистецтва, імпресіонізму та модерну, у професорсько-викладацькому
складі установи певний період працювали й чільні представники українського авангарду — О. Богомазов (від 1922 до 1930 року), В. Пальмов (від
1925 до 1929 року), К. Малевич (від 1928 до 1930 року), В. Татлін (від 1925
до 1927 року)» [4, с. 31]. Останнє також сприяло активному поширенню сучасних мистецьких ідей в образотворчості країни.
Другий період — до кінця 1920-х років — час, коли на теренах Радянської України створювалися численні товариства мистців, котрі сповідували
відмінні погляди на розвиток художньої культури; засновувалися мистецькі видання; виникали школи. Протягом цих років влада не надто протистояла авангардним рухам, які сприймалися як «ліві» та революційні, утворюючи своєрідні мистецькі паралелі суспільно-політичним подіям. Ті ж таки німецькі експресіоністи в СРСР вважалися «пролетарськими» художниками,
нерідко використовуючи антивоєнні та антиклерикальні мотиви, суголосні
тематиці радянського мистецтва.
Третій період розпочався наприкінці 1920-х років і був позначений посиленою увагою до творчості художників з боку партійних та владних струк-
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тур СРСР і, зокрема, України, регламентацією і жорстким цензуруванням
їхньої діяльності. Це проявилося у забороні Постановою Політбюро ЦК
ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій» від 23 квітня
1932 р. усіх мистецьких та літературних товариств, які існували в державі.
У постанові зазначено: «В нинішній час, коли встигли вже вирости кадри
пролетарської літератури і мистецтва, висунулися нові письменники і художники з заводів, фабрик, колгоспів, рамки існуючих пролетарських літературно-мистецьких організацій… стають вже вузькими і гальмують серйозний
розмах художньої творчості.
Ця обставина створює небезпеку перетворення цих організацій із засобу
найбільшої мобілізації радянських письменників і художників навколо завдань соціалістичного будівництва на засіб культивування гурткової замкненості, відриву від політичних завдань сучасності і від значимих груп письменників та художників, які співчувають соціалістичному будівництву» [15,
с. 172—173].
Постановою було передбачено створення підконтрольних комуністичній партії організацій (письменників, художників, музикантів, композиторів, архітекторів тощо), що мали за мету не стільки об’єднати професійних
авторів або тих, хто сповідував певні мистецькі переконання, як підпорядкувати їхню творчість обслуговуванню політичних потреб влади. По суті,
діяльність будь-якого мистця мала забезпечувати пропагандистські запити
партії та державних структур. Унаслідок цього на початку 1930-х років було
запроваджено «випробуваний і найкращий з існуючих» (за висловом художника І. Грабаря [17, с. 545—546]) метод — соціалістичний реалізм і значно
активізувалося переслідування «формалістів», тобто художників, які мали
відмінні погляди на розвиток культури.
Негативне ставлення до формальних пошуків демонструють вислови тодішніх очільників мистецьких організацій: «У нас тепер уже немає відвертих захисників формалізму. <…> Але в боротьбі із беззмістовним мистецтвом, з мистецтвом, яке є відбиттям гниття й розпаду буржуазного світу,
ми вже отримали рішучу перемогу. І наш художник усвідомлює, що він повинен у власному творі дати… змістовний твір, який би надихав, закликав і
спрямовував уперед» [18, с. 614—617]; «Експеримент як один з навчальностудійних засобів ми визнаємо і дозволяємо, але експеримент, піднесений
до принципу, безперечно призводить до того, що творчість… втрачає свою
ідейну виразність або починає слугувати для маскування не нашої ідеології, як це здебільшого з формалістами на Україні і було. Серйозна творча
мистецька робота виключається, якщо експеримент підноситься до принципу» [6, с. 47—48]. В Україні ж будь-які новації у мистецтві сприймалися ще
й як прояв «буржуазно-націоналістичної ідеології» і нещадно переслідувалися: «На Україні формалізм особливо часто є ширмою для протягування ворожої нам націоналістичної ідеології» [6, с. 47—48].
Відмова від моделі вільного розвитку образотворчого мистецтва, на
думку художника і мистецького критика Павла Ковжуна, висловлену ним
1934 р., спричинилася до того, що «Головний центр української мистецької творчості — Придніпрянська Україна (яка на той час перебувала у скла-
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ді СРСР. — І. М.), — цілковито відсунена від участі сьогоднішнього мистецького процесу та знаходиться в кліщах односторонніх, безкомпромісових впливів утилітарного середовища. Мистецтво там іде по лінії кількості,
зовсім нехтуючи якістю. Мистецька українська громада на Україні позбавлена в найширшому розумінні цього слова не лиш культивування мистецьких вартостей, а взагалі їй відібрана можливість ставити які-небудь мистецькі проблеми. Процес творення звужений до ремесла, що скорше чи пізніше
приведе творчість до роблення “ікон”, хоч і радянських. Коли на Україні й
з’являються першорядні мистецькі твори, то це лише ремінісценції повоєнного розмаху нашої образотворчої культури, тих широких і великих завдань,
які поставило собі тоді наше мистецтво» [8, с. 132—134].
Така орієнтація на єдиний метод в образотворчості на десятиліття затримала її розвиток. Активна боротьба режиму з художниками, які сповідували відмінні мистецькі погляди, часто набувала жорстоких форм, аж до
ув’язнення або й фізичного знищення авторів та їхніх робіт, вилучення творів
«формалістів» зі збірок музеїв протягом 1930—1960-х років. Подібні методи
створюють відчутні паралелі із ситуацією, яка склалася стосовно німецьких
експресіоністів в період правління націонал-соціалістів. Властива соціалістичному реалізму орієнтація на відтворення позитивно-пропагандистського
образу «нової радянської людини», відображення заідеологізованого уявлення про дійсність суперечили самим засадам експресіонізму. Новаторський,
протестний характер цього напряму не відповідав підкреслено оптимістичному, пафосному та ідеалізованому змісту соцреалізму з його опертям на
академічне мистецтво та заперечення індивідуальності майстра. На жаль, не
всі художники були здатні протистояти репресивним заходам влади щодо
новітніх мистецьких течій, тож протягом 1930-х років стилістика творів більшості з них різко змінилася, підлаштовуючись під вимоги панівної ідеології
СРСР. У 1940-х роках, після приходу радянської влади, подібне відбулося і
в західних регіонах України.

Особливості існування експресіонізму
на теренах України

Погляди дослідників на те, коли прояви експресіонізму з’явилися у мистецтві України, суттєво різняться. Так, І. Горбачова вважає, що «Революційні течії Франції, Німеччини та Італії — кубізм, футуризм і експресіонізм — викликають моментальну реакцію в Україні, де виникає такий оригінальний напрям, як кубофутуризм, творцями якого були Олександра Екстер і Олександр Богомазов. Веде перед й Олександр Архипенко — перший
скульптор-кубіст у світі» [5, с. 92]. Натомість, О. Голубець зазначає: «...завдяки ефекту периферійності, будь-які новітні віяння доходили до України не почергово, а одночасно, дивно нашаровуючись одне на одне: “...в сукупності сталих традицій реалізму, пленерних завдань імпресіонізму, динамічних спрямувань експресіонізму, лінеарно-пластичних новацій модерну
постає перед нами українське мистецтво межі минулих століть”» [4, с. 17].
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П. Ковжун, підкреслюючи тісний зв’язок європейського та українського
мистецтва, 1934 р. писав: «Сучасне українське мистецтво у своїй ширині й
глибині репрезентоване багатьма мистецькими гуртами. Ці гурти, хоч ідуть
ріжними мистецькими шляхами, прямують до одної мети: прагнуть знайти
пластичний вислів українського мистецтва, поглибити його формальні цінності і внести їх у скарбницю світового мистецтва. Сучасне українське мистецтво нерозривно зв’язане з західньо-європейським мистецтвом шляхами
свого розвитку і метою своєї рації. Українське мистецтво через політичне
положення українського народу дещо запізнилося в своїм вічевім розвитку в
часах поневолення царатом, одначе тепер, швидкими кроками, воно надробило все те, що потрібне було для його дальшої еволюції» [16, с. 86].
Окрім того, корективи у художній процес вносили і сталі зв’язки різних регіонів України з тими чи іншими мистецькими центрами Європи.
Так, традиційна близькість Галичини та Буковини до австрійської і німецької художньої культури спричинилася до активнішого, порівняно з іншими
регіонами, розвитку експресіонізму на цих землях. На інших українських
теренах у першій третині ХХ ст. поширенішими були ідеї конструктивізму та кубофутуризму, тож експресіонізм виявлявся переважно окремими
рисами. У творчості майстрів він нерідко об’єднувався з іншими проявами, зокрема, з наївним мистецтвом, образотворчим фольклором тощо. Часто мистцям «імпонував запропонований Нарбутом шлях актуалізації законсервованої часом й історичними обставинами спадщини українських граверів ХVI—ХVIII ст.» [16, с. 13], тож характерне, наприклад, для німецького
експресіонізму звернення до техніки ксилографії в українській гравюрі
доповнювалося стилістикою мистецтва минулих епох, зокрема книжкової
графіки ХVII ст. — доби так званого козацького бароко (твори Софії Налепинської-Бойчук, Василя Седляра, Марії Котляревської).
Таким чином, поєднання ознак кількох напрямів було найхарактернішою ознакою мистецтва України протягом перших десятиліть ХХ ст. Самі ж
межі напрямів виглядали дещо розмитими. Внаслідок цього майже не спостерігаємо експресіонізму «у чистому вигляді», а художники, у роботах яких
наявні яскраві риси цього напряму, не завжди визначають їх як суто експресіоністичні. Можна згадати творчість Д. Бурлюка (1888—1967), який вважав себе представником футуризму і водночас експонував роботи разом з
«Blaue Reiter». Окрім того, у його живописі експресіонізм сполучений з мистецтвом примітиву та впливами П. Гогена («Жінки гарячих країн», 1921;
«Каруселі», 1921—1928). Д. Горбачов, описуючи одну з картин художника
1930-х років, зазначає: «Картина намальована в одному з улюблених стилів художника — у стилі неопримітивізму. Звідси… схильність до зовні невмілого, а по суті, експресивного рисунку, до яскравого співзвуччя (червоне — зелене, синє — жовте). Лубочна яскравість окультурена, за нею стоїть
французький фовізм і німецький експресіонізм, а ще глибше — палаючий
Ван Гог» [3, с. 11]. Про іншу роботу він висловлюється так: «Ця майстерна гра професіонала-віртуоза у невміння зробила Бурлюка одним з кращих
експресіоністів-неопримітивістів 20 століття» [3, с. 13]. Відмітною ознакою
української культури цього часу нерідко було саме таке поєднання авангард-
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них течій та народної творчості. Вплив колірної гами, характерної для робіт народних майстрів,
властиве їм життєствердне начало
й динаміка проявилися в живописі
багатьох українських художниківмодерністів. Зокрема, подібні риси помітні у роботах О. Екстер,
О. Богомазова, В. Татліна, М. Синякової, майстрів школи М. Бойчука та ін.
Подібна стилістична неоднорідність притаманна і творам
О. Богомазова (1880—1930), роботи якого доволі важко вписати у
межі одного напряму, адже в них
водночас присутні елементи кубізму, експресіонізму та інших теС. Налепинська-Бойчук. Пацифікація Західчій модернізму («Похорон», 1920;
ної України. 1932. Дереворит
«Міський пейзаж», 1927—1928;
«Правка пил», 1927) (див. вклейку: 14). Публіцистика цього автора доводить його переконання, що саме
синтез різнорідних елементів є запорукою мистецького поступу: «…напрямок — тільки індивідуальна форма в загальному розвитку мистецтва, одна з
багатьох його граней, можливо, більш чи менш культурна, і як така повинна вмерти, як вмирає людська індивідуальність. Важливі ж динамічні тенденції, закладені в самій сутності мистецтва, а не ті форми, яких вони набувають» [1, с. 86—88].
Варто підкреслити, що в теоретичному осмисленні художніх процесів О. Богомазов йде шляхом, подібним до того, яким рухався, зокрема, й
В. Кандинський. У 1914 р. в роботі «Живопис та елементи» [1] він розглядає особливості бачення людиною оточення та впливу картини на глядача,
ретельно аналізуючи всі складові твору та супроводжуючи міркування численними власними ілюстраціями. Автор праці не дає визначення напряму,
проводячи розмежування винятково між «новим мистецтвом» і тим, яке віджило. Окремий розділ він присвячує аналізу об’єкта мистецтва, його сприйняттю художником і виникненню внаслідок такого сприйняття мистецького твору [1, с. 28—37].
Зауважимо, що експресіонізм на українських теренах існував винятково
у творчості окремих авторів, тут не було створено об’єднань експресіоністів.
Натомість виникали угруповання художників, які сповідували різні течії модернізму, на противагу спілкам представників реалістичного мистецтва або
модерну, що існували від другої половини ХIХ ст. (Товариство південноросійських художників та ін.). Такі об’єднання виникали здебільшого в містах, які від кінця ХIХ ст. стали визначними мистецькими центрами України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Чернівцях. Серед таких спілок — створене
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1916 р. в Одесі ТВ (Товариство незалежних) на чолі з Михайлом Гершенфельдом. Членами його були Теофіл
Фраєрман, Сигізмунд Олесевич, Сандро Фазіні, а характерним було переплетіння у творчості рис постімпресіонізму, експресіонізму і кубізму. Так,
у доробку Т. Фраєрмана близькою до
стилістики експресіонізму є картина
«Ударна бригада. Будівельники», виконана в кінці 1920-х років.
П. Ковжун також зазначав: «Українські сезаністи і мистці, що працюють у формі західноєвропейської
дійсності від експресіонізму до новокласицизму, зорганізовані в «Об’єднання сучасних мистців України», до
яких, як головні представники належали Таран, Пальмів, Ткаченко,
Садиленко, Крамаренко, Жданко й інВ. Касіян. Після погрому. 1928. Офорт
ші» [16, с. 87].
Подібне спрямування мало й об’єднання АНУМ у Львові («Асоціація незалежних українських мистців», 1931—1939). Члени цього товариства
«...прагнули ідентифікації національного мистецтва, збереження зв’язку з
його глибинним корінням, а разом з тим намагалися долати в ньому прояви
архаїчності, замкнутості і провінційності, шукали шляхи утвердження своєї
творчості на відповідному сучасності інтелектуальному рівні» [4, с. 48]. Важливою особливістю АНУМ було те, що членами угруповання були українські мистці, котрі мешкали як в Україні, так і поза її межами. Засновниками
об’єднання стали Михайло Андрієнко, Микола Глущенко з Парижу, Микола
Бутович і Володимир Січинський з Праги, Марія Дольницька з Відня та Федір Ємець з Берліна, Святослав Гординський, Михайло Драган, Маргіт та Роман Сельські зі Львова [4, с. 48]. Саме у Львові у 1920—1930-х роках виникла
«низка об’єднань модерністського спрямування: літературно-мистецька група
“МИТУСА” (1921—1922), “АРТЕС” (1929—1935), “РУБ” <...> (1932—1936),
створення якого ознаменувалося виходом альманаху з яскраво вираженими
ідеологічними позиціями засад модернізму “Карби” (1933), Союз українських митців (1930), Західноукраїнське мистецьке об’єднання (1930—1931),
Українське товариство прихильників мистецтва (1930—1936) та ін.» [14,
с. 17]. У Львові у 1930-х роках виходив «Альманах лівого мистецтва», редагований С. Гординським та І. Крушельницьким, що «яскраво ілюструє проникнення цього модерного духу в різні форми художнього самовираження,
в різні види мистецтва — театр, музику, живопис» [14, с. 16].
Ознаки експресіонізму, сполучені з мотивами Проторенесансу та рисами
візантійського мистецтва, зауважуємо в роботах учнів школи Михайла Бойчука. Відчутними вони є у ксилографіях С. Налепинської-Бойчук («Молодий

89

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  1. ІДЕЙНІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА ОБРАЗОТВОРЧІ ТРАНСФОРМАЦІЇ...

FE

О. Довгаль. Міщанки.
1925. Лінорит. НХМУ.
Київ

IM

робітник», 1926; «Пацифікація Західної України», 1932); ілюстраціях В. Седляра до «Кобзаря» Т. Шевченка (1928—1930-ті); живописі Мануїла Шехтмана («Погромлені», 1927; «Переселенці», 1930-ті); роботах Миколи Рокицького («Прокатники», 1929; «Шахтарі», 1931—1932) та Віктора Пальмова.
Риси експресіонізму присутні у творах багатьох майстрів 1920-х років,
коли існувала відносна свобода художнього висловлювання. Наприклад, у
графіці Болеслава Цибіса, Мойсея Фрадкіна, Осипа Сорохтея, Харитини
Омельченко, Олександра Довгаля (див. вклейку: 15) та ін. Закономірними
стали вияви експресіонізму у творчості Іларіона Плещинського, який зацікавився цим напрямом під час перебування в німецькому полоні в роки Першої світової війни. Прикметно, що в одних майстрів експресіонізм яскраво
виявляв драматичну, а то й трагічну складову буття людини (Зіновій Толкачов, Леон Копельман, Артур Кольнік). В інших він набував поетичного або
іронічного звучання, поєднуючись з неокласичними тенденціями, орієнтацією на італійське мистецтво перших десятиліть ХХ ст. (Бруно Шульц, Микола Бутович, Василь Седляр).
Вплив експресіонізму є особливо значущим у роботах графіка Василя Касіяна (1896—1976) 1920-х років. Л. Владич у монографії, присвяченій
цьому автору, зазначав: «На виставках, які систематично відвідував в Празі, знайомився з творами новітнього західноєвропейського мистецтва, і, звичайно... не був ізольований від модерністських впливів. Найбільше симпатій
викликав у нього вельми впливовий після війни експресіонізм, і разом з іншими учнями академії він вдивлявся в твори одного з попередників цієї течії — норвежця Едуарда Мунка, а особливо — в офорти модного тоді чеського живописця й графіка Альфреда Кубіна… Спробами наслідувати “чисту”, “не заховану в тінях” лінію Кубіна є декотрі офорти Касіяна 1924—1925
років, зокрема “У трамваї № 8”» [2, с. 38—40]. Більшість із гравюр експресіоністичного характеру В. Касіян виконав під час навчання у Празькій академії образотворчих мистецтв, присвятивши їх життю пролетаріату («Пієта»,
1922; «Вечірня година», 1925; «Страйк», 1926). Ці роботи виникли, вочевидь,
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під впливом навчання в майстерні професора Макса Швабінського, учні котрого згодом стали відомими представниками соціальної графіки в тогочасній Чехословаччині. У 1925 р. студенти згаданої майстерні, зокрема й Касіян, виконали дереворити до збірки Іржі Вольтера «Оповідання й казки»,
стилістично близькі до експресіонізму [2, с. 31—32].
Подібні риси мають і дереворити 1931 р., виконані графіком уже в Україні й присвячені, як того вимагала комуністична ідеологія, «побудові соціалістичного суспільства». Показовими є назви робіт: «Крицевий промфінплан»,
«Третій вирішальний», «Вугільний фронт». Найвиразнішим є лаконічний
за вирішенням дереворит «Крицевий промфінплан» з гранично узагальненими, наближеними до знаку динамічними постатями робітників, різкими
контрастами світла й тіні. Надалі у творах В. Касіяна наростатимуть ознаки
соцреалізму, а літературно-описовий характер зображень поступово прийде
на зміну виразності образів-символів ранніх творів.
Яскраво виражені риси експресіонізму, у поєднанні з ознаками інших
модерністських течій, зокрема кубізму, присутні у роботах Анатоля Петрицького (1895—1964). У портретах та ескізах до театральних вистав таке поєднання призводить до виникнення дещо ексцентричних і водночас елегантних за вирішенням образів. Найбільш відчутна стилістика експресіонізму в
серії портретів діячів української культури, виконаних у кінці 1920-х — на
початку 1930-х років. Зміщення композиційного центру, порушення звичних вертикалей просторового середовища, введення численних діагональних
елементів, підкреслене відчуття нестійкості постаті людини, драматичної напруги та внутрішнього неспокою образу утворює паралелі з роботами О. Дікса та М. Бекмана. Щоправда, пластичні деформації у творах українського
мистця мають інший характер, присутній у них гротеск пом’якшений лаконічністю загального вирішення та стриманістю локальних плям кольору.
А площинність та умовність фігури й оточення поєднані з гострою спостережливістю в зображенні обличчя («Портрет письменника Юрія Смолича»,
1931; «Портрет літературознавця Володимира Коряка», 1929—1930). Цілком
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логічним видається помітний у роботах художника 1920-х років рух від експресіонізму до нефігуративного мистецтва («Жіночий портрет. Ольга», 1922;
«Композиція», 1923), характерний і для німецьких мистців. Прикметно, що
відгомін стилістики експресіонізму виникає в окремих творах цього автора,
виконаних вже 1943 р. як натурні замальовки наслідків Другої світової війни («Вбитий нацист»).

Експресіонізм на землях Західної України
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Зазначимо, що в Україні існували значні регіональні відмінності у прояві художніх напрямів. Це обумовлене тим, що вона протягом тривалого
часу була складовою різних державних утворень. Більшість областей входили до складу Російської імперії, а згодом — СРСР, західні землі до 1918 р.
були частиною Австро-Угорщини, а після Першої світової війни були розділені між Польщею, Румунією та Чехословаччиною. Тож перебіг культурних
процесів у регіонах в першій третині ХХ ст. значно відрізнявся. На теренах
Західної України, зокрема в Галичині й на Буковині, протягом багатьох десятиліть існували сталі зв’язки з культурними осередками Західної Європи.
Більшість художників навчалися в академіях та школах Мюнхену, Берліну,
Відня, Парижу, Кракова, Праги, а мистецькі товариства тісно співпрацювали з відомими європейськими об’єднаннями. Місцеві художники не тільки
були добре поінформовані про світові тенденції розвитку мистецтва, а й наслідували їх, трансформуючи ідеї західноєвропейських мистців. Така ситуація зберігалася до об’єднання територій України у 1939—1940 рр. внаслідок
укладення пакту Молотова-Ріббентропа. Натомість у регіонах, що входили
до складу Радянської України, від кінця 1920-х років зацікавлення сучасними світовими культурними процесами переслідувалося владою. Все це спричинило відмінності в проявах художніх течій.
Слід виділити два центри, у яких експресіонізм отримав цікавий розвиток — Львів і Чернівці. Хоча й тут відсутні об’єднання експресіоністів,
а його прояви спостерігаємо переважно у графічному доробку художників.
Серед львівських майстрів назвемо Ярославу Музику (1894—1973), у
творчості якої «вчувається узгодження концептуальних засад “неовізантизму” М. Бойчука з елементами авангардних напрямків першої третини
ХХ ст.: експресіонізмом, футуризмом, арт-деко та сецесіоном» [9, с. 194].
Наявність численних впливів — від ідей Баугауза та експресіонізму до кубізму й конструктивізму зауважуємо в графіці Миколи Бутовича (1895—1961)
[11, с. 9], який навчався в Академії мистецтв у Берліні, Академії друкарства
у Лейпцигу, Вищій художньо-промисловій школі в Празі, працював у Парижі. Іронічні за інтонацією композиції художника демонструють його відкритість стилістиці різних течій і водночас точний відбір з них найвиразніших
елементів, які дозволяють створити лаконічні, з мінімальною кількістю деталей, зображення з відчутним національним колоритом («Домовик», 1924;
«Ілюстрація до Василя Стефаника», 1932).
Традиційна складова, що органічно поєднується з модерним мистецтвом,
сприяючи створенню самобутніх за вирішенням і національно забарвлених
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робіт, взагалі притаманна українському
мистецтву Львова цього періоду. Схожі
риси помітні і в роботах Павла Ковжуна (1896—1939). Учень Київського художнього училища та графіка Г. Нарбута [19,
с. 25], організатор товариств мистців у
Києві та Львові, він створив роботи, які
є прикладом полістилістичності, властивої українській образотворчості того часу.
У його доробку можна віднайти елементи модерну, українського бароко, ознаки
експресіонізму та футуризму, а від 1920-х
років — конструктивізму. Рисами експресіонізму позначені ілюстрації та екслібриси, виконані у 1920-х — на початку
1930-х років («Місто», 1924; обкладинка
до книги С. О’Браєн «Ірляндські оповідання», 1925; книжкові знаки: Товариства
письменників і журналістів, 1926; В. Дорошенка, 1925; І. Калиновича, 1925). Контрастні за тоном елементи ніби затиснуті в просторі аркуша, утворюючи відчуття Л. Левицький. Штовхають візок. 1934.
вкрай насиченої структури. Іконографія
Офорт. ХММЛ. Львів
доби бароко поєднується з протиборством
діагональних елементів, а м’яко окреслені форми — з кутастими силуетами з нерівними, ніби на контражурі змальованими контурами. Автор створює зображення, у яких конструкція літер, органічно доповнюючи лінійний ритм композиції, підкреслює площинний характер загального рішення.
У цих роботах П. Ковжун близький саме до графіки німецьких експресіоністів із впізнаваною гостротою гротескових форм і лаконічністю виражальних засобів.
Найяскравіше експресіонізм проявився у гравюрах на металі львівського графіка Леопольда Левицького (1906—1973) — випускника Краківської
академії красних мистецтв та члена «Краківської групи». У публіцистичних
за звучанням роботах художника відбилися політичні й соціальні протиріччя доби, що втілилися в сповнені драматизму, гротеску, гострих контрастів
форм і тону аркуші («Пацифікація», «Похорон по першому класу», 1930-ті).
У композиціях Л. Левицького часто зустрічаються діагональні лінії, які
то відтворюють відчуття нестримного руху («Штовхають візок», 1934), то відбивають протистояння персонажів («У в’язниці», 1932). Лаконічність спрощених, деформованих силуетів фігур, окреслених різкими штрихами і доповненими контрастними тональними плямами, дозволила створити цілісні,
позбавлені деталізації роботи з відчутним ритмом. Індивідуальність людини в них найчастіше знівельована, підпорядкована соціуму, частиною якого вона є. Саме спільнота людей, здатна на дію, стає головним героєм офортів мистця. Чіткі замкнені контури, позбавлені натяку на об’єм лапідарні
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форми, що підкреслюють площину аркуша,
дещо нагадують роботи Ж. Гросса.
Яскраві прояви експресіонізму присутні й у мистецтві Чернівців. Цей напрям в
образотворчості Буковини виник з деяким
запізненням і найвиразніше виявився від
середини 1920-х до кінця 1930-х років [13,
с. 115—129].
У творах випускника майстерні Й. Мегоффера в Академії мистецтв (Краків) Артура Кольніка (1890—1972) початку 1920-х
років вишуканість примхливої пластики
модерну поступово набуває емоційності
експресіонізму («Родина», «Дівчина з квітами»). У краєвидах і портретах художника
ретельно вибудовані згеометризовані форми поєднуються з напружено-насиченими
А. Кольнік. Портрет Еліазара
Штейнбарга. 1928. Ксилографія
кольорами і витонченою деформацією про(за: Е. Штейнбарг «Байки». 1928)
порцій та анатомічної будови людини («Дівчинка з ведмедиками», 1925) (див. вклейку: 16). Живопис художника вирізняється
стриманістю тьмяних барв, а особливу роль у ньому відіграють чіткість контурів та акценти у вигляді локальних чорних плям, які підкреслюють силует
(«Портрет старої жінки», 1926; «Міський пейзаж», 1920-ті; «Синагога у Янові», 1927).
Вплив експресіонізму найпомітніший у виконаних художником ілюстраціях до книги Еліазара Штейнбарга «Байки» та циклі дереворитів «Sous
le chapeau haute forme» («Під циліндром»). Видрукувані в Чернівцях 1928 р.
та перевидані 1932 р. «Байки» містять 12 ксилографій. Емоційні, сповнені
іронії гравюри побудовані на силуетах та поєднанні різних за масштабом зображень, з використанням форм, що заокруглюються, створюючи динамічні спіралеподібні ритми композицій. Вихід книги з друку супроводжувався
численними схвальними відгуками в чернівецьких виданнях, зокрема, відомого мистецтвознавця Володимира Залозецького [23] та паризької професорки Марти Керн [21].
Цикл «Під циліндром» з 24 ксилографій вперше був виданий у Парижі 1934 р. У 1936 р. серія вийшла з передмовою Анрі Барбюса [22]. Гравюри циклу, позначені саркастичним ставленням мистця до дійсності, стали
трагічно-іронічним, а деінде сповненим фарсу відбитком тогочасного життя.
Зображуючи найрізноманітніші сторони існування людини, художник особливу увагу приділяє політичному гротеску, звертається до антирелігійних
та антивоєнних мотивів, створює ксилографії, сповнені соціального протесту, дотепних і гострих спостережень. Тематичне спрямування гравюр та
їхні стилістичні особливості зближують серію з дереворитами Е. Нольде та
офортами О. Дікса. А. Барбюс писав, що у своїй жахливій визначеності
вони не потребують вербального супроводу, а кожна із зображених поста-
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тей під впливом «хірургічного зубила» художника перетворюється на символ [22, с. 8].
Значна частина гравюр відбиває антивоєнні переконання художника
(«Патріоти», «Джаз», «Новини маскарада», «Баланс»). В «Джазі», відтворюючи характерні для музикантів рухи, митець проводить паралелі між нестійкою рівновагою ритмів джазової музики й тогочасним світом з його балансуванням на межі миру та війни.
А. Кольнік звертається й до середньовічних сюжетів, надаючи їм гостросучасного звучання («Голгофа», «Танець»). Використовуючи поширений
у мистецтві німецького середньовіччя мотив танцю смерті, художник створив актуальний для свого часу образ — Смерть у вигляді скелета в протигазі, обірваній накидці та військових чоботах танцює посеред поля, яким рухаються танки. Це зображення сприймається як завершальний акорд серії,
результат існування персонажів, які «за кулісами сучасної історії правлять
усім» [22, с. 7—9].
Виконані короткими й різкими білими штрихами на чорному тлі, силуети ніби виринають із пітьми і знову в ній розчиняються, підкреслюючи фантасмагоричність всієї серії. Це враження посилюється завдяки тому, що й
самі створені автором істоти мало нагадують людей, перетворюючись на тіні
(«Плечем до плеча», «Власник») або маски («За Вас!»). Прагнучи досягти найбільшої емоційної виразності, графік вдається до фрагментарності зображень,
пластичних змін форми, підкреслено різких контрастів світла й тіні, котрі іноді ніби міняються місцями. Автор надає особливого значення динаміці композиції, що проявляється в повторенні ритмів, введенні діагональних елементів, поєднанні рухливого штриха зі статичністю масивних силуетів.
Незважаючи на те, що 1931 р. А. Кольнік переїхав до Парижу, він ще
тривалий час був тісно пов’язаний з мистецтвом Буковини. Протягом 1930-х
років художник виконав, зокрема, портрети єврейських літераторів краю. А
виражальні засоби, присутні у творах чернівецького періоду, зустрічатимуться і в роботах 1940-х років, у яких щемливо, а то й трагічно звучить тема
самотності людини.
Риси експресіонізму притаманні роботам випускника Флорентійської
академії мистецтв Леона Копельмана (1904—1982) — автора гравюр, промислової реклами та живописних полотен. Твори Л. Копельмана 1930-х років тематично близькі до циклу «Під циліндром» А. Кольніка. Цілком вірогідно, що частина їх була створена під впливом дереворитів мистця, який
протягом багатьох років був одним з найпопулярніших графіків Буковини.
Проте на відміну від сповнених умовності гравюр А. Кольніка, в яких реальні форми перетворено на знаки, роботи Копельмана вирізняються класичним потрактуванням постатей людей. Це наближає їх до тенденцій розвитку
італійського мистецтва згаданого періоду.
У творчості майстра знайшло відображення характерне для німецького
експресіонізму звернення до ксилографії. Саме в цій техніці він здебільшого
працював протягом 1920—1930-х років. Серед дереворитів Л. Копельмана —
серія автопортретів (1928—1929), гравюри «На старому заводі», «Хрести»,
«Збір податків» (1930). Останні аркуші, вочевидь, є творами, згаданими чер-
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нівецьким критиком Альбріхом, як сповнені мужності ксилографії, що стали «революційними маніфестаціями» молодого автора [20]. Відбиваючи різні
аспекти життя суспільства, гравюри вирізняються підкресленою соціальною
спрямованістю та визначеністю позиції автора. Особливою інтонацією позначений аркуш «Хрести». Суміщення різних планів, введення до композиції діагоналей ніби падаючого розп’яття та милиць вояка, деформація тіла Христа,
різкі тональні контрасти надають аркушеві динамічності й відчуття трагізму.
У роботах художника присутній і мотив протесту, здебільшого висловлений через сюжети, характерні для культури Середньовіччя. Подібне осучаснення класичних тем притаманне офортам та рисункам з христологічними мотивами («Бичування Христа», кінець 1920-х; «Відпочинок на шляху
до Єгипту», 1920—1930-ті; «Страсті Христові», 1931). У «Бичуванні Христа»
чітко окреслені асоціації з реаліями тогочасної Італії поєднуються з філософськими роздумами автора над тим, чому один наважується бути Людиною, інші ж перетворюються на безликий агресивний натовп або невиразні
постаті тих, хто не намагається протидіяти злу. Інтерпретуючи сюжет доби
Відродження, автор поєднує його з підкресленою емоційністю експресіоністичних виявів. Характерна для Ренесансу рівновага композиційної побудови
руйнується стрімким рухом фігур на передньому плані, що утворюють своєрідну воронку, у центрі якої — колона з постаттю Христа. Масивні, щільні за тоном фігури «бритоголових» з бичами в руках контрастують зі спокійними лініями архітектурного середовища та узагальненими силуетами людей на другому плані.
Якщо Л. Копельман та А. Кольнік поєднують у творах набутки класичного мистецтва та естетику експресіонізму, то скульптор Опанас Шевчукевич (1902—1972) спирається на наївне мистецтво. У його роботах присутня
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екзальтованість почуттів, притаманна сприйняттю людини Середньовіччя.
Властивий пластиці художника драматизм, що виявляється у загострено виразних, часто гротескових формах з використанням контррельєфів, дозволяє говорити про вплив на творчість О. Шевчукевича К. Кольвіц. Саме вона
першою звернула увагу на незвичайне обдарування студента-медика з Буковини, який, навчаючись у Німеччині, працював у її майстерні. Листувалися
вони і після повернення його до Чернівців.
Вплив мистецтва експресіонізму найвиразніше виявився у творах 1920—
1940-х років. Упродовж згаданого часу скульптор створив численні керамічні
композиції, портрети, маски, химер, алегоричні фігурки людей та тварин. Роботи цього періоду позначені спонтанністю, прагненням відтворити миттєвий
емоційний стан («Куди мені подітися?», 1927; «Освідчення», 1927). Окремі з
них на диво сучасні за пластикою («Задумана», 1929), інші вирізняються архаїчністю вирішення і тяжіють до народного мистецтва («Горе», 1920-ті; «Агасфер», 1925). Значна частина творів має витоки в кам’яній різьбі готичних німецьких та французьких соборів («Біль і горе», 1926; «Двоє сміються», 1928).
Нерідко майстер використовує іконографічні схеми Середньовіччя, іноді насичуючи їх іншим змістом, проте завжди зберігаючи притаманні мистецтву
того часу драматичну напругу, поєднання фантасмагорії та натуралізму («Вищий нижчого, або Колона обіймів», до 1927; «Мадонна», 1927).
У портретах 1920—1930-х років важливу роль відіграє гротеск. Іноді автор досягає виразності завдяки незначній деформації характерних рис портретованого, подекуди зображення перетворюється на маску («Спіноза»,
1933 (?); «Чорна маска», 1933), яка є зворотним боком реалістично вирішеного портретного зображення («Язиката зневага», 1932). Пластику простих
за формою або примхливо вигнутих
творів збагачено глибокими ритованими складками з яскравим тонуванням, які підкреслюють вертикаль або
діагональний рух, надаючи скульптурам емоційної виразності. Часто образ
доповнює фактура рухливої, зі слідами стеку або пальців, поверхні пливкої форми, що відбиває неспокій самого процесу ліплення.
Прикметно, що О. Шевчукевич як
скульптор працював до початку 1970-х
років, манера ж виконання майже не
зазнала змін. Він неодноразово використовував і знайдені в 1920—1930-х
роках образи, композиційні та пластичні рішення.
Характерне для багатьох європейських художників початку ХХ ст. поєднання мистецьких стилів і напрямів Л. Копельман. Хрести. 1936. Дереворит.
яскраво проявилося в доробку Георга
ЧХМ. Чернівці
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фон Льовендаля (1897—1964) — графіка й маляра, автора газетних карикатур і театральних декорацій, який працював в Україні протягом 1920-х — у
першій половині 1930-х років. У його творчості присутні прояви модерну,
ар-деко, експресіонізму та конструктивізму.
Маючи класичну мистецьку освіту (він навчався в Імператорській Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі), художник створював роботи, в основі
яких були гарне знання анатомії і розуміння пластики, рідкісна спостережливість та бездоганний рисунок. Виразність образу досягалася використанням чітко окреслених енергійних, з різкими перепадами форм, визначеністю замкненого або розірваного контуру, контрастами світла й тіні,
штрихами, що утворюють відчуття неспокою. Непропорційно збільшуючи окремі частини обличчя, деформуючи їхні обриси, автор воднораз уміло
уникає карикатурності, подекуди притаманної творам німецьких експресіоністів. Виконані портрети вирізняються емоційністю, іноді справляючи враження дещо демонічного потрактування зображуваних («Портрет Д. Кокеа»,
1920—1930-ті).
Гротескова трансформація натури особливо помітна в акварелях Г. Льовендаля. В них художник часто відмовляється від властивих йому ретельності й вишуканості рисунку, застосовуючи натомість гострі, дещо спрощені
контури, підкреслюючи площинність зображень. Порушуючи звичні співвідношення частин, автор досягає враження вкоріненості змальованих селянок («Площа», 1936) або створює відчуття невпинності руху торжища («Ринкова площа», 1936). Колір, нанесений короткими мазками або локальними
плямами, між якими просвічується папір, увиразнює графічність вирішення
композицій, додаючи останнім динамічності.
Доробок майстра був гідно оцінений не тільки буковинською, а й бухарестською критикою. Так, один з оглядачів писав: «Крім того, Льовендаль
виставив ще ряд портретних рисунків… всі з яких мають знак зовсім незвичайного рисувального хисту» [20].
Г. Льовендаль, як зазначала буковинська періодика, разом із А. Кольніком, багато в чому вплинув на формування місцевих мистців. Зосібна такий вплив помітний у творчості Володимира Загородникова (1896—1984), у
портретах та пейзажах якого 1930-х років теж зауважуємо риси експресіонізму [12, с. 127—131]. Більше того, його ознаки присутні і у виконаних художником протягом 1940-х років уже в Австрії циклах «Билини» та «Апокаліпсис».
Експресіонізм в Україні від початку свого існування тісно переплетений
з іншими художніми напрямами, нерідко доповнений також рисами народного мистецтва, елементами образотворчої культури попередніх епох. Подібний синтез присутній не тільки в доробку певного автора, а часто існує в
межах одного твору. Це пояснюється й тим, що українські художники відчували на собі потужні впливи багатьох мистецьких новацій, характерних для
образотворчості Німеччини, Австрії, Франції, Росії, де вони переважно навчалися та експонували роботи. Співіснування та суттєва трансформація різнорідних тенденцій, привнесення в них національної своєрідності і визначили специфіку проявів експресіонізму в Україні в першій третині ХХ ст.
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Розвиток експресіонізму, як і інших модерністських рухів, у більшості
регіонів країни був штучно зупинений наприкінці 1920-х — на початку 1930-х
років внаслідок запровадження соціалістичного реалізму на теренах СРСР та
переслідування художників, які сповідували новітні художні ідеї. Таким чином, соціально-політичні реалії втрутилися в конфлікт «нового мистецтва» з
академізмом та реалізмом.
Проте присутність експресіонізму в мистецтві України не обмежується
першою третиною ХХ ст. Так, мистці — представники «нонконформізму» у
другій половині ХХ ст. теж звертаються до стилістики цього напряму, використовуючи властиві йому драматичність звучання, динаміку композиційних побудов та емоційність живописного вирішення. Трансформація пластичних ідей експресіонізму, як і інших європейських художніх течій першої
третини ХХ ст., по суті, заново відкритих українськими авторами наприкінці 1950-х — у 1960-х роках, багато в чому визначила особливості мистецтва
України в другій половині ХХ ст. Окремі риси цього спостерігаємо у графіці 1960—1980-х років, у якій з’являється своєрідний постмодерністський переспів течій першої третини ХХ ст. Як і протягом 1920—1930-х років, риси
експресіонізму в цей період нерідко поєднувалися з елементами наївного
мистецтва, примітивізму, створюючи виразно національний відтінок у творах художників. Можливо, таке повернення до засад експресіонізму та його
пластичної мови відбулося тому, що цей напрям сприймався як виразне
втілення протистояння соціалістичному реалізму, протест проти офіційного
мистецтва даного періоду, ознака зв’язку з європейською культурою ХХ ст.
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Український портрет кінця ХIХ — початку ХХ ст. — явище складне й
багатогранне. У ньому відобразилася широта і багатоманітність людських характерів, настроїв, почуттів. Порівняно з портретом попереднього періоду
він відзначається широким розмаїттям форм та засобів художньої виразності. У творах цієї доби людина не завжди постає у всій складності характеру,
однак основною рисою стає посилена емоційність образів. У своїх шуканнях
українські мистці спираються передусім на тривкі демократичні традиції, на
міцні основи професійної освіти, яку давали тоді мистецькі навчальні заклади Росії і Європи. Суттєві наслідки для подальшого формування і розвитку рис національної мистецької школи мало заснування в Україні власних
вищих мистецьких навчальних закладів, що розпочалося з відкриття 1917 р.
Української академії мистецтва.
Якщо в другій половині ХIХ ст. головне розмежування прогресивних і
консервативних тенденцій визначається доволі просто й зосереджується навколо двох напрямів, які, з одного боку, представляла Петербурзька академія з її рутинерством, а з другого — передвижництво, то на початок ХХ ст. і
впродовж перших його десятиліть виникає та співіснує низка нових тенденцій. Вони або різко розмежовувалися, або перепліталися. Речники цих тенденцій, прагнучи утвердити своє становище, запекло відкидали своїх антиподів, а тим більше передвижників.
У цій складній, суперечливій, іноді надто заплутаній ситуації розв’язувався
ряд нових кардинальних проблем художньої творчості, що мали глибоку
спадковість культури минулих епох, або ґрунтувалися на радикально нових
світоглядних мотиваціях. Інтенсивніше відбувалося засвоєння традицій рідної культури і досвіду інонаціональних шкіл. У той же час процес супроводився появою ряду яскравих за індивідуальною творчою манерою художників. Безумовно це було наслідком активізації мистецького життя.
Портретний живопис початку ХХ ст. не можна розглядати поза загальними процесами стилетворення, бо вони суттєво позначилися на відношенні до традицій, до їх переосмислення і вироблення нових художніх особливостей національної школи. Як і в попередні періоди, на повороті століть
формування особливостей українського мистецтва відбувалося в тісному
взаємозв’язку з інонаціональними школами. У цей час активно засвоювалися досягнення імпресіоністів. Збагачувалася і використовувалася стилістика
українського і західноєвропейського модерну та інших мистецьких напрямів, представлених діяльністю відповідних художніх угруповань як вітчиз-
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няних, так і зарубіжних. Але основою розвитку нових тенденцій залишалася
народна культура та особливості географічного середовища. Саме тому, очевидно, пластичні пошуки приводять до посилення поетичного начала з виразними ліричними та епічними мотивами.
Можна визначити дві основні лінії, за якими формуються провідні стильові риси українського живопису. Перша лінія обумовлена зв’язками з російською художньою культурою, що ґрунтувалася на пленерних тенденціях,
які йшли від І. Рєпіна, В. Полєнова, В. Сєрова. Пленеристичні досягнення відкривали нові можливості для розвитку тієї традиції, яка пов’язана з
піднесено-поетичним світовідчуттям, тому не випадково значне місце у портретному жанрі починає посідати лірична тема. З надзвичайною виразністю
вона виявилася у створенні жіночих образів, у яких широко розроблялися
ліричні та інтимно-камерні мотиви. Не менш плідні наслідки у мистецькому поступі залишили зв’язки з московським «Союзом русских художников»
і петербурзьким «Миром искусства».
Друга лінія розвитку нових художніх засобів була пов’язана з мистецьким середовищем Варшави, Кракова, Відня, Мюнхена, Парижа. Досить
помітне значення у формуванні стилістики й художньої образності мала
німецько-австрійська та польська сецесії. Ця лінія більш імпонувала уподобанням західноукраїнських художників. Утім стиль сецесії, як і російський
модерн в українському мистецтві виявилися досить специфічно.
Одна з характерних рис модерну, за визначенням Д. Сарабьянова, полягає у тому, що «він слідом за реалізмом й імпресіонізмом якоюсь мірою відкриває реальність, в її самоцінності, гідній художнього осмислення, і одночасно естетизує її, перетворює і деформує» [15, с. 41; переклад мій — В. Р.].
Отже, взявши до уваги, що реалістичні позиці та тісний зв’язок з навколишньою дійсністю в українському мистецтві залишалися доволі міцними,
можна твердити, що явища, пов’язані з модерном, істотно не зачепили змістовних сторін творів. Вони радше впливали на їхню поетику. Тому, мабуть,
не випадково, що чимало художників, у творчості яких найбільш повно відбилися впливи модерну, використовували засоби цього стилю насамперед
для посилення поетичної виразності образу чи мотиву, звуження описовості сюжетів і подолання певної натуралістичності.
Найбільш результативно впливи модерну позначилися на його чутливості до етнокультурної традиції, до її художньо-образного переосмислення.
Саме на його основі, очевидно, активізується подолання документальноетнографічного підходу в трактуванні національної тематики, хоча сюжетика, яка встановилася в побутовому жанрі, залишається. У цьому виявляється стійкість передвижницьких тенденцій.
Метафоричність, як одна з властивостей модерну, в українському живописі найбільш виразно виявилася, вірогідно, у колористичних втіленнях мотивів, тоді як оперування символами та алегоріями, а також фантастичність
образів найменш визначали його образний лад.
За умови, коли в мистецтві багато чого піддавалося сумнівам, коли нестійкість ідеалів породжувала розлад і невизначеність, коли девальвувалися
старі духовні цінності і коли, здавалося б, одвічні поняття про красу, добро,
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громадянський обов’язок зазнавали краху, коли орієнтири майбутнього ставали розпливчастими видіннями, портретний жанр виявився тим жанром, у
якому продовжували зберігатися і розвиватися гуманістичні начала, набуваючи нової цінності й духовної спрямованості.
Образний лад портретів цього часу значною мірою визначається зростанням особистісного начала художника. Особа мистця, його індивідуальна манера стають помітними не лише у роботах провідних майстрів, а й у
творчості менш успішних тa не позбавлених іскри таланту художників. Тепер художник прагнув не стільки до всебічного аналізу чи психологічного
стану моделі, скільки до акцентування найсуттєвіших рис, чи того, що здавалося йому найбільш виразним в передачі зовнішнього вигляду або духовного світу портретованого.
Тож якщо І. Крамський стояв на тому, що «портретист зобов’язаний
нічого не вносити в концепцію портрета, а повинен, як строгий вчений,
об’єктивно, спокійно і влучно спостерігати й робити висновки з даних, якими б вони не були» [7, с. 79, 80], то В. Сєров допускав, що, зображуючи натуру, в ній щось потрібно підкреслити, щось викинути, не домовити, а десь
і помилитися [3, с. 210, 211].
Однак відмінності між цими двома позиціями в поглядах на натуру не є
взаємовиключними, бо в них відбиваються два послідовні етапи в єдиному
за своєю суттю поступі реалістичної тенденції.
Такий поступ був неминучий, якщо врахувати ту обставину, що шлях
еволюції портретного жанру зосереджує його в середині ХIХ ст. на цілком
простих і небагатослівних композиційних схемах та об’ємно-просторових рішеннях засобами світлотіні з пластичною виразністю моделювання форми.
Цього було достатньо для втілення портретної концепції, що засновувалася
на сприйнятті особи в складній психологічній діалектичності її характеру,
у всій сукупності фізіономічних ознак і міміки як виразників внутрішнього
стану й енергії, що вимагає реалізації в дії.
У цій діалектичній суперечливості й полягав головний момент, що передбачав подальший розвиток портретних форм, які дозволяли представити
не лише різноманітність людських характерів, а й багатогранність зв’язків
моделі з навколишнім світом.
На початок ХХ ст. еволюційний процес набуває характеру ланцюгової
реакції, що виводить розвиток портретної форми до широкого розмаїття
концепцій і тенденцій.
Характерною рисою розвитку нових форм портрета є його взаємодія
з побутовим жанром, що сприяло появі портрета-картини, де образ набував узагальнено-синтетичного втілення. Така форма давала можливість через жанрову ситуацію ввести додаткові компоненти в характеристику образу,
органічно підпорядкувати їй побутовий антураж чи пейзажний мотив. Вона
допомагала ширше показати різні сторони життя моделі, її звички. Іноді
портретний образ майже повністю зливався з жанровим мотивом, сприймаючись як органічна його частка.
Вплив побутового жанру на портрет позначався і на прийомах зображення моделі в інтер’єрі, який дозволяв розвинути в портретній композиції
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ситуаційний мотив. У трактуванні портретного образу свої наслідки мали і
традиції пейзажного живопису, пов’язаного з пленерними пошуками. З цим
жанром пов’язані наголошення поетичних мотивів, суголосних емоційним
характеристикам моделі. ґрунтовно розвинутий побутовий чи пейзажний
моменти вирішували проблему правдоподібного, природного поводження
моделі й розкриття її душевних почувань і настроїв у безпосередньо життєвій ситуації.
Суттєвої трансформації зазнають і традиційні портретні форми, які набувають динамічніших, ніж у попередній час, композиційних вирішень. Статичність, що переважала в портретах другої половини ХIХ ст., змінюється
енергійністю, напруженістю, що досягається «кадруванням» і фрагментуванням композиції: збиванням її центричності, активністю пластичної форми.
У подоланні статичності композиції неабиякого значення надавалося ракурсу зображення, який обирався відповідно до характеру чи темпераменту моделі.
Увага до формальної організації, за якої завдання сюжетно-оповідного
розв’язання композиції відступають на другий план, відчутно позначається на трактуванні провідного моменту, що дозволяє розкривати радше стан
моменту, ніж дію. А це, у свою чергу, викликало нове ставлення до інтерпретації етнографічної тематики. Вона починає осмислюватися не лише
з боку зовнішньо-національної атрибутики, а й у плані трансформації
народно-естетичних уподобань та морально-етичних ідеалів. Унаслідок цього з’являється чимало портретів із зображенням імперсональних осіб. Такі
зображення хоча й продовжують якоюсь мірою традицію портрета-типу, але
за своїми образними особливостями становлять новий різновид настроєвого портрета. Це уможливлювалося на ґрунті суб’єктивно-емоційного сприйняття художником моделі як з боку психологічних проявів її характеру, так і
в аспекті власних живописно-колористичних зацікавлень. У такому разі поряд з виразністю типажу вагомого значення набуває характеристика його національних прикмет через асоціативний лад живописної манери. Поєднуючись із точністю етнічних і соціальних характеристик, колірний лад полотна
стає важливим компонентом в інтерпретації стану героїв у певному поетичному ключі, в основі якого ясно вчуваються національні інтонації світосприйняття.
Порівняно з монохромністю портретів минулого століття, твори перших
десятиліть ХХ ст. нерідко виявляють справжнє торжество кольору, вироблене досягненнями пленерного живопису. Пленерність допомагає передавати
відчуття світлоповітряного середовища і таким чином досягати органічності
зв’язку зображуваної постаті з навколишнім простором.
Засвоєння досягнень пленерного живопису прокладали в портретному
живописі шлях до посилення в ньому виявлення відповідного емоційного
ладу через відчуття миті, широкого використання ефектів освітлення і виявлення того чи іншого стану повітряного середовища. Домагаючись свіжості
й звучності колористичних рішень художники-портретисти таким чином досягали поетичної одухотвореності втілюваних ними образів.
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На зламі ХIХ—ХХ ст. інертність передвижницького традиціоналізму
була ще досить помітною. Проте у тихе провінційне життя мало-помалу долинав відгомін тих перемін, які відбувалися у мистецькому житті російських
столиць (Санкт-Петербурга і Москви), а щонайбільше Західної Європи, де
уже проходила доба імпресіоністів, скандальна репутація яких закінчувалася
їхнім визнанням, а викликані цими бунтарями зрушення в мистецькій свідомості дали відчутний поштовх для виникнення нових спрямувань і течій,
що сповідували емоційно-живописну самодостатність живопису.
Психоаналітики доводили, що душа людська настільки складна, що її
вияви ніяк не можна зводити лише до зовнішніх матеріальних факторів і
явищ, а необхідно шукати в глибинах підсвідомості. Відтак інтуїтивний момент у творчості є не менш важливим фактором, ніж об’єктивно споглядальний. І чим сміливіше і впевненіше покладається художник на цей фактор,
тим вільніше він почувається у виявленні творчої фантазії на основі асоціативного мислення. А отже, новизна, за примхою діалектики, — річ, яка усвідомлюється і приживається поступово і в необхідних для цього умовах. Цей
трюїзм має не одне підтвердження в історії українського мистецтва кінця
ХIХ — початку ХХ ст.
Упродовж 1880—1890-х років у Києві широко розгорнулися роботи з
оздоблення новозбудованого Володимирського собору. Для виконання настінних розписів були залучені такі відомі художники, як Віктор Васнецов,
Михайло Нестеров, Михайло Врубель, Вільгельм Котарбінський, брати Павло і Олександр Сведомські. До допоміжних робіт залучалися учні Київської
рисувальної школи Миколи Мурашка, що в той час уже була широко знаною. Для юнаків, ще малообізнаних із тим, що діялося в мистецтві у далеких
від них місцях, це було чи не перше безпосереднє знайомство з тими непростими взаєминами, що панували між такими реалістами-передвижниками,
як Васнецов і Нестеров та рафінованими академістами, як Котарбінський
та Сведомські. А ще чи не найбільше подивування й сум’яття вражень викликала експансивна натура Михайла Врубеля та емоційна сила його творчості, що незвично вирізняла художника серед інших мистців. Це була своєрідна прелюдія прилучення до тієї атмосфери, яку вони згодом заставали в
Петербурзі, приїхавши туди навчатися в Академії. Постало вже нове покоління, якому належало розвиватися в майбутньому або на платформі передвижницького реалізму, більшою чи меншою мірою реформованого і скорегованого, або йти за їхніми антиподами, що стояли на платформі «чистого
мистецтва» і презирливо називалися «декадентами». Щоправда, це не було
аж надто гострою дилемою, бо й самі передвижники старшого покоління
усвідомлювали, що часи піднесення їхнього руху минають, мусили дослухатися до нових віянь, перспектива для яких уже була незворотною.
Ці тенденції відповідним чином зачепили портретний жанр, за своєю
природою досить консервативний у розвитку формальної структури і який
за своїм попитом не втрачав позицій. Тим паче, що за програмою реформованої 1893 р. Петербурзької академії, як і поза нею, йому надавалося багато
уваги. Зокрема, портрети-етюди активно заохочувалися в майстерні Іллі Рєпіна. На той час уславлений метр, який, хоч і не поділяв поглядів імпресі-
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оністів, все ж таки, після відвідання Парижу, віддавав належне їхнім досягненням у пленеризмі і у своєму живописі сприяв розвиткові чутливості до
нього як необхідної умови засвоєння колористичних завдань своїми учнями.
Більш кардинально ці завдання ставилися в Московському училищі живопису, скульптури і архітектури, де викладали такі педагоги, як Абрам Архипов, Валентин Сєров, Костянтин Коровін, Леонід Пастернак, які самі мали
вагомі колористичні здобутки і до вільнодумства їхніх учнів у цій галузі ставилися лояльно.
Передвижницька портретна традиція зазвичай ототожнюється з психологізацією образу, не менше її можна пов’язати і з розвитком портретакартини (композиційного портрета) як такої, що безпосередньо пов’язана
з побутовим жанром, який був у центрі посиленої уваги художників їхнього об’єднання.
Характерним у цьому відношенні є «Портрет художника Ф. Данилова»
(1905, НХМУ) пензля Івана Селезньова (1856—1936), де навколишнє середовище становить не просто суму обстановочних деталей, а виступає як органічна життєва необхідність моделі. З художником Ф. Даниловим Селезньова пов’язували товариські стосунки з тих пір, як Данилов навчався у нього
в школі М. Мурашка. Тому, сприймаючи його по-приятельськи і як модель,
автор портрета з легкою невимушеністю вводить глядача в буденний світ цієї
людини.
Похилившись на спинку крісла, Ф. Данилов з палітрою в одній руці і
цигаркою в іншій перебуває в розслаблено-задумливому стані (див. вклейку: 17). Здається, що готовий тут же поспілкуватися, поділитися своїми задумами з тим, хто невидимо знаходиться поруч у його майстерні. Рука досвідченого жанриста добре відчувається в цьому творі, бо й справді учень
П. Чистякова по Петербурзькій академії непогано починав свою мистецьку
кар’єру в історичному та побутовому жанрі. У Києві, куди Селезньов повернувся 1886 р. і працював у школі М. Мурашка, а з 1901 — у Київському художньому училищі, він став надавати перевагу портретові і залишив досить
численну галерею зображень відомих діячів на мистецькій ниві, зокрема
портрети М. Мурашка, Х. Платонова, багато дитячих та жіночих портретів.
Роботи І. Селезньова пластично і змістовно пов’язані з тенденціями, характерними для 1880—1890-х років. Вони не торкаються тенденцій пленеру й етюдної розкутості в живописній побудові, що так помітно запанували
в портреті, який залишається у нього вельми традиційним. Щоправда, у колористичному трактуванні картини-портрету, що визначає одну з ліній його
зацікавленості портретом, 1900-ті роки відзначаються появою немов висвітленого (порівняно з попереднім) сріблясто-вохристого (на відміну від холодного у 1880-х роках) колориту.
Суто індивідуалізований портрет, лаконічний за композицією і колірною гамою, визначає іншу лінію його художньо-образних рішень. Ці твори
не яскраві за барвами. Тьмянисто-чорний чи брунатно-оливковий загальний
тон оживлюється яскравими акцентами холоднувато-блакитних або світлорожевих кольорів, коли йдеться про жіночі образи, і ще стриманішою стає
колірна гама у чоловічих портретах.
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У «Портреті дівчинки (Олі Терещенко)» (1890, НХМУ) є ознаки, притаманні багатьом картинам мистця.
Пластично, упевненими легкими мазками моделюється худеньке обличчя.
Колорит будується на градації двохтрьох основних тонів: чорного — від
глибокого оксамитного (у сукенці)
до попелясто-перлистого (волосся),
синього — від насичено-яскравого
(смужка на білих вставках одягу) до
стримано-прозорого (очі дівчинки),
біло-рожевого — від тепло-вохристого
(обличчя, руки) до розбілено-блідого
(губи, троянда на грудях дівчинки).
Вони подаються в таких зіставленнях,
які поєднуються зі стриманим рисунком постаті, створюють відчутне враження певної зосередженості героїні на своїх думках. Але ця зосередже- І. Селезньов. Портрет дівчинки (Олі Теність природна, вона добре гармонує із рещенко). 1890. Папір, олія. НХМУ. Київ
загальним ладом композиції твору, акцентуючи його своєрідну «парадність».
Метод викладання І. Селезньова, що ґрунтувався на принципах його
вчителя П. Чистякова, який дбав про «високі проблеми ідеальної техніки»
[13, с. 99], особисте захоплення сприяли зацікавленню портретним жанром
учнів Київської рисувальної школи. Принаймні такі учні Селезньова, як
О. Курінний, С. Костенко, В. Андреєв, Г. Дядченко у своїй творчості приділяли портрету помітну увагу.
Сергій Костенко (1868—1900), життєвий шлях якого хоч надто рано закінчився, але увінчався доволі вагомими творчими успіхами, мав схильність
до побутового жанру. Персонажі його картин «Продавщиця», «Біля хвіртки» (обидві — 1888—1889, НХМУ), «Маленька модниця» (1889, приватна
збірка), «За уроком» (1891, НХМУ; див. вклейку: 18), «Приємна бесіда»
(1891, приватна збірка), «Біля звіринця» (1894, місцезнаходження невідоме),
«Портрет літньої жінки» (1890-ті, НХМУ; див. вклейку: 20) мають реальних
прототипів, образи в них позначені певною конкретністю характерів, притаманних портрету, а тому їх можна сприймати і як композиційні портрети. Своєрідний живописний хист, «натурна» безпосередність компонування, яка переконливо відтворює життєві ситуації, вільне володіння рисунком, помітно вирізняли роботи молодого мистця на тодішніх виставках як
у Києві, так і за його межами, зокрема у паризькому Салоні на Марсовому
полі. Його невеличкі твори змальовують людину у хвилини, коли вона перебуває на самоті зі своїми думками, коли природно й глибоко розкривається
її натура. У формальному відношенні твори Костенка, що не мав академічної освіти, лежать у руслі камерних погрудних зображень 1880—1890-х років.
Життя художника обірвалося в тому віці, коли від нього можна було очіку-
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вати подальших плідних пошуків [13, с. 99]. Два «Автопортрети» художника (1880-го і 1890-х років) засвідчують якісь тривожні передчуття, що, мабуть, ятрили його душу. Динамічний розворот фрагментованого погруддя,
зображеного гладенькими брунатно-сірими, вохристими мазками, сторожкий погляд блискучих чорних очей викликають враження тривоги. Здається, ніби молодий мистець чутливо прислухається до чогось, що відбувається у глибинах душі в передчутті біди. У другому автопортреті різкіше виступає вольове начало, але й тут у затіненому погляді відчутне внутрішнє драматичне напруження.
Своєрідним майстром камерного портрета був Григорій Дядченко (1869—
1921) — один із вихованців школи М. Мурашка, який після закінчення Петербурзької академії повернувся туди викладачем, а після 1901 р. продовжував педагогічну роботу в Київському художньому училищі. Його творам
притаманна простота композиції і пастозний матеріальний живопис. Колірний лад портретів, як правило, будується на теплих брунатно-вохристих
або зеленкувато-рожевих приглушених тонах. Улюбленими композиційним
прийомом художника було фрагментування погрудного чи, рідше, поясного зображення людини в стані задуми. Прагнення глянути на обличчя людини зблизька, розгледіти її почуття і настрій — найперший імпульс невибагливих, але задушевно-теплих творів мистця. У них органічно обумовлені
поза і жести моделей, форми рельєфно моделюються стримано-насиченим
живописом з енергійними пастозними мазками по корпусно опрацьованій
основі.
У «Портреті дівчинки з червоною стрічкою» (1890-ті, НМЛ) сам характер змалювання обличчя, лагідної усмішки на ньому жовтувато-вохристий,
з плямами білого (сукня) і яскраво-червоного (стрічка), колорит породжують особливе відчуття поетичності, довірливого спокою. Подібний
принцип живописного розв’язання образу властивий творам «Невідома у
білому» (1890-ті, приватна збірка) та «Портрет жінки» (1900-ті, обидва —
НМЛ).
На зламі 1890-х і 1900-х років у психологічному змісті портретних образів («Портрет-етюд Ф. Красицького», 1890-ті, НХМУ; «Портрет дівчини»,
1907, НХМУ; «Портрет жінки», 1910-ті, приватна збірка, Львів), у характеристиці яких активнішу роль відіграє світло, відчувається те душевне піднесення, яке визначає емоційний тонус сприйняття Г. Дядченком моделі.
У 1900-х роках художник очевидно переживає якусь внутрішню кризу.
У його зображеннях помітніше звучать песимістичні мотиви, колорит набуває драматичної насиченості темно-червоних, брунатно-жовтих тонів,
композиційна побудова стає замкнутішою. Певну роль у забарвленні творів починають відігравати аксесуари («Невідома з газовим шарфом», 1910-ті,
приватна збірка; «Невідома з хусткою», 1910-ті, приватна збірка, Київ). Так
чи інакше, основний здобуток Г. Дядченка-портретиста — у неповторній ліричності образів.
Школа М. Мурашка надавала учням можливість спробувати свої сили
у портретному жанрі. Пройшовши після того академічний вишкіл, вони
вправно володіли гнучкими засобами портретної характеристики.
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Майстром гарної живописної манери, як засвідчує «Дівчинка у рожевому» (1910-ті), був Василь Мохов
(1859—1952), на жаль, тепер майже
зовсім забутий. Мохов Василь Андрійович походив з міщанської родини
м. Глухова. У 1880-х роках учився в
школі М. Мурашка, а 1882 року був
там репетитором. Після закінчення
Петербурзької академії (з 1887) працював учителем малювання і чистописання в Глухівському учительському інституті. Належав до кола передової інтелігенції міста. Він був у тісних
зв’язках з Іллею Рєпіним, Миколою
Мурашком, Миколою Дубовським,
Іваном Павловим, Іваном Левітаном.
Портрет останнього він написав у
1880-х — на початку 1890-х («Портрет
М. Яровий. Портрет матері художника.
художника Левітана», приватна збірка,
1893. Папір, олія. НХМУ. Київ
Санкт-Петербург), а у 1880-х — «Портрет дружини художника М. Мурашка» (1880-ті, приватна збірка, Калуга), що, мабуть, виконувалися не без прихильного ставлення названих моделей до молодого художника-початківця.
В. Мохов, очевидно, мав славу хорошого портретиста, бо віддавав данину
замовному портрету («Жіночий портрет», «Російська бояришня», «Портрет
П. О. Лютого», усі — 1900—1920-ті, СОХМ). Його невеличкі, майстерно написані, гарно скомпоновані зображення становлять певний інтерес розвитком тенденцій інтимізації образу, домінантою у звучанні якого майже завжди стає емоційний стан моделі. Є серед його творів образи, які мають романтизований характер («Дівчинка в рожевому», 1910-ті, СОХМ; «Козак у
турецькій фесці», «Дитяча голівка», «Неаполітанський хлопчик», усі — початок ХХ ст., приватні збірки, Глухів, Санкт-Петербург). У похилому віці
втратив зір. Твори В. Мохова зберігаються у приватних колекціях Глухова,
Санкт-Петербурга2.
Під впливом художника К. Трутовського з дитячих років розвивалися мистецькі задатки Михайла Ярового (1864—1940), який виріс у родині, де
глибоко шанували мистецтво (М. Яровий був онуком художника Капітона
Павлова). Тому й зрозумілий його потяг до побутового жанру, що зміцнився під час навчання у таких відомих жанристів, як Іларіон Прянишников і
Павло Десятов. Починав М. Яровий з жанрових портретів, у яких образ людини сприймається крізь призму її життєвого середовища.
Прагненням суто портретного розв’язання зображень конкретної людини відзначаються його парні портрети батька (1884, НХМУ) і матері (1893,
НХМУ), у яких він ще зберігає сюжетний метод — батько змальований за
читанням, мати — за в’язанням. Профільні портрети гостріше передають
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характерне у вигляді літніх, але ще міцних і енергійних людей. Особливо
виразний у своїй дещо надмірній зосередженості «Портрет матері». Білочорний (з оливково-брунатним) колорит творів посилює настрій внутрішнього самозаглиблення батьків, відчувається, що художника насамперед цікавила передача глибоких душевних роздумів. Прагнення якомога достовірніше втілити образ людини характеризує і «Портрет О. Коріна» (1893). Натомість «Портрет скрипаля М. Ерденка» (1912, НХМУ) написаний дещо інакше. У ньому вже немає тієї жорсткуватої чіткості контурів і проліпленості об’ємів, які були притаманні згаданим портретам батьків. Живописна манера мистця стає розкутішою, емоційною. За вирішенням образу, за потягом до драматичного наснаження полотна цей твір перегукується з «Портретом А. Рубінштейна» (1900-ті, НХМУ) і «Портретом М. Глинки» (1900-ті,
НХМУ).
Характерним речником київського осередку, згуртованого навколо школи М. Мурашка, був Микола Пимоненко (1862—1912), талант якого швидко
розвинувся й утвердився, незважаючи на недовготривалий період його навчання (після закінчення Київської рисувальної школи М. Мурашка він навчався у Петербурзькій академії лише з 1882 по 1884 рік). Суттєве значення
для його творчої орієнтації мало те, що він розпочав свій шлях у мистецтві
в 1890-ті роки, коли передвижницький рух перебував на висоті своєї діяльності. Тож на ґрунті передвижництва і того оточення, у яке він увійшов як
викладач школи М. Мурашка, Пимоненко реалізується як пейзажист і автор
сюжетних картин. У них передусім розкривається його здатність адекватно
виразити свої враження від безпосередньо спостережених життєвих сцен та
вилити поетичну душу українця від тих почуттів, що дає благодатна сонцесяйна природа.
Портретний набуток Пимоненка невеликий, і в цьому жанрі він не мав
певного програмного спрямування, але його роботи так чи інакше дотичні до поширених способів портретування на межі століть. «Портрет батька художника» (1880, НХМУ), у якому мистець детально передає просту
зовнішність немолодої людини, засвідчує певну вправність початківця відтворювати портретну правдоподібність. Цей старий і благообразний іконописець Корнилій Пимоненко і був першим учителем свого сина, йому він
і зобов’язаний тими першими захоплюючими враженнями, отриманими в
мандрівках по селах, де батько шукав замовлень на свою роботу.
У «Портреті О. В. Орловської» (1885, НХМУ) зафіксований миттєвий настрій юної дівчини (майбутньої дружини М. Пимоненка, дочки його вчителя — художника В. Д. Орловського), який ще не має визначеного образного
звучання, а ґрунтується на неповторно реальній конкретності. Чіткий силует профільного зображення темноволосої дівчини на оливково-перлистому
тлі має карбовано-аплікативний вигляд. Пізніший «Портрет дружини у зеленій сукні» (1893, НХМУ) виконаний уже на іншому рівні образної характеристики. У ньому переконливо передані безпосередність почувань молодої,
жвавої і усміхненої жінки, її тепла приязнь. Зображення немов сповнене тишею і спокоєм. За настроєм, за простотою письма й уважним відтворенням
матеріальності портрет певною мірою нагадує твори старих майстрів. Гра
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світла й тіні на обличчі, на прозорому мереживі, на тканині сукні викликає
багату градацію зеленкувато-сріблястих тонів, породжує враження мінливості стану портретованої.
1880-ті роки у творчості М. Пимоненка позначені також низкою замовних портретів, витриманих у поширених тоді репрезентативних прийомах та
академічно бездоганній манері. Поза, жест руки з цигаркою, поворот голови
і вираз упевненості в собі на обличчі майстерно й переконливо передано у
«Портреті І. І. Мацнєва» (1895, НХМУ). Художника в ньому однаково цікавить змалювання рис обличчя і передача фактурності аксесуарів.
У «Портреті дівчаток» (1897, ДППМЗ) переважає момент позування,
притаманний попередньому твору, але в цьому ще більше підкреслений.
Тут маленькі героїні зображені ніби перед об’єктивом фотоапарата. І такого враження художник досягає, досконало вмотивувавши статичну нерухомість маленьких постатей у блідо-рожевих сукеночках, детально виписуючи
щонайменші подробиці. Важкий стілець із червоного дерева, лялька на руках, квіти, панчішки і черевички — усе змальовано достовірно й напрочуд
матеріально. Художник немов тішиться своєю здатністю передавати і ніжність кругленьких дитячих личок, і холод тканини, і теплий полиск дерева.
Він свідомо обігрує момент застиглості позування, доповнюючи це елементами обстановки: важка завіса на тлі, «стильний» стілець створюють враження пустоти в інтер’єрі. Та все ж, незважаючи на холодну об’єктивну неупередженість, відчувається приваблива безпосередність у милих личках дівчаток.
Протилежні зображенню цих двох дівчаток — портрети дітей з простолюддя чи з родинного кола художника, поставлені в прямий життєвий кон-
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текст: чи то селянський хлопчина з безпосередньо довірливим поглядом
(«Хлопчик», 1900, НХМУ), чи то мале усміхнене дівчатко, яке з цікавинкою
в очах позирає, що ж там, за широко відчиненими дверима, перед якими
вона на мить зупинилася («Портрет дочки», 1900-ті, НХМУ). На виразній
сюжетній основі будується «Портрет дочки Раїси за читанням» (1902—1903,
НХМУ), що вносить додатковий нюанс у ситуаційне забарвлення образу дівчинки, поглинутої читанням. Розважальний сюжет лежить в основі «Портрету дочки з кішкою» (1909, ДППМЗ), де художник відтворює звичайну
життєву сценку. У сімейних портретах відсутня заглибленість у характери
моделей. Майстер передусім відображує теплий затишок родинного буття,
показує привабливі риси близьких йому людей.
Із жанровою специфікою також тісно пов’язані зображення селян, передані з дещо споглядально-ідилічним замилуванням («Жниця», 1899, НХМУ;
«Оксана», 1901, НХМУ). У 1900-х роках, коли художник уже мав досвід пленерних робіт («Перед грозою», 1906; «Збирання сіна на Україні», 1907; «Біля
криниці», 1909, усі — НХМУ).
Частіше з’являються напівжанрові однофігурні зображення, написані в
задушевному ключі. Уведення в такі твори, як «Молодиця» (1900-ті, НХМУ),
конкретного пейзажного мотиву і досить докладна його характеристика
виказують те, що виконав цей твір художник-жанрист, а не портретистпсихолог, для якого першочерговим є акцент на постаті людини, зосередження уваги на її душевному стані. Драматизовано напружені нотки бринять у його творі «Продавщиця» (1901, НХМУ), де мистець виявляє свою
зворушливу співчутливість до людини, якій судилася доля нескінченної праці на землі, яка, проте, не пригнітила почуття гідності. Постать старенької
жінки серед безлюдного краєвиду робить розкриття образу ще яскравішим в
контексті художнього задуму: вона має ще виразніший вигляд у зіставленні
з низенькими хатками вдалечині на тлі холодного передвечірнього неба. Не
менш яскравою в емоційному плані є «Київська квіткарка» (1908, НХМУ).
Упродовж усієї творчої діяльності М. Пимоненко не полишає поза увагою по-передвижницьки психологічного портрета. Ретельно відтворене бліде обличчя, погляд очі-в-очі, благородне окреслення чола, сам силует погруддя справляють у «Портреті М. І. Мурашка» (1888, НХМУ) глибоке враження. Художник обирає майже той самий поворот і зріз погруддя, як і на
відомому «Портреті М. Мурашка» пензля І. Рєпіна. Але він по-своєму, неповторно зображує свого вчителя і старшого друга. Мурашкові в час написання портрета було 44 роки, а на вигляд він тут значно старший. Однак гарне
високе чоло, великі уважні очі виказують надзвичайно чутливу душу людини, яка стільки часу й сил віддала благородній справі мистецтва. Порівняння твору з рєпінським наочно пересвідчує у відмінності концепційних установок художників. Романтичний, дещо загадковий образ рєпінського портрета вражає влучністю характеристики, артистизмом письма. У Пимоненко
дещо «заспокоєна», майже документально-скрупульозна манера, монохромне сіро-чорне зображення з детальною виписаністю зовнішності, темна,
майже нерозчленована маса погруддя, на відміну від ефектного хутряного
коміра кожуха у творі Рєпіна.
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Проникливою одухотвореністю образу позначений «Портрет невідомого» (1911, НХМУ). Він надзвичайно типовий для передвижницького напряму, а точніше, близький до загостреного психологізму портретів художників«шістдесятників». Цікаво, що в подібних портретах художник використовує
майже монохромну колірну гаму, домагаючись при цьому передачі основного душевного настрою моделі.
«Портрет невідомого», як і «Портрет дівчинки» (1912, ДХМ), засвідчує
якісно новий перелом, що відбувся у творчості мистця в останні два роки
його життя. Особливо яскраво нові якості поглибленого осягнення психологічного стану моделі, коли вгадуються не лише натура, а й характер, особиста вдача і сама життєва доля зображеної людини, помітні в маленькому,
майже монохромному «Автопортреті» (1912, НХМУ).
Значне місце селянська тематика посідає у творчості Івана Дряпаченка
(1881—1936), інтерес до якої в художника виник ще за років навчання в Київській рисувальній школі і, мабуть, не без впливу М. Пимоненка. Цей інтерес не згас і в Московському училищі живопису, скульптури і архітектури
та Петербурзькій академії, де І. Дряпаченко був учнем І. Рєпіна і П. Чистякова. У революційному збуренні початку ХХ ст. мистець близько до серця
сприймає долю народу, на плечі якого падали нові й нові страждання. Художник втручається в політичні події, і в грудні 1905 р. за агітацію серед місцевого селянства, його було заарештовано і ув’язнено [11, с. 27]. У роки революції він віддавався культурно-просвітницькій роботі, організовував народні театри, створював декорації, малював завіси. Писав своїх земляків, з
великої кількості портретів яких до сьогодні дійшла лише невелика частина.
І. Дряпаченко не був «чистим» портретистом. Та й ті, зовсім нечисленні твори, що збереглися, виразні й майстерні, помітні навіть серед праць відомих майстрів цього жанру своєрідною мовою, ліричною нотою і пошуками
суто живописного вираження духовної самобутності своїх героїв. У його портретних творах відбилося піднесене поетичне уявлення мистця про душевні
сили особистості, про її значимість, внутрішню цілісність і неповторну красу.
Однією з прикметних ознак портретів пензля І. Дряпаченка є крупномасштабність постаті відносно загального формату полотна. І не можна сказати, що вони завеликі або не органічні щодо оточення. Проте художник
умів таким уникненням описовості, відмовою від ілюзорно-точного відтворення натури, від гладенької фактури і барвистої контрастності колориту досягти враження природного домінування постаті серед інтер’єру, домогтися її відчуженої наближеності до глядача, хоча в композиціях його полотен
зображення людини дещо віддалені від першого плану, унаслідок чого
утворюється враження дистанції, наявності певного середовища навколо
моделі.
У портреті батька («Кріпак за Євангелієм», 1908—1909)* художник прагне у простому, буденному мотиві простежити мудрий спокій «вечора люд*
Портрет експонувався на весняній виставці 1911 р. в залах Академії мистецтв у
Санкт-Петербурзі та був уведений до наукового обігу також під назвою «Кріпак за Євангелієм». Див.: Солнце России. 1911. № 16. Місцезнаходження твору невідоме. — Ред.
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ського життя». Широкі й кремезні плечі, високочола голова у характерному нахилі виразно передають вольову та приязну вдачу, великі руки надійно
і бережно тримають книгу. Ледь уловиме зіставлення глибокої натхненності
й немов дитячої безпосередності перевтілює образ: кріпак здається мудрим
пророком, знавцем життя.
Тему «вечора людського життя» художник продовжує в іншому «Портреті батька» (1913, ХХМ; див. вклейку: 33). Стриманість, психологізм трактування зовнішності, буденність оточення моделі дають художникові можливість вибрати той вираз і ту мить, коли обличчя, за відомими словами
Ф. Достоєвського, виражає головну, найхарактернішу думку. І. Дряпаченко в рисах дорогої йому людини побачив зосереджену уважність розумного
швидкого погляду, ще зовсім по-молодечому гострих очей, відчув душевну
відкритість і внутрішню гідність. Приглушеність загального тону, однак, не
спричиняє інтимного, замкнутого в межах внутрішнього переживання образу. Створюється враження деякої піднесеності портретованого над повсякденністю, а самобутня значимість усього вигляду його стає зосередженням
тонко відчутої гармонії, переконливої рівноваги одиничного, неповторного.
Зі збережених портретів батька художника відомий ще маленький твір
(1916, ПХМ) виконаний зеленкувато-білим і брунатно-вохристим кольорами. Напрочуд невимушене зображення старого немов випромінює душевний оптимізм. І вигляд, і характер батька відкривалися художникові щоразу в типових рисах українського селянина: скромність, активне ставлення до
життя і людяність натури.
У творчості І. Дряпаченка, талановитого і самобутнього живописця, інтерес до життя народу, до селянських образів був органічним і природним.
Тому портрет селянської дівчини («Параска у святковий день», 1914, місцезнаходження невідоме), написаний з розумінням її душевної гідності й
чистоти. З повагою і щирим почуттям малює художник енергійну і пластичну постать, довірливий погляд, свіже вродливе обличчя, звичний жест гарних міцних рук. Дівчина у квітчастому вбранні, на голові вінок з ромашок.
Та барвисте вбрання не відволікає погляду від обличчя, а навпаки, ще відчутніше концентрує на ньому увагу. Життєрадісна і щира його юна героїня
дивиться на глядача з почуттям цілковитої самоповаги.
Здавна жіночий образ, зокрема селянський, асоціювався в українському
живописі з утвердженням морально-етичних цінностей у задушевному, поетичному ключі. У ХХ ст. цей аспект набуває посиленої емоційності за рахунок активізації живописного ладу.
Особливою поетичною проникливістю душевного стану героїв позначені портретні етюди Євдокима Минюри (1880—1963). Написані вони густим мазком з широким узагальненням форми. Енергійність малюнка надає
пластичної виразності кожному образу, дозволяє зберегти відчуття свіжості
й безпосередності враження («Оля», 1916; «Портрет матері», 1920-ті, ХХМ).
Як автор своєрідних замальовок з життя селян уславився Іван Макушенко (1867—1955). Зображені звичні побутові сцени виконані художником
без сентиментальної ноти, з ретельністю оповідача, який глибоко знає свій
предмет, своє середовище. Усі образи його сюжетних творів мають портрет-
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ні риси, наділені конкретністю натурних замальовок. Портретовані — це
його земляки з рідної Лисянки на Черкащині, яких він малював, починаючи ще з років навчання у місцевого живописця Т. Цокала. Варто зазначити,
що художник так і не зумів подолати деяку скутість у володінні рисунком,
не позбавився тьмянистості колориту навіть після закінчення Петербурзької
академії. У І. Макушенка майже немає яскравих сонячних барв, хоча найчастіше він писав село і селян влітку. Композиції його полотен ґрунтуються на натурних замальовках і сповнені щирого почуття любові до своїх героїв. Спокійний стан заглибленої у роздуми людини, зайнятої повсякденною
працею, став для нього передумовою у розкритті вдачі зображуваних, їхньої
внутрішньої особистої самобутності.
Художник тяжів до одно- чи двофігурних зображень, побудованих здебільшого на віковому контрасті («Дідусь з онуком», «Бабуся й онука»*, «Селянські діти в гостях у художника», усі — 1904—1905, НХМУ), або на протиставленні стану героїв і середовища («На дозвіллі. В Клечану суботу,
1904, НХМУ (див. вклейку: 19); «Самітня», 1901, НХМУ; «Селянка біля
печі», 1900-ті, НХМУ (див. вклейку: 22)). Пейзаж чи інтер’єр скрізь стають
невід’ємними елементами композиції. З часом художника дедалі більше зацікавлюють проблеми пленера. У невеликому полотні «Пастушок» (1904,
НХМУ) мистець створює образ-тип, яким є в усій своїй невимушеній простоті почувань підліток: у постолах, брилі і з торбою за плечима. Його постать
напрочуд органічна серед залитого сонцем степу.
Однією з прикметних рис суто портретної манери Макушенка є максимальна укрупненість зображення погруддя, часто лише голови в межах зовсім маленького формату полотна. Такий прийом підкреслює певні риси
зовнішності, вияскравлює те, що художник вважає головним у характері
моделі. Так написано портрети лікаря з Лисянки (1908—1909), старого селянина (1904), «Автопортрет» (1907).
Джерелом тематики Андроніка Лазарчука (1870—1934) було переважно
селянське життя. Схильний до реалістично-етнографічних сюжетів, він захоплюється не барвистими святковими чи обрядовими сценами, його приваблюють звичайні будні селянина. Іншою сферою його маловідомої нині
творчості були портретні зображення, серед яких наявні групові («Сімейна
група» (інша назва «Родинна група»), 1910—1920-ті), однофігурні («Портрет
дівчини» (інша назва «Олена»), «Селянський хлопчик» (інша назва «Хлопець»), «Селянський хлопчик», усі — 1910-ті, УНІМ). Художник майже не застосовував різних деталей в композиціях портретів, зосереджуючи основну
увагу на характерності постави чи жесту портретованого.
Переконаним і послідовним реалістом, вихованим на педагогічних основах Київської та Одеської рисувальних шкіл, а також Петербурзької академії
мистецтв періоду діяльності в ній І. Рєпіна був Фотій Красицький (1873—
1944). Йому, нащадкові Т. Шевченка по лінії поетової сестри Катерини,
*
Картина «Бабуся й онука» (інші назви «У бабусі» або «Бабуся з дівчинкою») була
придбана для музею Наукового товариства імені Шевченка у Львові. Нині зберігається у
Національному музеї імені Андрея Шептицького у Львові. — Ред.
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було написано на роду ввійти у світ мистецтва задля того, щоб, за підтримки
національно свідомої інтелігенції, визначитися у своєму спрямуванні, щоб
засвоїти і застосувати практично настанови одного зі своїх перших покровителів — композитора Миколи Лисенка. Той ще юнакові-початківцю, що
шукав орієнтирів у житті і творчості, радив: «Працюйте, вчіться ревно, читайте... Тільки пам’ятайте добре, як би Ви не осягли техніку вашої штуки
малярської, коли Ви останетесь чоловіком малоосвіченим, то будете, хіба,
професіональним техніком-маляром. А цього замало. Трудно, звичайно, тепер казати, що з Вас за худога буде <...> Але враз з сим треба голову й гадки свої ширити, розвивати читанням, передумуванням над читаним і коли
змога — з розумними людьми поводінням. Щоб, нім поки Ви здобудетесь
на вершечок Парнасу, у Вас уже був запас знання добрий, широкий світогляд, критичне правдиве відношення до того, що читали, що чули, що бачили. Де тільки змога, треба пробиватися, дивитися найкращі взірці штуки
малярської європейської, далі — покревної славьянської <...> Може й Вам
коли дасть [Господь] у руки змогу й талан воскресити, уявити минулі історичні факти питомої укр[аїнської] історії» [10, с. 223—224].
Нехай Ф. Красицький і не став історичним живописцем широкого розмаху, та він у своїх пейзажах і жанрових картинах досягнув того рівня майстерності, що пов’язала його творчість з питомо українською традицією, з
її нахилом до ліричних мотивів природи й етноселянської тематики. Ще з
учнівських років майбутній художник приділяв увагу виконанню портретіветюдів, виявляючи схильність до психологізації селянських образів у їх соціальній характеристиці («Портрет батька художника Степана Антоновича
Красицького», 1896, НХМУ; «Портрет батька» (інша назва «Батько Красицький»), 1898, НХМУ). В етюді «Дід Грицько» (1905, НХМУ (див. вклейку: 23))
художник ретельно прописує засмагле зморшкувате обличчя старого діда з
кошлатими посивілими вусами, з густим волоссям. У проникливому погляді, напіввідкритому роті відчутне згасання життя людини, що відлунює монохромною гамою коричневих барв.
У 1920—1930-ті роки портрет посідає провідне місце у творчості художника, який набуває нового рівня виконання. З цього приводу М. Макаренко писав, що поважний рисувальник і неабиякий портретист, Красицький
свої сили скупчив на портреті й на жанрових композиціях. В останніх має
великий хист щодо психології типів і загального оформлення теми [13, с. 8].
Прості за композицією, стримані за кольорами, його портретні твори
цінні безпосередністю сприйняття й переконливістю у змалюванні образу людини. Скромні, здебільшого невеличкі за розмірами, полотна Ф. Красицького засвідчують уважну роботу над натурою, прагнення вправного виконання. Він багато працює над образами видатних діячів культури. Портретну серію художник розпочав ще навчаючись в Академії мистецтв. Це
було виявом його вдячності своїм моделям за матеріальну і духовну підтримку, а також бажанням пошанувати їх як неординарних особистостей.
Ще 1898 р. Ф. Красицький побував у будинку Драгоманових на Полтавщині. Тут він познайомився з Лесею Українкою, а приїхавши вдруге 1904 р.,
написав портрет поетеси. Зображена у погрудній композиції, вона стоїть на
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тлі вікна. Поворот анфас надає її постаті статичності, але від того не виникає відчуття внутрішньої пасивності. Радше фронтальність надає впевненості її сконцентрованому на одній точці дещо сумовитому погляду, осяяному
ясністю думки. М’який зеленкувато-синюватий колорит полотна віддає легкими сріблястими відтінками світло-рожевих, жовтуватих та зеленкуватих
рефлексів на білій сукні. Мужність і поетичність — два супровідних мотиви,
що, сполучаючись, відтворюють гармонійний образ («Портрет Лесі Українки», 1904, МЛУК).
Інший характер і внутрішній стан зображеного розкриває «Портрет
М. Садовського» (1916, МТМКМУ). Він написаний в етюдній манері з детальним опрацюванням пластичної форми моделі. Вираз поповнілого обличчя немолодого вже актора, допитливо пильний погляд виражають внутрішню активність натури портретованого. Цю активність художник підтверджує
і колоритом, у якому м’які вохристі кольори одягу і брунатно-червонясто засмаглого обличчя контрастують із фіолетом широко написаного тла з короткими ударами пензля по ньому яскравою червоною барвою.
Благородством тонального вирішення, колоритом, зближеним із відтворенням зовнішніх портретних рис та врівноваженого душевного стану пристарілого сивоволосого вченого, відомого історика відзначається етюдний «Портрет академіка Д. Багалія» (1929, НХМУ). Етюд побудований на домінанті виразних співвідношень вохристо-рожевуватих та сріблясто-блакитних кольорів.
У «Портреті М. П. Старицького» (1904), свого духовного патрона, художник, дотримуючись рєпінської традиції, створює образ письменника на
схилі літ, зобразивши його у погрудній композиції у тричвертному повороті.
Під інтенсивним освітленням його обличчя, «виліплене» плавним моделюванням, чітко вирізняється на темному тлі, у мороці якого «потопає» увесь
корпус. На обличчі вже помітні вікові прикмети старіння, але воно приваблює життєво проникливою мудрістю. А вуса, що довгими пасмами спадають
донизу, уподібнюють зображеного до мужньо-витривалого літнього козака.
Відтак історично-козацьку тематику, властиву творчості письменника, художник образно інтерпретує через зовнішньо-портретні риси, підіймаючись
до мистецько-узагальнювальної типізації.
Зображення письменниці та громадської діячки Олени Пчілки, матері Лесі Українки, будується на маєстатичності фронтально розташованої
постаті і домашньої камерності. Модель сидить, дивлячись перед собою.
Скупий (чи неохочий) до супроводжувального антуражу у своїх портретах
Ф. Красицький у цьому творі дещо поступається своїми переконаннями і
змальовує модель з обіпертою об край столу розслабленою лівою рукою і
з книжечкою у правій. На тлі — полтавський килим з великим рослинним
орнаментом. Ця деталь привносить у композицію елемент відчуття домашнього затишку, а також засвідчує спрямування наукової діяльності Ольги
Косач (справжнє ім’я Олени Пчілки) у галузі фольклористики та етнографії
(вона видала дві книжки з досліджень української орнаментики). Таким чином, тло тут стає й асоціативною складовою образної характеристики. Розсіяне світло, наповнюючи простір композиції, облагороджує емоційний лад
полотна спокійною чистотою. Колорит побудований на світлих відтінках
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блакитних барв, які всуціль вкривають площини так, що у тональному суголоссі з ним органічно узгоджується тілесний колір обличчя, пройнятого старістю. Доречною виявляється і маєстатичність постави, що, поєднуючись із
зосередженим виразом обличчя, з уважним поглядом людини, яка дослухається до свого співрозмовника, виявляє неординарну значимість портретованої («Портрет Олени Пчілки», 1927, МЛУК).
Інший твір — «Портрет артистки Г. І. Борисоглібської» (1936,
МТМКМУ) — емоційно позначений енергійним неспокоєм творчої натури, характер якої виявляється у збудженій міміці обличчя, викликаній внутрішнім імпульсом.
Через міміку, енергійний поворот активно виявленої правої діагоналі погрудної композиції виражається оптимістично-бадьорий лад портрета
«Косар-ударник» (1935, НХМУ), у якому художник осмислює образ молодого колгоспника як новий соціальний тип.
Жанровий елемент властивий портретним творам Михайла Козика
(1879—1947), художника яскравого живописного обдарування. Він багато працював нaд образами селян, життя яких добре знав і розумів, бо народився і молоді літа провів у селі, де брав участь у революційних подіях
1905 р. Тому-то знання селянської психології в поєднанні з художнім хистом колориста, який він розвинув під керівництвом Костянтина Коровіна,
навчаючись у Московському училищі живопису, скульптури і архітектури
(1908—1913) й породило талановиті роботи.
Портретам М. Козика властивий жанровий елемент. У якій би мірі, більшій чи меншій він не виражався, він привносить відчуття активної внутрішньої дієвості зображених. У його «Портреті старого» (1916, НХМУ) змальовано немолодого бородатого чоловіка, який сидить біля столу, поринувши в
читання. Портретований неначе викадруваний з навколишнього середовища, настільки життєво переконливо мотивованою виглядає ситуація з її відчуттям уловленої художником миті. Утім, тут немає нічого випадкового. Усе
продумано: і жест руки, покладеної на стіл, і нахил постаті, і вираз обличчя
людини, захопленої чимось цікавим, і світло, яке падає на обличчя, акцентуючи його як найважливіший елемент композиції.
Життєрадісне начало притаманне особливо жіночим образам М. Козика. Його героїні, сповнені здоров’я і свіжої сили, звертають увагу не стільки
своєю вродою, скільки відчуттям моральної чистоти. Цьому підпорядковується весь живописний лад, у якому проникливо звучать мажорні насичені
тони. Фрагментарність композиції посилює враження безпосередності у виявленні поведінки й почуттів моделі («Портрет селянки» (інша назва «Селянка, яка читає»), 1910-ті, НХМУ). Життєствердний мотив домінує в «Портреті української дівчини» (1920, НХМУ). Композиція цього твору вище,
ніж погрудна, унаслідок чого вся увага зосереджується на виразі обличчя в
тричвертному повороті. Підперши голову рукою (а від розташування руки у
фрагментованій композиції створюється враження сидячої постаті), дівчина
дивиться поперед себе, та її міцно стиснуті вуста, рухливий поворот голови
видають недовготривалість задуми. Убрання на ній не святкове, а зручне бу-
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денне, що дає змогу підкреслити невимушеність, природність пози дівчини,
зображеної у повсякденній обстановці.
Червоноармієць Усиченко на портреті М. Козика — учорашній селянин. Живописець зумисне відмовляється подати постать юнака кольором:
енергійні штрихи олівця утворюють напружену боротьбу світла й тіні. Це
протиставлення мрійливості юнака й контрастів тонального вирішення надає помітної загостреності всьому образові, посилює відчуття подиху буремного часу («Портрет червоноармійця Усиченка», 1920-ті).
У портретному спадку художника чимало портретів інтелігенції («Портрет академіка М. Ф. Біляшівського», 1919; див. вклейку: 26; «Портрет учительки М. Грінченко», 1920-ті), в яких він підкреслює закоханість зображуваних у свою професію. У портреті М. Грінченко звична для таких композицій Козика фрагментарність і та ж сама жанрова сюжетність, на основі якої
художник любив заглиблювати моделі в повсякденність. А тому М. Грінченко, що сидить з ручкою за столом, обкладена розгорнутими книгами і паперами, повністю поглинута роботою і виглядає наче зненацька застигнутою
за своїм заняттям. І робоча настроєність портретованої, і деталізоване звичне оточення, у якому вона перебуває, — усе це більше працює на сюжет, ніж
на конкретну портретно-психологічну характеристику. Тож зображення за
всіма ознаками трактування образу є портретом-картиною.
Звертався художник і до такого різновиду жанру, як портрет-тип. Що
дає узагальнені імперсональні образи робітниць («Жіночий портрет», 1927;
«Шахтарка», 1929; обидва — НХМУ).
Повнокровність життя зображених виявляється і в ранніх портретних
спробах Івана Шульги (1889—1956), таких, зокрема, як «Циганка» (1916),
«Дама в білому» (1916), «Портрет дівчини в зеленому шарфі» (1917); усі —
ХХМ. Незважаючи на те що в цих творах є певна частка салонності, у них
перемагає відчуття внутрішнього імпульсу кожної моделі, переконливо втіленого в позі, жесті, у виразі облич.
Наприкінці ХIХ — на початку ХХ ст. у Полтаві створився невеликий,
але колоритний гурт мистців різного рівня обдарування та професійної виучки, серед яких були такі художники, як Г. Цисс, В. Магденко, М. Козик,
Л. Позен, В. Менк, І. Галкін, О. Рощина, М. Бунін, С. Бутник, В. Волков
та ін. Між ними помітно вирізнявся Григорій Цисс (1869—1955). Вихованець
І. Рєпіна, він упевнено перейняв «портретну струнку» вчителя, яка і визначила подальше спрямування діяльності мистця у цьому жанрі.
Портретна композиція Г. Цисса полягає в сумарному втіленні рис певного характеру, спостережених під час природного невимушеного спілкування художника й моделі. Він володів (і доволі майстерно) класичною побудовою живописної форми в портреті, як і академісти старшого покоління.
Цисс починав з малюнка фарбою на світлому (переважно білому) ґрунтованому полотні. Проте цей малюнок будується з урахуванням певних опуклостей форми. Лінії, що їх окреслюють, ритмічно вигинаються пружними кривими, об’єми кругляться. Тут вгадується потяг мистця до сконденсованої
компактної форми, до цілісного на площині силуету. Тому можна сказати
про дещо «скульптурне» звучання його численних, невеличких за розмірами
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погрудь. На перший погляд, портрети Г. Цисса здаються просто замальовками натури, настільки відчутною є в них збережена свіжість
сприйняття моделі.
У портретній творчості Г. Цисса
переважають камерні однофігурні,
здебільшого малоформатні зображення людини, яка зазвичай малюється виключеною з дії. Художник
полюбляв погрудні зрізи постаті в
прямокутних композиціях, через
що обличчя портретованого майже
завжди є одночасно зоровим і композиційним центром полотна.
Портрети художника запам’ятовуються об’єктивною достовірністю, у них немає акцентування
авторського сприйняття характеру
Г. Цисс. Портрет художника Василя Олексійовича Волкова. 1900-ті роки. ПХМ. Полтава
моделі. Відчутне переважання ліричної ноти — показова ознака манери митця. Його герої виступають як типові представники певного соціального кола, їхні образи примітні ознаками станової і професійної належності, рисами усталених побутових звичок. Коло портретованих — члени родини, знайомі митці, лікарі, чиновники, з якими він спілкувався, яких добре
знав і симпатизував їм.
Здебільшого у творах, особливо у 1900-х роках, мить позування приглушена активним виявленням внутрішнього стану персонажа. Іноді це професійна спостережливість, якою забарвлений образ у «Портреті художника Василя Олексійовича Волкова» (1900-ті, ПХМ), що надає підкресленої гостроти
погляду розумних світлих очей, своєрідно відтіняє характерний нахил крупної голови, неповторність жвавого старечого обличчя. Майже монохромна
приглушеність, стриманість загального тону сприяють спокійному розважливому настрою, дружньому спілкуванню. Художникові пощастило вхопити мить, коли в нескінченній зміні виразів обличчя воно найповніше відбиває характер внутрішнього життя, пульсування того особисто-неповторного
нерва, який і визначає людську своєрідність портретованого. Уписане в трикутник напівобернуте до глядача погруддя, погляд примружених очей —
своєрідні логічні ланцюжки в поступовому «наближенні» портретованого до
глядача.
Здатність Г. Цисса до аналітичного проникнення у психологічні нюанси характеру моделі засвідчує його «Потрет художника Г. Г. М’ясоєдова»
(1900-ті, ПХМ; див. вклейку: 32). Це тим паче показово, якщо зважити на зображену тут особистість. Г. М’ясоєдов, один із лідерів передвижництва, людина цілеспрямованої суперечливої, але сильної вдачі. Переконливою виглядає життєва достовірність зображення. Художник невимушено показує стару
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сиву людину у хвилину неквапливих
глибоких роздумів, природно відтворює найменші деталі зовнішності.
При цьому акцентуються ті риси натури моделі, які стосуються змістовних сфер твору. Бліде замислене обличчя й заглиблений погляд немов
оживають у міру того, як погляд глядача зупиняється на них. Струмінь
невидимого світла вияскравлює рідку сивину, міцно стиснуті вуста,
характерні складки високого чола.
Робоча темна блуза, біла сорочка з
кольоровою поворозкою, приглушена оббивка стільця — ці скупі деталі портретної композиції, маючи
свою матеріально-психологічну логіку, сприяють розкриттю механізму
душевного життя людини твердого, Г. Цисс. Портрет дружини. 1915. ПХМ.
Полтава
непересічного характеру.
Г. Циссові надзвичайно імпонували твори молодого полтавського художника Віктора Магденка — проникливі, сповнені елегійного смутку й м’якої поетичності, втаємничені осінні краєвиди, з їхніми казково-загадковими старими деревами, тьмянистими
алеями, укритими химерними візерунками тіней від покручених старезних
гілок. Але в композиції виконаного ним портрета цього цікавого мистця немає жодного натяку на характер його творчості. Нейтральне тло робить майже графічним темний силует постаті, ламані лінії обрисів якого надають цій
постаті відчуття жвавості попри зовнішню стриманість зображеної людини.
Вродливе обличчя з гострим поглядом темних очей і модним трикутником
«еспаньйолки» вдало відтінюються рухливою постаттю, легка поза якої так
пасує до всього вигляду елегантного молодика. У такий спосіб художник втілює риси аристократизму вдачі портретованого, не вдаючись до асоціативних деталей («Портрет художника В. Магденка», 1920-ті, ПХМ).
На абсолютно інших засадах вирішується «Жіночий портрет» (1910,
ПХМ), у якому художник звертається до популярного мотиву «портрет у кабінеті». Твір відзначається дещо раціонально-стриманою сухуватістю характеристики образу жінки — міської інтелігентки 1910-х років. Вона сидить за
столом у сукні підкреслено простого крою, прикрашеній коштовною камеєю і білим строгим коміром. Все це сприймається безпретензійно, як і сама
зображена дама, проте є щось у цьому по-провінційному простувате, як сама
дещо вимушено-репрезентативна поза і така наївна деталь — песик, який
так мило виглядає з-під руки жінки. Досить значну увагу художник приділяє
антуражу: щільно покладені одна на одну книги в шафі, журнал «Аполлон» і
розкрита книга на столі, відчинене вікно за спиною моделі — усім цим «затискується» у просторі основний об’єкт зображення, постать самої жінки.
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Утім примітною рисою більшості портретів Г. Цисса є майже повна
відсутність «сюжетної лінії». Радше він
найбільш за все суміщає функції парадного й інтимного портретів і в особливо вдалих випадках робить зображення камерні за розміром, але відчутно репрезентативні за характером.
При цьому нарочита «нейтральність»
живописної манери Г. Цисса лише посилює відчуття органічності трактування даної індивідуальності.
У «Портреті дружини» (1910-ті,
ПХМ) художник використовує формулу портретних композицій початку
ХХ століття з їх акцентованим змалюванням обличчя, а також звертається
до скульптурного бюста цієї доби. Він
Г. Цисс. Портрет дитини. 1900-ті роки.
прагне засобом, притаманним лише
ПХМ. Полтава
живопису, передати тривимірність, насичуючи фронтальну застиглість композиції пружним ліпленням об’ємів обличчя, рухлива мінливість виразу якого відчувається в грі світла й тіні на його м’яко модельованих формах. Такими є «Портрет А. В. Золотницької» (1914) і портрети О. В. Печерської (1903
і 1910, ПХМ; див. вклейку: 31), де також переважає тяжіння до більш загального трактування основних об’ємів і форм. Але обрис погрудь помітно «розпластується», немов площинніє. Лейтмотивом пластичної мелодії зображення став своєрідний «рельєфний» силует.
Силуетне зображення дитячого личка, вписане в овальне облямування
на «Портреті селянської дівчини» (1900-ті, ПХМ; див. вклейку: 34) цілковито нагадує рельєфні малюнки на старовинних камеях. Глибокий погляд,
невеличкі вуста з рішучо піднятою верхньою губою, внутрішня зібраність,
підкреслена своєрідна чарівність голівки на тоненькій шиї — усе це цілісно виявляє простий, але душевний образ селянської юнки. Легко сплавлені
мазки насичених зеленаво-бузкових та брунатно-червоних барв на крупнозернистому полотні утворюють ніби підсвічене неяскравим теплим світлом
мерехтіння поверхні твору.
Відчуттям спокійної внутрішньої рівноваги позначені й інші дитячі портрети Г. Цисса («Портрет дитини», 1900-ті; «Портрет доньки», 1905, ПХМ).
Позбавлені зовнішньої ефектності, прості й навіть дещо «прозаїчні» за живописним втіленням, — ці твори примітні майстерною передачею неповторної дитячої душі, індивідуальної виразності маленьких героїв.
До інтер’єрності композицій, до зовнішньої багатопредметності й багатоплановості тяжів у своїх портретних творах Іван Орлов (1875—1950). Цим
він близький до згаданого вище жіночого кабінетного портрета Г. Цисса.
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Художник писав багато картин і портретів. На жаль, про творчу манеру та його
образний стиль можемо судити лише з
трьох творів, що збереглися («Портрет
дружини художника Ніни Іванівни Орлової», 1915; див. вклейку: 36; «Мати з донькою» (Портрет дружини художника Ніни
Іванівни Орлової з донькою Тетяною),
1916; «Перед іспитами» (Портрет доньки
художника Єлизавети Іванівни Орлової),
бл. 1926; усі — ПХМ). У них відчувається нахил художника до великоформатного портрета-картини, що, мабуть, пояснюється його довготривалою роботою
художника-монументаліста, звиклого до
великих площин. Твори сповнені теплого
почуття до близьких йому людей, яких він
звик бачити в повсякденній обстановці.
У портреті Н. І. Орлової, гарної і привабливої жінки, усе просто й задушевно:
Г. Цисс. Портрет доньки. 1905. ПХМ.
звична обстановка, наповнена прохолодПолтава
ною напівтемрявою кімнати і така особлива увага до небагатьох речей (синьо-білої порцелянової вази на столі, до
картин на стінах). Художник подає модель у всій конкретній достовірності. Це помітно нівелює (затушовує) спробу уподібнити свою кохану до світської дами, яка і виглядом своїм, і позою, за зразком парадного зображення, все-таки залишається звичайною міщанкою в обстановці «нешикарного решпекту». На картині «Біля вікна», де зображена та ж модель з малим
дитям, жінка почувається цілком природно у домашній обстановці, а відтак портретність і жанровість твору переплітаються. Так само і зображення
доньки, що готується до екзамену, є лише одним із компонентів у відтворенні обжитого, звичного середовища, у якому людина органічно існує серед книжок і квітів на столі, перед навстіж відчиненим вікном, за яким буяє
весняний розмай.
Розглядаючи український портрет кінця ХIХ — початку ХХ ст., не можна оминути того факту, що нові художньо-стильові пошуки повною мірою
були обумовлені тривкими основами того педагогічного методу, який після реформування Петербурзької академії мистецтв 1893 р. об’єднав суворий
академічний вишкіл пластичної форми з ідеологією передвижницького реалізму. Водночас демократизм стосунків у тогочасному академічному середовищі давав учням академії волю вибору творчої орієнтації в тому чи іншому напрямі.
Вельми прикметною з цього погляду є становлення й еволюція творчості Олександра Мурашка (1875—1919), чиї художні пошуки чи не найбільш послідовно зосередилися в портретному жанрі. Стартові позиції цьо-
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го художника були закладені саме на
академічно-передвижницьких тенденціях. Щодо цього слушно зауважує
його перший біограф і однодумець художник Микола Бурачек, зазначивши у своєму есе, що «в класах рисунку
Мурашко пройшов сувору академічну
школу і, хоч пройшов ще й майстерню Рєпіна, що до деякої міри цурався академізму, але Мурашко назавжди
заховав у своїх творах академічну дисциплінованість рисунку. Може тому
О. О. зберіг чистоту і прозорість рисунку й форми і вмів сполучати академічні надбання з імпресіоністичним
ухилом, і, можливо, що строга академічна наука утримала О. О. в межах
здорового реалізму без зайвих екскурсій в бік експериментаторства, трюку
чи безпредметовости» [2, с. 142].
Ретельний академічний вишкіл
давав Мурашкові широкі можливості
І. Орлов. Мати з донькою (Портрет дружини Ніни Іванівни Орлової з донькою
для психологічних характеристик моТетяною). 1916—1919. Папір, олія. ПХМ.
делей. Діапазон творчості мистця надПолтава.
то широкий і різнобічний для того,
щоб його обмежити вузькими рамками портретного жанру. Пошуки великої форми та інтимізація образу, проблеми пленерних композицій і взаємопроникнення різних жанрів, питання майстерності і традицій — усе це знаходить послідовне втілення в доробку художника.
Еволюція Мурашка-портретиста невіддільна від загальної еволюції його
як художника. У портретах вона простежується навіть послідовніше, оскільки сюжетних творів (якщо його твори можна назвати сюжетними у традиційному розумінні) у нього, порівняно з портретними, не так вже й багато.
Чому саме портрет став для О. Мурашка провідним жанром творчості і чим він вирізняє самобутність художника, переконливо обґрунтовував
М. Бурачек. Він писав: «Час, в який виступав Мурашко як художник, зовсім
не сприяв продукції таких творів, що називаються “картинами” <...>. Ця
доба, доба розвитку капіталізму й поруч — соціалістичних ідей, порушила
всі традиції, розбила цілісність громадської думки, й тому художникові залишився один шлях — шлях живописних досягнень, малярської техніки. Тому,
саме за цей період (як і в наші часи) ми не маємо “картин”, “монументальності”, всього того, що давали великі майстри, наприклад, доби Ренесансу.
Мурашко відчував, що мистецтво мусить звернути від технічно-живописних
завдань у бік створення картин, і тому в наших розмовах з ним на цю тему я
часто чув від нього, що тепер в мистецтві головним буде форма й зміст, ви-
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явлені за допомогою тих чисто малярських та технічних досягнень, що придбало мистецтво останніх часів. У такі періоди, так би мовити, переходові,
з’являється попит на портрет, твір, що не чіпає болючих тем життя, а має
свій власний обмежений зміст і дає широке поле для розв’язання живописних завдань. Тому й у творах О. О. помічаємо численну кількість портретів,
портретів просто, як портрет певної людини й портретів-сюжетів, картин,
як, наприклад, “У човні”, “Вечір” (портрет М. А. Мурашко), “За роботою”
і т. п. І в портреті О. О. досяг надзвичайно високого рівня, як з боку форми,
психології, так і живописної цінності» [2, с. 147—148].
Справді, жанровість властива багатьом портретам О. Мурашка, як і роботам інших художників у 1890—1900-ті роки. Але вона має свої особливості. Він не захоплювався побутовою деталізацією. За небагатьма винятками,
людина в його творах, хоча й показана у звичному середовищі, майже завжди виключена з активної дії. Натомість завжди органічний, хоча й підкреслений, момент «спілкування» моделі з глядачем — погляди зображених
чи не скрізь спрямовані назустріч тому, хто дивиться на полотно.
Малював художник переважно близьких людей, тому його портрети відчутно втілюють почуття схвильованої піднесеності, яке переповняло мистця
під час виконання робіт. О. Мурашкові однаково вдавалися жіночі й дитячі
образи, серед яких є справжні мистецькі досягнення та водночас серед чоловічих зображень чимало прикладів глибоких художніх досягнень характеру.

І. Орлов. Перед іспитами.
Портрет доньки художника Єлизавети Іванівни Орлової. 1920—1930-ті роки.
ПХМ. Полтава.
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Художник тяжів до ліричних натур, умів поетично і тонко передавати
гармонію буття людини. Його портрети майже не повторюються за композицією. Вони різноманітні і переконливі за трактуванням моделі. Їхнє живописне виконання вирізняється справжнім артистизмом. Краса вишуканого
колориту і бездоганний, а від того такий природний, малюнок — примітна
ознака робіт О. Мурашка. Вільно почував себе художник і в невеличких камерних творах, і в репрезентативних композиціях, писав в інтер’єрі, але любив і пленерні полотна.
Уподобання О. Мурашка як портретиста почали послідовно визначатися вже у стінах Академії. Потрапивши до майстерні І. Рєпіна, успішно виконуючи академічні завдання, він пише багато портретів. Ці твори демонструють тяжіння до широкої, вільної манери тонального письма. Водночас у
них помітний вплив Рєпіна-портретиста, з його загостреним психологізмом
образу. Уже в перших роботах О. Мурашка простежується прагнення лаконізму в рисунку і колориті. Він оминає зайві деталі, шукає основні «провідні» кольори, що визначають живописне забарвлення твору. Переважна частина його вправ до- і академічного періоду, що можуть вважатися творчим
набутком молодого мистця, витримані в брунатно-сірій гамі з включенням
невеликих яскравих плям червоного, золотавого, або вохристо-синіх насичених кольорів.
У творах молодого художника, який тільки-но починає навчатися в Академії, угадується самобутня художня індивідуальність. Навіть найраніший за
часом його етюдний «Автопортрет» (1893, НХМУ) є не просто самозамилуванням своїм гарним обличчям, у ньому проглядається й розкутість внутрішнього стану впевненого в собі юнака. Досить традиційно виконані ранні твори мистця («Портрет молодої людини», 1894; «Дівчина в рожевій блузці. Портрет З. А. Євдокимової», 1895; «Портрет О. І. Мурашка» — батька
художника, 1890-ті; усі — НХМУ) засвідчують значне колористичне обдарування та глибоке засвоєння О. Мурашком академічних принципів побудови
форми. Вони відзначаються ретельною проробленістю об’ємів світлотінню,
увагою до колористичної цілісності.
У дусі традиційної передвижницької концепції О. Мурашко виконує
«Портрет М. Петрова» (1897—1898, НХМУ; див. вклейку: 24), старости академічної майстерні, у якій навчалися обидва юнаки. Композиція портрета відзначається надзвичайною лаконічністю. У ній немає жодної деталі
інтер’єру, крім стільця, на якому сидить портретований, схиливши голову і
оперши корпус тіла на покладену на ногу праву руку з розслабленою кистю. Його постать темним силуетом чітко виділяється на нейтральному тлі
світлої стіни, і вся увага зосереджується на худорлявому обличчі, риси якого увиразнюються нахилом голови, при якому гострішим стає заглиблений
погляд з-під насуплених брів. У цьому самозаглибленому погляді вчувається якийсь душевний біль, що підкреслюється також у зсутуленій постаті і в
дещо безсило звисаючій кисті правої руки, стиснутому кулаці опертої об бік
лівої руки. Усе це — деталі, що роблять зовні видимим стан сумної задуми,
що поєднується з інтелектуальною шляхетністю, якою відзначався розумний
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і скромний М. Петров. Видно, що Мурашкові саме цим імпонував характер
його товариша, душевний стан якого він добре знав і відчував.
Так само близький художнику був і його земляк, товариш по майстерні Григорій Цисс, у незакінченому портреті якого він із психологічною
експресією передав імпульсивний характер зображеного, що відчувається
в тужливо-напруженому погляді і жесті руки, що нервово охоплює лікоть
(«Портрет Григорія Цисса», 1890-ті, НХМУ).
Обидва портрети є наслідком глибокого засвоєння учнем І. Рєпіна засадничих основ психологічного вмотивування душевного стану людини. Ця
риса пройде всуціль через його творчість, незалежно від того, які б він не
ставив перед собою завдання — формального розв’язання і колористичних
проблем, рішенням яких він захопився згодом, блискуче закінчивши навчання в Академії.
Очевидним є те, що вже тоді О. Мурашко не легковажив портретом
лише як виконанням суто навчальної програми. А тому за композицією,
за живописно-пластичними якостями жоден з його творів не повторюється. Втім у них з’являється одна прикметна риса, яка буде простежуватися в структурній побудові полотен і надалі. Ця особливість полягає в тому,
що Мурашко всіляко намагається уникати центрованої побудови. Він зміщує постать у той чи інший бік, від чого простір полотна немов сповнюється енергією.
Портрети М. Петрова і Г. Цисса виконані в стриманій тональності сірувато-коричнюватих, майже монохромних кольорів. Але незважаючи на це,
вони у своїй градації дають вишукану благородно-мужню гармонійність, суголосну образним характеристикам зображених молодих мистців. Інший образний супровід отримує колористичний лад у «Портреті О. К. Мурашко»
(1897, НХМУ), на якому зображена дружина Мурашкового дядька — Миколи Івановича Мурашка — Олена Костянтинівна. Ця немолода сивочола
жінка у світло-сірій сукні зображена у профіль. Вона сидить у легкій задумі,
зручно поклавши руки на стіл. Цей твір, у якому світлотіньове моделювання форми поєднується з м’якими тональними переходами стриманих кольорів сріблясто-сірої гами, що відлунює ліричним мотивом жіночого образу,
засвідчує впевнену спрямованість художника на розширення колористичних
завдань та істотний поступ у зростанні його майстерності.
Відомий художній критик Євген Кузьмін так згадував про своє враження від побаченого вперше портрета: «Одразу впав в очі дивно подібний і живий портрет дружини Миколи Івановича, в білому на ясному тлі. Широкий,
сміливий, чисто “рєпінський” мазок, відсутність “школярської замученості”
виявляли майстра» [9, с. 244].
Микола Іванович Мурашко надзвичайно пишався успіхами свого племінника, який перші мистецькі навички здобував у його славнозвісній Київській рисувальній школі. Дядько постійно стежив за зростанням його майстерності і всіляко підтримував племінника, який не пропускав жодної нагоди портретувати родичів і близьких. Портрет Олени Костянтинівни був одним з перших у цьому ряду.
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Дружні стосунки об’єднували О. Мурашка з відомим уже на той час російським живописцем Михайлом Нестеровим, який виявив дійову підтримку, щоб здійснилася мрія талановитого юнака стати художником, щоб відкрилася йому дорога до Петербурзької академії мистецтв, яку йому заступав
названий батько Олександр Іванович Мурашко*, бажаючи мати його за іконописця у своїй майстерні. Михайло Нестеров разом із Віктором Васнецовим, що працювали тоді над розписами Володимирського собору в Києві,
розпізнали обдарування молодого хлопчини, який навідувався до новобудови та копіював там деякі зображення. Вони зуміли перебороти опір упертого батька. М. Нестеров, живучи в Києві певний час після закінчення робіт
у соборі, пильнував за академічними успіхами свого підопічного, і пізніше
залишився з ним у теплих товариських стосунках, підтримував порадами,
сприяв його входженню до гурту російських художників. Отже, коли молодий О. Мурашко уже при виході з Академії впевнено заманіфестував свій талант, М. Нестеров охоче погодився йому позувати. Маститий художник, ім’я
якого вже було широко відоме по всій Росії, тепер бачив перед собою не колишнього підмайстра, а талановитого мистця.
«Портрет М. Нестерова» (1900, Художній музей, м. Уфа) став першим
значним твором, у якому переконливо відбився показовий для еволюції
творчості О. Мурашка поворот. Нові завдання, які ставив перед собою художник, породжують і відмінний від попередніх творів підхід до моделі. Тут
його цікавить не просто душевний стан чи настрій портретованого під час
створення роботи, а і внутрішній світ, людська сутність моделі. М. Нестеров, якого О. Мурашко глибоко поважав і цінував як мистця, зображений
у хвилини роздумів. Він спокійно сидить на дивані, в обстановці інтимного затишку в одній із кімнат київської квартири. Молодий художник домігся
поглибленої фізичної і психологічної характеристики образу. Висока культура форми й кольору, що згодом стане неповторною рисою його творів, відчувається вже тут. Це — «небагатослівність» колориту золотої кайми скатерті, рожевого букетика на столі, сліпучого білого коміра і манжетів сорочки,
стилізованої квітки на високій спинці дивана, на який так невимушено відкинувся портретований.
Тоді ж, 1900 року, О. Мурашко написав погрудний портрет чотирнадцятирічної дочки художника — Ольги Нестерової. Він виконаний м’якими
широкими плавними мазками з тонкою градацією коричневої гами колориту, що сприяє породженню відчуття цілісності характеристики зображеної
у період її формування як дорослої дівчини. В її задумливому погляді з-під
темно-червоного капелюшка, у м’яких і ніжних рисах обличчя, на якому відображуються неясні почуття, виступає чарівна принада молодості («Портрет Ольги Нестерової», 1900, НХМУ).
*
М. А. Прахов вказує на те, що Олександр Іванович Мурашко фактично був батьком
Олександра Олександровича Мурашка, але формально визнав це, коли майбутньому мистцеві було близько 16 років. Див.: Прахов Н. А. Страницы прошлого. Киев: Кн. палата,
1920. С. 405—407.
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1. Герма-півфігура. III—IV ст. Поселення
в с. Іванківці, Хмельницька обл.
Вапняк, різьблення, 1,92 × 0,28—0,52 м:
а — чільний бік;
б — фрагмент
а
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а

2. Герми:
а — герма одноголова (фрагмент). III—IV ст.
поселення в с. Іванківці, Хмельницька обл.
Вапняк, різьблення, 2,92 ќ 0,44 — 0,57 м;
б — герма триличинна (лівий бік). III—IV ст.
Поселення в с. Іванківці, Хмельницька обл.
Вапняк, тесання, різьблення 2,5 ќ ~ 0,4
б
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4. Євангеліст Матфей. Добрилове
Євангеліє. 1164. Галицько-Волинські
землі. Пергамен, фарби. Арк. 41.
РДАДА. Москва, Росія

IM

3. Євангеліст Іоанн. Добрилове
Євангеліє. 1164. Галицько-Волинські
землі. Пергамен, фарби. Арк. 1 зв.
РДАДА. Москва, Росія

5. Євангеліст Лука. Добрилове
Євангеліє.1164. Галицько-Волинські
землі. Пергамен, фарби. Арк. 106.
РДАДА. Москва, Росія

6. Євангеліст Марк. Добрилове
Євангеліє. 1164. Галицько-Волинські
землі. Пергамен, фарби. Арк. 159.
РДАДА. Москва, Росія
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7. «Служба святого Василія». Служебник Варлаама Хутинського. Кінець XII — початок
XIII ст. Галицько-Волинські землі. Перемишль (?). Пергамен, чорнило, фарби, золото.
Фронтиспіс. арк. 1а зв. ДІМ. Москва, Росія

8. «Служба святого Іоанна Златоуста». Служебник Варлаама Хутинського. Кінець XII —
початок XIII ст. Галицько-Волинські землі. Перемишль (?). Пергамен, чорнило, фарби,
золото. Арк. 10 зв., 11. ДІМ. Москва, Росія
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9. Євангеліст Марк. Волинське
Євангеліє. 70—80-ті роки ХIII ст.
Волинь. Пергамен, чорнило, фарби.
Арк. 129. ДТГ. Москва, Росія

10. Євангеліст Лука. Волинське
Євангеліє. 70—80-ті роки ХIII ст.
Волинь. Пергамен, чорнило, фарби.
Арк. 159. ДТГ. Москва, Росія
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11. Євангеліст Іоанн.
Волинське Євангеліє.
70—80-ті роки ХIII ст.
Волинь. Пергамен, чорнило,
фарби. Арк. 1зв. ДТГ.
Москва, Росія

12. Деісус: Григорій Двоєслов
та Євстафій Плакида
перед Христом.
Бесіди Григорія Двоєслова
на Євангеліє. XIII ст.
Холм. Західноукраїнські землі.
Пергамен, чорнило, фарби.
Арк 1. РНБ. Москва, Росія
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13. Повчання Єфрема Сиріна. 1270—1280 рр. (?) Волинь. Пергамен, чорнило, фарби.
Арк. 1 зв. РНБ. Санкт-Петербург, Росія
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14. О. Богомазов.
Похорон. 1920. Полотно,
олія. НХМУ. Київ.

15. О. Довгаль. Міщанки. 1925. Лінорит. НХМУ. Київ
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16. А. Кольнік. Дівчинка з ведмедиками. 1925. Полотно, олія. ЧХМ. Чернівці
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17. І. Селезньов.
Портрет художника
Ф. І. Данилова. 1905.
Папір, олія. НХМУ. Київ
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18. С. Костенко.
За уроком. 1891.
Папір, олія. НХМУ. Київ

19. І. Макушенко.
На дозвіллі
(В клечану суботу). 1904.
Папір, олія. НХМУ. Київ
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20. С. Костенко. Портрет літньої жінки.
1890-ті. Папір, олія. НХМУ. Київ

22. І. Макушенко.
Селянка біля печі.
1900-ті. Папір, олія.
НХМУ. Київ

21. Г. Дядченко. Голова дівчини.
Етюд. Папір, олія. НХМУ. Київ
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24. О. Мурашко. Портрет М. Петрова.
1897–1898. НХМУ. Київ
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23. Ф. Красицький. Дід Грицько.
1905. Папір, олія. НХМУ. Київ

25. Ф. Красицький.
Портрет письменника
Гео Шкурупія. 1934.
Папір, олія. НХМУ.
Київ
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26. М. Козик. Портрет академіка М. Ф. Біляшівського. 1919. Фанера, олія. НХМУ. Київ
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27. М. Козик.
Селянка, яка читає.
Папір на картоні.
НХМУ. Київ

28. О. Мурашко.
Праля. 1914. НХМУ.
Київ
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29. Ф. Кричевський. Портрет Віри Пушкової, натурниці Академії мистецтв. 1908–1909.
Папір, олія. НХМУ. Київ
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30. Ф. Кричевський.
Портрет дружини
художника
Л. Я. Старицької
на золотому тлі. 1914.
Папір, олія. НХМУ. Київ
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32. Г. Цисс. Портрет художника Григорія
Григоровича М’ясоєдова. ПХМ. Полтава

IM

31. Г. Цисс. Портрет Ольги Володимирівни
Печерської. 1903. ПХМ. Полтава

33. І. Дряпаченко. Портрет батька. 1913.
Картон, олія. ПХМ. Полтава

34. Г. Цисс. Портрет селянської
дівчини. 1900-ті роки. ПХМ. Полтава
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35. Ф. Кричевський. Портрет Параски Кричевської, матері художника.
1903—1904. Папір, олія. НХМУ. Київ

IM

FE

www.etnolog.org.ua

36. І. Орлов. Портрет дружини художника Ніни Іванівни Орлової. 1915. Папір, олія.
ПХМ. Полтава.
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37. С. Гета. «В дзеркалах»
(«Відображення»). 1994. Папір,
кольорова серіографія.
Онлайн-галерея АRTZIP.
Фото з: https://artzip.ru/
hudozhniki/

38. С. Шерстюк.
Батько і я. 1983.
Полотно, олія.
ДТГ. Москва.
Фото з: https://
regnum.ru/pictures/
2230674/1.html
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39. С. Базілєв.
Якось на дорозі. 1983.
Полотно, олія. ДТГ.
Колекція Міжнародної
конфедерації спілок
художників. Москва.
Фото з: https://artguide.
com/posts/787

40. С. Базілєв.
Пішов воювати.
1980. Полотно, олія.
Севастопольський
художній музей
ім. М. П. Крошицького.
Фото з: virtualrm.spb.ru/
ru/node/26179
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41. А. Петрицький.
Відпочинок. 1925.
Полотно, олія. Одеський
художній музей

42. А. Петрицький.
Портрет М. Семенка. 1929.
Папір, акварель. НХМУ
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43. А. Петрицький. Ескіз костюмів до балету А. Голейзовського «Ексцентричні танці».
1922. ДМТМКУ
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44. А. Петрицький. Інваліди.
1924. Полотно, олія.
НХМУ

45. А. Петрицький.
Портрет П. Козицького.
1929. Папір, акварель.
НХМУ
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46. А. Петрицький. Панно для «Українського ярмарку». 1915. Втрачено
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47. А. Петрицький.
Ескіз костюму Полковника
до вистави «Тарас Бульба»
М. Лисенка. 1920—1921.
ДМТМКУ

48. А. Петрицький.
«Невільничий плач».
Ескіз розпису театру
в Козельці. 1920

FE

www.etnolog.org.ua

IM

49. О. Івахненко.
«Ой у полі верба». За мотивами
українських народних пісень.
1978. Папір, кольорова гравюра
на пластмасі. НХМУ

50. О. Івахненко.
«Встала весна…». Ілюстрація
до поеми Т. Г. Шевченка
«Гайдамаки». 1981. Папір,
кольоровий лінорит. НХМУ
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51. О. Івахненко.
Ілюстрація до поеми
Т. Г. Шевченка
«Катерина». 1988.
Картон, темпера.
НХМУ

52. О. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка «Гайдамаки». 1988. Картон,
темпера. НХМУ
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53. О. Івахненко. Ілюстрація
до поеми Т. Г. Шевченка
«Наймичка». 1988. Картон,
темпера. НХМУ

54. О. Івахненко. Ілюстрація
до поеми Т. Г. Шевченка
«Відьма». 1988. Картон,
темпера. НХМУ
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55. О. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка «Невольник». 1988. Картон,
темпера. НХМУ
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56. О. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка «Сова». 1988. Картон, темпера.
НХМУ
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57. О. Івахненко.
Ілюстрація до поеми
Т. Г. Шевченка
«Іван Підкова». 1988.
Картон, темпера.
НХМУ

58. О. Івахненко. Ілюстрація (розворот) до поеми Т. Г. Шевченка «Мар’яна-черниця».
1988. Картон, темпера. НХМУ
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59. О. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевченка «Сліпа». 1988. Картон, темпера.
НХМУ
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61. В. Менк. Портрет дружини художника.
Папір, наклеєний на картон, вугіль, соус.
НХМУ. Київ

IM

60. В. Менк. Портрет Якова Михайловича
Іконникова. 1882. Папір, чорний олівець,
білило. ЦДАМЛМ. Київ.

62. В. Менк. Купальня. З серії «Подорож по Криму». 1894. Папір, акварель . НХМУ.
Київ
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63. Іван Селезньов.
Портрет О. М. Малашенко. 1927.
Полотно, олія. НХМУ.

65. В. Менк. Двір.
Полотно, олія. НХМУ.
Київ.

64. Іван Селезньов.
Портрет дружини, В. П. Ляміної.
Поч. 1890-х. Полотно, олія. НХМУ.
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66. В. Менк. Дубовий ліс. Полотно на картоні, олія. НХМУ. Київ.
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67. Іван Селезньов. Портрет Наголкіна Аркадія Васильовича (1882—1947).
1923. Дошка, олія. Овал. НХМУ.
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68. Іван Селезньов. Портрет невідомої. 1921. Полотно, олія. НХМУ
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69. Фрагмент розпису в хаті Докії Швець у с. Сказинці Могилівської
округи (нині Могилів-Подільського р-ну Вінницької обл.). З експедиційних
матеріалів Н. Коцюбинської (1926). НМУНДМ

70. Х. Мончинський. Хата Павла Шинкаря в с. Клембівка Могилівської
округи (нині Ямпільського р-ну Вінницької обл.). З експедиційних
матеріалів Н. Коцюбинської (1926). НМУНДМ
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71. Г. Павлуцький. Автопортрет.
1910-ті роки. Полотно, олія.
НХМУ

72. Г. Нарбут. Сильвета Вадима
Модзалевського. Папір, туш,
акварель. 1919. НХМУ
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73. Б. Реріх. Портрет Миколи Макаренка. 1922. Папір, пастель, вугілля. НХМУ
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74. Заставка Типографського
Євангелія № 6. Перша половина
ХII ст. Галицько-Волинські землі.
РДАДА. Ф. 381. Син. тип. № 6.
Арк. 1. Москва, Росія

74а. Фрагмент заставки...
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75. Капітелі Борисоглібського собору в Чернігові. ХII ст. Камінь, різьблення. Україна

76. Леви в декорі Георгіївського собору в Юр’єві-Польському. 1230—1240.
Піщаник, різьблення. Росія

77. Княжі перстні-печатки. ХII—ХIII ст. Русь. Срібло, лиття, колочення, золочення,
чернь. ДРМ. Санкт-Петербург, Росія
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78. Київська плінфа. ХII ст. Розкопки київського Подолу. Фото М. Сагайдака

IM

FE

www.etnolog.org.ua

79. Ілюстрації з Радзивіллівського літопису. ХV ст. Арк. 204. БРАН. ОС. 34.5.30.
Санкт-Петербург, Росія
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80. Видіння св. Євстафія Плакиди. Кінець XVI — початок XVII ст. Плазів
на Любачівщині (нині Підкарпатське воєвод. РП). Дошка, левкас, темпера. 70,7 × 52 см
(зображення), 77 × 59,5 см (рама). НМЛ
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81. Видіння св. Євстафія Плакиди.
XVI ст.?, один з художніх
осередків Центральної Росії?
Дошка, левкас, темпера.
32 × 26,5 см. Приватна збірка
(Бельгія?)

82. Видіння св. Євстафія Плакиди.
XVII ст., інтер’єр церкви
с. Чукулі, Нижня Сванетія,
Грузія. Стінопис
(за: Гладкова О. В.,
Лукашевич А. А.,
Герасименко Н. В.,
Чичинадзе Н., 2008)
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Можна припустити, що ці твори певним чином підводять підсумок Мурашкової портретистики і визначають новий крок до її подальшого розвитку. У майстерні І. Рєпіна він здобув усе, що міг і, мабуть, дещо більше. Але
темпи калейдоскопічного художнього життя, особисті зацікавлення і поривання до більш нового, непізнаного стимулювали допитливу невсипущу
творчо цілеспрямовану натуру до розширення обріїв.
Отримавши за конкурсну картину «Похорон кошового» (1900, НХМУ)
золоту медаль і право на закордонну поїздку та утримання там за рахунок
призначеної стипендії, він їде до Парижу. Там поринає в саму круговерть
бурхливого міського життя. Париж розпалив у ньому ті гарячі почуття, які
не міг розпалити холодний Петербург з його Академією, хоча й реформованою, але замкнутою на передвижницькій ідеології, а відтак консервативною
відносно молодих художників, які орієнтувалися на сучасну їм європейську
культуру, приділяючи багато уваги формальним живописним засобам. Між
передвижниками, художньо-естетичні цінності яких стали зазнавати девальвації, і художниками нової генерації точилися гострі суперечки. «Рєпін та
передвижники гримали на “декадентів”, а ті, що їх так величали, в свою чергу лаяли Рєпіна та передвижників, докоряючи їм у відсталості, в провінціалізмі, в літературщині й у повній відсутності розв’язання “живописних” завдань», — так характеризував М. Бурачек ситуацію, у якій перебував О. Мурашко в роки учнівства в 1890-х роках [2, с. 115].
Варто й далі прислухатися до М. Бурачека, щоб зрозуміти той блискучий прорив, що відбувся в творчості О. Мурашка під впливом європейського
мистецького середовища. «Мистецьке значення малярства, — пише він, —
шукання мистецьких завдань, розв’язання їх зовсім не цікавило передвижників. В основі їхньої творчости лежало, головне, “що”, себто розв’язання якоїсь ідеологічної проблеми або соціяльного питання. Що ж торкається “як”,
то це не входило в обов’язки художника, і навіть в картинах, так би мовити,
беззмістовних, передвижники старалися передати якийсь тип — [“Візник”],
або “трудовий процес” — “Кочегар” Ярошенка <...> І ось тут, у Парижі,
Мурашка вразило те відношення до мистецтва, яке побачив він у художників французьких, їх цікавила, перш за все, “живопись”, спосіб накладати
фарбу, кольорові шукання, шукання форми, соковитість, сміливість “мазка”
і т. ін. А до змісту, до того самого “що” художники Парижа ставилися зовсім байдуже: зміст, сюжет мусив служити малярству, був необхідний остільки, оскільки він давав найкращу можливість виявити “живописні” завдання.
<...> Французьке мистецтво, — робить висновок М. Бурачек, — переконало
молодого художника, що перш за все треба бути художником-маляром, а не
програмовим ілюстратором ідеологічних тем. Що колір, фарби, мазок грають головну ролю в малярстві і що твори “барбізонців”, Мілле, Курбе, Коро,
Дега цікаві не своїм змістом, а власне кольоровими і взагалі малярськими
досягненнями. <...> “Європейськість”, — підсумовує М. Бурачек, — і допомогла О. О. розірвати зі старими традиціями як школи, так і передвижництва, і виявила для самого О. О. властивий йому хист: він був природжений
“сонцепоклонник” і колорист» [2, с. 125, 126].
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Паризькі враження й захоплення не забарилися позначитися в нових
творах. Виконані ним портрети внучок Миколи Мурашка, дівчаток Язєвих («Дівчинка біля столу. Портрет Т. В. Язєвої», 1901—1902, НХМУ; «Дівчинка з собачкою», 1901, НМЛ) близько перегукуються з такими творами
Дж. Вістлера, як, наприклад, «Гармонія у сірому і зеленому. Портрет міс
Сесілі Александер» (1872—1874) схожістю колірної гами й композиційним
прийомом. Зображення дівчаток примітні тим, що з них починається той
шлях портретних шукань, який планомірно й систематично продовжувався
в наступних роботах мистця.
О. Мурашко значну увагу приділяв пластичній основі образу. Колірна
гама його творів надзвичайно лаконічна і здається простою, але за цією простотою ховається великий труд і майстерність. Чарівний світ дитинства, поетичний і привабливий — тема, яка надовго захопила мистця. Маленькі дівчатка Язєви малюються тендітними і жвавими. Завдяки лаконічній передачі
оточення (стіна великої кімнати і частина столу в першому творі та майже аналогічна обстановка і в другому) ще помітніше стає нюансування
настрою зображених — заглиблена зосередженість молодшої дівчинки та іскриста жвавість старшої. Внутрішній світ маленьких героїнь ясний і гармонійний. Чисті дитячі очі немов притягують до себе. Сміливе поєднання великих площин стіни, підлоги й узагальнено трактованим вбранням дівчаток
та надзвичайно уважне моделювання облич створює враження природності зображення.
Коло захоплень О. Мурашка не обмежувалося Дж. Вістлером і французькими імпресіоністами. Його приваблювали іспанці Ігнасіо Зулоага та
Ерменехільдо Англада, що експонували свої твори на виставках Паризького
Салону, а також у Берліні та Мюнхені. Особливе враження справив на нього
Веласкес. Впливом цього великого іспанця позначений портрет Т. В. Язєвої,
зображеної з великим собакою породи сенбернар («Дівчинка з собакою»,
1904). Тут уже немає жодної ноти дитячої пустотливості характеру, що вгадується в посмішці моделі на першому портреті. Вона набагато стриманіша
у виявленні настрою і своєю поставою наче удає світську даму. Тим самим у
цьому портреті вчувається далеке відлуння Веласкесових інфант.
Вишуканий золотаво-сріблястий колорит, м’яко узагальнена пластика
об’ємної форми, трактована великими ударами пензля, дають ефектнішу
живописну якість і засвідчують те, що художник не зупиняється на досягнутому. А тому твори перших років XIX ст. не виявляють остаточної усталеності манери.
Художник Микола Прахов — син відомого історика мистецтва, приятелював з О. Мурашком та був його свояком (вони були одружені на сестрах Анні та Маргариті Крюгер), — так пояснював творчі хитання останнього:
«За складом своєї натури, — пише Прахов у своїх спогадах, — він був реаліст,
всі модні хитрощі французьких формалістів його не вабили, в них він бачив
одне лише бажання хутчіш прославитися, увійти в моду — байдуже чим і
як — лише б тільки якнайшвидше знайти покупця. <…> У Парижі були свого
роду “продавці слави”. Славу можна було купити і від ціни залежала її довговічність. <…> Така “слава” не вабила нашого співвітчизника. Він відчував
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у собі силу, що росте й міцніє, і впертою, наполегливою працею намагався
знайти її гідне втілення. Борис Кустодієв, що взяв відразу курс на живописне прославляння непомірної “пишності” провінційного багатого купецтва, мав уже цілком визначене художнє обличчя, у той час коли його найближчий друг Олександр Олександрович Мурашко ще шукав і не знаходив
себе. Програмна робота “Похорон кошового отамана” [1900, НХМУ] і, ще
більше, “Паризька кав’ярня” [1902, ОХМ; «Паризька кав’ярня», 1902, ХХМ]
технікою, колоритом, сюжетом і частково композицією ще сильно нагадували вчителя. Це були перші кроки, що не задовольняли художні запити талановитого живописця. Портрети також не були його остаточною метою. На
них він дивився, як на корисну і приємну вправу, і в кожному новому портреті ставив перед собою нові колористичні і живописні завдання. Одного разу він запропонував моїй дружині позувати з дитиною на руках: “Мені
дуже подобається відношення між тоном Аниччиного каштанового рудуватого волосся, її світло-рожевим капотом і синіми, веселими очками твого
сина”. У цьому плані і був написаний прекрасний свіжий етюд, де обличчя,
взяте в профілі, що сильно вислизав, грає другорядну роль» [14, с. 418—419].
Етюд-портрет під назвою «Портрет А. Крюгер-Прахової з сином Володею»
був написаний 1905 р. і знаходиться у приватній колекції.
Можливо, М. Прахов дещо недооцінив значення «Паризької кав’ярні»
як картини, що визначала новий етап еволюції живописної манери О. Мурашка. Але те, що Париж визначив подальші пошуки художника, безсумнівно. У цьому пересвідчують його картини із зображенням вечірнього життя на вулицях цього метушливого міста з численними кав’ярнями та їх завсідниками. Паризьке життя мало свій шарм і вабило художників колоритними сценами.
Ігор Грабар у «Листах по Європі», які були надруковані в журналі «Мир
искусства» 1902 р., писав: «Коли сидиш в кафе на одному з шумних бульварів Парижа, й лампочки щойно засвітяться під маркізами, і сотні тисяч людей, чоловіків і жінок, вічно кудись поспішаючи, проносяться повз з жовтими рефлексами від електрики і синіми від темніючого неба, то, здається,
що починаєш розуміти всю нервовість цього живопису (тобто, того, що інспірував Париж. — В. Р.). У жодному місті немає безодні кав’ярень і ніде художники не мають перед очима цієї вічної боротьби штучного світла з небом, цих тонких дивовижно красивих, жовтуватих і голубуватих тонів, які
він спостерігає тут. Коли довго в них вдивлятися, розумієш, що і Бонар3 і
Латуш4 для них, для модерністів — уже vieux jeu5. Тут все це тонкіше і красивіше. А чоловіки в циліндрах і жінки в якійсь піні з мережив, газу і хутра, у гарних капелюшках, безперервно мерехтять перед очима, кожної миті
нова голова, новий капелюшок, нові мережива. Якісь нервові, шалені перегони. І сам стаєш нервовим до останньої межі. Саме життя ніби склалося тут так, що інакше його не передаси, як лише нальоту, швидко, напівнатяками» [4, с. 95].
Ці рядки побачили світ саме тоді, коли О. Мурашко перебував у Парижі.
Наведені тут слова Грабаря напрочуд близько відповідають тим враженням,
що їх викликають картини художника із циклу «Паризькі кав’ярні», у яких
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він вихоплюючи, як це робили імпресіоністи, миттєвості вируючого життя
нічного міста, по-новому вирішував живописні завдання тонального звучання кольорів у тремтливому світлі електричних ліхтарів, з їхніми рефлексами,
що надають цим кольорам шляхетно стриманого гармонійного звучання.
Серед творів О. Мурашка паризького періоду є два портрети («Дівчина
в червоному капелюсі», 1902, НХМУ і «Тетяна», 1903, ХХМ), які заслужено
вважаються етапними в його творчості. Виконані з однієї моделі, зображення побудовані нa продуманій узгодженості двох-трьох тонів, узятих в різних
градаціях, але так вдало підібраних, скажімо, чорного і червоного (у першому творі) або сріблясто-сірих і чорних (у другому), що створюється відчуття вишуканої гармонії (і в цьому також вгадується увага до Дж. Вістлера).
Уміння побудувати твір в одній домінуючій колірній гамі і віднайти в цьому
певні відтінки настроїв та почуттів моделі засвідчує не лише високий рівень
майстерності молодого мистця, але й відповідність його творчих шукань духові часу. Показово, що перебуваючи в середовищі найрізноманітніших художніх течій і сміливих мистецьких експериментів — від справжніх колірних
буянь на пленері до цілковитого розкладання кольору або перетворення живопису на площинний барвистий арабеск — О. Мурашко завжди залишався
художником вітчизняної школи. Названі портрети яскраво визначили своєрідність творчості художника. У них відбилися уявлення мистця про поетичне й піднесене. Тому немов осяяний мрією про прекрасне образ юної парижанки здається незмірно далеким від прозаїзму образів «жінок з кав’ярень»,
у яких відчувається певна брутальність.
Колорит камерної (на нейтральному тлі) композиції «Дівчина в червоному капелюсі», вільний і широкий живопис, що легко й артистично виразно моделює форму, створює атмосферу ледь відчутного елегійного смутку.
Водночас злегка помітна настороженість погляду вологих темних очей у зіставленні з дитячо-припухлими рожевими вустами і гарячий сплеск яскравої червоної плями капелюха привносить у полотно відчутне пульсування
тривоги. Тендітна, огорнута прозорим убранням постать героїні видається самотньою й віддаленою від буденності, але в її зовнішності, у всьому
рафіновано-витонченому вигляді вгадується дитя великого міста.
Твір «Тетяна» — це, як слушно стверджувала Л. Членова, «найпоетичніший образ у творчості Мурашка, що своєю трепетною душевною структурою, вишуканою грацією живопису нагадує врубелівські образи» [16, c. 86].
Справді, за своєю стилістикою він помітно вирізняється поміж інших творів
художника. Це викликало неоднозначне сприйняття й характеристику образу дівчини. Хто вона? І чому Тетяна, хоча в ній немає жодного натяку на
Пушкінську героїню.
Звернемося до думки М. Бурачека, який писав: «В картині “Тетяна”...
Мурашко стає на шлях віртуоза — там він грає на одній, так би мовити,
струні, себто оперує тонкою — біло-золотистою перловою гамою; крім того
тут помічається в автора намір ухилитися в бік ретроспективізму. Але погодитися, що в цій картині дана епоха, як і сама пушкінська Тетяна, на мій
погляд, не можна. Це просто гарненьке дівча з цікавими очима, з веселими
мріями того віку, коли дитина стає жінкою і відчуває в собі нові сили, нові
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бажання, відчуває радість від того, що їй ніби подаровано весь світ і все життя» [2, с. 143].
Із розмов з нащадками Миколи Адріановича Прахова, який з юнацьких
літ знав О. Мурашка і до останніх днів трагічно обірваного життя художника підтримував з ним дружні стосунки, стали відомими й деякі подробиці
з його паризького періоду. У своїх мемуарах про О. Мурашка він писав не
лише на основі власних спогадів, а й того, що чув від свого співбесідника в
дружніх розмовах. Відтак у родині Прахових досі зберігається одна таємниця
з інтимного життя О. Мурашка: він мав сентимент до своєї моделі, яка, мабуть, відповідала взаємністю на його почуття. Це цілком можливо, оскільки
молодий художник мав привабливу зовнішність та був вільним, потребував
жіночого товариства, яке йому могла скласти гарненька модель. Тож недаремно О. Мурашко так дорожив портретом, виставляв його на найвиднішому місці в майстерні, щоб навіював приємні спогади.
Утім, як би там не було насправді, але О. Мурашко в Парижі узяв все
те, що імпонувало його розвиткові як художника. Більшого Париж з його
калейдоскопічною мінливістю художнього життя, з погонею за славою дати
не міг.
Ситуацію, що склалася на початок ХХ ст., І. Грабар, як безпосередній
свідок, характеризував так: «Якщо підбити підсумки тому новому, що Франція дала в останні роки, то ледве вони виявляться дуже сприятливими для
творчості народу, який упродовж цілого століття стояв на чолі всіх крупних
рухів у європейському мистецтві. Якщо й помітне звісне прагнення шукати
нове і, якщо навіть усвідомлювати, в якому саме напрямку модерністи шукають, чого вони хочуть, — то з іншого боку надто очевидно кидається у вічі
нестача сильних талантів, енергійних натур, якими були Мане, Моне, Дега.
Відчувається хворобливість, нервовість і надірваність <...> Все, що з’явилося
на зміну старих — безкінечно жалюгідне і мляве. І здається вже, ніби Франція уже сказала своє останнє слово у живописі Моне і Дега. Мабуть, настала черга інших, більш молодих народів» [3, с. 95].
Отже, зваживши на обставини, О. Мурашко їде до Мюнхену, де раніше бував лише короткочасними наїздами. Повчитися там йому радив і Адріан Прахов, — відомий мистецтвознавець, друг його учителя І. Рєпіна і доброзичливий наставник молодого художника, — коли той мав відправитися
у закордонну поїздку. Своєму синові Миколі він казав: «Мазило із Сашка вийде прегарний, але йому треба дисциплінувати свій талант, а для нього тепер краща школа — Мюнхенська. Там і художники зібралися солідні,
і життя скромніше, ніж у Парижі, де для людини з таким темпераментом,
як у Саші, надто багато зваб» [14, с. 414]. Справді, таких спокус варто було
остерігатися молодому художникові, який, коли траплявся добрий заробіток
і з’являлися гроші, «любив погуляти й розважитися, але ніколи не ставав рабом такого легковажного життя, і після кількох веселих днів з радістю вертався до роботи» [2, с. 129].
Щодо легковажних розваг, то «Мюнхен, — стверджує М. Бурачек, —
з цього боку якраз різко відрізнявся від Парижу: німець нелегко приймає
на віру чужі теорії, нелегко проймається ентузіязмом, з більшою пошаною
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ставиться до творчої продукції, більш глибший і вміє завзято й невтомно працювати <...> Тут, у Мюнхені, молодий художник поставився до своїх мистецьких завдань зовсім по-іншому, більш вдумливо, далеко глибше,
чим в Парижі. В Мюнхені О. О. примушений був критично поставитися до
надбань паризьких, зрозуміти, що серед них має вічну цінність, а що саме
з’являється намулом. Тут-то розпочалася методична, вдумлива робота, тут
О. О. почав виявляти у своїх творах самого себе, виробляв ту мистецьку фізіономію, що вирізняє художника від ремісника» [2, с. 127].
У цей час у Мюнхені процвітало мистецьке об’єднання «Сецесіон», що
виникло у 1892 р. Також воно вело активну діяльність у Берліні та Відні, де
були самостійні відділення. Сецесіоністи рішуче протиставляли себе салонному академізму і підтримували всілякі модерністичні напрями в мистецтві.
У середовищі мюнхенського «Сецесіону» виник новий стильовий напрям —
югендстиль, у якому прикметною рисою була красива вишукана декоративна лінія. Югендстиль набув широкої популярності в Німеччині і поширив
свій вплив на мистецтво інших країн Європи. Мюнхен, як і Париж, приваблював до себе мистців з різних кінців Європи, і дух сецесії сприяв їхньому творчому самовиявленню. Сецесіоністи охоче давали доступ на виставки
усім, хто дотримувався нових тенденцій. О. Мурашка, мабуть, приваблювало це об’єднання тим, що воно не сковувало творчих нахилів художників і,
починаючи з 1907 р., він (повернувшись 1904 р. на батьківщину) охоче відгукувався на запрошення до участі у влаштовуваних сецесіоністами виставках.
Звичайно, молодому художникові імпонувала можливість виступати поряд з метрами, які посіли чільне місце в сучасній йому художній культурі.
При цьому також випадала нагода помірятися з ними своїми «потугами», а
тому він конче беріг і розвивав власну, як сказав М. Бурачек, «фізіономію».
Тож ні модерністичні композиції Отто Екмана і Германа Обріста, ні примхливі стилізації Густава Клімта не справили на О. Мурашка жодного впливу. Далеким він був і від того крила сецесіоністів (Едвард Мунк, Альфонс
Муха), яке започаткувало згодом сецесіоністичні шукання, і від жанровізму
творів таких мистців, як один із засновників «Сецесіону» Макс Ліберман чи
модернізму з плотським відтінком Лавіса Корінта.
Залишаючись і надалі прихильником імпресіоністів, він продовжував
опановувати пленерну свіжість живопису з його переливами кольорових
рефлексів у рухливо-динамічному світло-повітряному середовищі. У німецьких імпресіоністів він знайшов для себе те, що поєднувалося з рєпінською
традицією. Від них він перейняв саме ті прийоми застосування вільного широкого мазка, що плавно узагальнює форму, надає декоративного ефекту і
водночас виявляє конструктивну структуру форми, що «виграє м’якими тональними, перегуками» світла й кольору.
Наслідки мюнхенських уроків особливо відчутно простежуються в «Портреті О. М. Нестерової» (1904), яку він удруге зобразив уже в дорослому
віці. Струнка й гордовито-велична постать органічно вписана у видовжений
прямокутний формат полотна, вона немов наближена до переднього плану. Поза, жест, навіть вишукане вбрання (виконане у сріблясто-чорній гамі,
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оживленій невеличким акцентом рожево-червоного) використано як активні засоби характеристики образу.
Органічне зіставлення поетично-інтимного з наголошеною репрезентативністю обумовлює неповторну особливість образу. Однак, незважаючи на
парадність портрета та досить великі його розміри, у ньому відчутно звучить
задушевний ліризм, наявне схвильоване романтично-мрійливе почуття. Невеличка картина на стіні, відчинені двері на задньому плані, з яких падає неяскраве розсіяне світло, дають відчуття гармонійного єднання людини з навколишнім світом.
Тонке одухотворене обличчя, хвилясте чорне волосся, майстерно написані гарні руки — усе складається в натхненний і непересічний образ. Портрет О. Нестерової — свідчення подальшої розробки притаманних стилю
модерн силуетних прийомів у розв’язанні композицій, які так майстерно
застосовував у своїх портретах Валентин Сєров. Важлива роль у творі Мурашка належить колірній плямі, широкому мазку, що енергійно узагальнює
форми постаті, деталі вбрання, які сприймаються компактною цілісністю у
тьмянисто-м’якому освітленні інтер’єру.
Цей портрет є одним із тих перших Мурашкових творів, у яких глибина
психологічної характеристики і вільна монументально-декоративна манера
живопису приведені до органічної єдності. Манера, яку художник послідовно розвивав у своїх наступних творах.
Одним із найкращих за глибиною осягнень внутрішнього світу людини, за розкриттям духовної наповненості й вагомості образу є твір «Старий
учитель. Портрет М. І. Мурашка» (1906, НХМУ). У скромному за розмірами і негучному за барвами полотні художник змальовує благородну зовнішність портретованого, осінні неяскраві барви краєвиду. Узагальнюючи свої
безпосередні враження, шану і любов до людини, яка відкрила йому, як і
багатьом іншим, дорогу у велике мистецтво, О. Мурашко прагне вияскравити гуманістичну наповненість образу старого учителя, який усе життя віддав
служінню прекрасному. Затінене крислатим чорним капелюхом бліде обличчя, осяяне глибокою думкою. Цей твір доводить, що художникові був доступний нелегкий жанр психологічного портрета, де аксесуари й оточення
зведені до мінімуму, а вся увага зосереджена на обличчі, яке стає одночасно
й метою і засобом характеристики образу портрета-біографії.
Пошуки характеру в О. Мурашка були тісно пов’язані з шуканням відповідної атмосфери, середовища існування портретованого. У «Портреті художника Я. Станіславського» (1906, ХХМ) колоритна крупна постать, звична і зручна поза, жваве усміхнене обличчя в інтер’єрі (ледь накресленому)
сільської хати схоплені, здається, єдиним поглядом: так невимушено й майстерно відтворено і теплу засмаглість шкіри, і переливи строкатої краватки
на шиї, і мішкуватий темно-сірий костюм, що темною плямою виділяє постать на тлі білої стіни. Художник не прагне деталізовано змалювати людину, він утілює життєлюбність Я. Станіславського, його немов уповільнену
своєрідну грацію, притаманну високим кремезним людям. Вона вчувається в
повороті голови, у жестах, у самому силуеті, масивному і водночас артистично недбалому, нескутому. Художник акцентує руки Станіславського: м’яко і
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вільно спадає велика, гарної форми кисть правої руки, а ліва твердо покладена на коліно. Руки розміщені по діагоналі, «перетинаючи» темний силует
постаті, скидаються на крила обважнілого птаха.
Своє захоплення і почуття глибокої симпатії до портретованого художник передає темпераментним живописом, виразно фрагментованою композицією. О. Мурашко добре знав Я. Станіславського, уродженця України.
Той часто гостював у Києві в родині Прахових, заприятелював з М. Нестеровим, якого часто відвідував. Тож Мурашкові не раз випадала нагода бачитися і спілкуватися з ним. Портрет Станіславського він писав у маєтку
княгині Наталії Яшвіль на хуторі Княгинине, неподалік садиби Я. Станіславського у Вільшанах. До маєтку Н. Яшвіль О. Мурашко з М. Нестеровим
приїздив на запрошення господині. Там і зустрівся йому цей, як сказав про
нього М. Нестеров, «гладкий на вигляд, але симпатичний і тонкий за духовною природою, прямодушний і благородний чоловік» [6, с. 96].
Невимушене трактування образу в Мурашка органічно поєднується з
прагненням до відтворення внутрішньої вагомості портретованого. Життєво достовірна композиція твору водночас не позбавлена рис своєрідної монументальності. Так само силует фігури монументальний, гостро виразний
і вишуканий. Так О. Мурашко передав свою прихильність до Я. Станіславського як до людини і свій пієтет до нього як до художника, чиї мистецькі
погляди були йому відомі й близькі, і які він не міг не поділяти.
Отже, як бачимо, для О. Мурашка багато важило не лише «що» чи
«кого» зобразити, але і «як». Це відчувається і в інших портретах з жанровою основою, або інакше — портретах-картинах чи так званих композиційних портретах.
До портрета Я. Станіславського близький за часом твір «За п’яльцями»
(1905, НХМУ), де зображена за вишиванням дочка Адріана Прахова — Олена Прахова. Вона сидить у кімнаті, схилившись над роботою, зосереджено
поринувши у своє заняття. Навколо нічого зайвого, що могло б відволікти
її увагу. Аксесуари інтер’єру художник зводить до мінімуму — у ньому лише
те, що необхідно для вишивання. На постаті зображеної, написаної щільним мазком, що передає матеріальну відчутність форми, виграють відблиски
світла, що підсилюють елегантну легкість композиції і соковитість живопису. Світлотіньовими засобами художник навчився активізувати колірні плями, наповнювати прозорістю навколишній простір.
У «Портреті А. В. Прахова» (1904) промені сонячного світла рівномірно
проникають через білу фіранку до кімнати, де за столом сидить знаний вчений,
який ніби на мить зненацька повернувся до когось. Промені падають на сиве
волосся, відбиваються золотавими відблисками на широко розкинутих руках
(що наче обійняли простір навколо), на вигнутих поручнях стільця. У світловому потоці постать набуває силуетних темних обрисів: і риси мудрого обличчя з
широкою бородою, і руки стають у центрі композиційної акцентації.
Але особливої світлоносності О. Мурашко досягає у згаданому вище
портреті Я. Станіславського, де кинутим зверху сонячним променем визначається увесь лад золотавої гами колориту, що дає зрозуміти мистецьку душу
цього щирого сонцепоклонника.

136

www.etnolog.org.ua

Людина і час: український портретний живопис...

IM

FE

Це був крок молодого художника до сонцесяйної пленерності наступних
творів, а тому своїх персонажів він і справді «виводить» на повітря, під сонце, у тінисті куточки, що виграють різнобарв’ям рефлексів.
Полотно «На ковзанці. Портрет О. І. Мурашко» (1905, НХМУ) показує
миловидну модель під час катання на ковзанах у легкому й плавному русі.
За нею розгортається простір льодового майданчика, що на дальньому плані замикається якоюсь будівлею з глухими стінами. Картина-портрет написана у стриманій сірувато-блакитній тональності, у якій узагальнено трактований сніговий покрив дає відчуття сірої зимової днини з її легкою прохолодою. На цьому тлі чітким силуетом вирізняється гнучка постать ковзанярки в теплому зимовому вбранні. Фрагментарність поколінної композиції, а
надто декоративно-грайлива виразність обрисів силуету виказують пам’ять
художника про мюнхенську сецесію.
Твір «Зима» (1904, приватна збірка), де зображено двоє святково вбраних молодят на тлі далечини засніженого краєвиду, є першим, як зауважує
Л. Членова, жанровим твором О. Мурашка, у якому художник наблизився
до вирішення тих проблем, до яких він звернувся згодом [16]. Головна його
концепція у тому, що, крім освоєння пленерних завдань, художник у монументальній формі створює узагальнені народні характери, не вдаючись до
етнографічної описовості. Також, зображуючи цих персонажів, О. Мурашко мав конкретних прототипів, як і в наступних картинах. Закладені в цьому
творі пленеристичні здобутки невдовзі виявилися в картині «На кормі. Портрет Жоржа Мурашка» (1906, НХМУ).
Картина «На кормі» експонувалася на виставці творів О. Мурашка у салонах Е. Шульте в Берліні, Дюссельдорфі та Кельні і була помічена критиками. У газеті «Kölnische Allgemeine Zeitung» опублікували відгук на виставку, де згадувалося: «Мурашко виявляє себе в мистецтві як сильну самобутню
постать. У портретах він завжди блискуче вирішує цікаві завдання, освітлення. Його спеціальність — світло. Ось, наприклад, він малює молоду людину
в широкій панамі, що сидить у човні проти сонця (портрет Ж. Мурашка), де
червонуваті полиски коло шиї та обличчя сповнюють усю картину цілою гамою сонячних тонів» [1, с. 143].
Жорж Мурашко, двоюрідний брат художника, був для нього однією з
улюблених моделей. Його яскрава краса, весела й людяна вдача були немов
створені для щастя. Вираз радісного й світлого сприйняття життя — головне завдання в портреті Жоржа «На кормі». Поясний портрет цього юнака,
що датується 1910—1912 рр., вражає чудовим живописом, гармонійною ясністю образу юності, розкритого з неприхованим замилуванням. На темнобрунатному тлі легко і граційно вимальовується струнка постать. Ніжне обличчя з блискучими здивовано-радісними очима під смолисто-чорними
дугами брів, по-дитячому ніжним підборіддям і рожевими вустами світяться ледь стримуваною енергією. Вся постать юнака — втілення щастя й молодості. Контрастні поєднання біло-вохристих, брунатно-чорних кольорів,
яскраве світло спричиняють мажорне й поетичне звучання твору, який увічнив радісну жадобу юнака до життя, так несподівано обірване смертю.
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Парний портрет «Сонячні плями. Жорж і Олександра Іванівна Мурашко» (1904—1908, НХМУ) сповнений бадьорого ритму. Парубок зображений
зі своєю матір’ю у дворі на тлі прохолодно-затишної зелені, крізь яку, наче
через мереживо, падає яскраве сонячне світло. Навколишнє середовище не
заступає людей, а стає немов уособленням їхнього душевного настрою. І
прохолодна тиша літнього погожого дня, і близькі, милі серцю художника люди, упевнено й радісно змальовані ним — усе дихає спокоєм і щастям. Усмішка жінки і жваве обличчя, поза і характерні жести стрункого, засмаглого темноокого Жоржа, що скидається на іспанця в миготінні яскравих спалахів сонячних плям наче рухаються назустріч глядачеві, приязно й
тепло звертаючись до нього.
Стихія пленерного живопису дедалі більше захоплює художника, і він,
як сп’янілий, упивається сонцем, дзвінкими кольорами, що виграють у його
промінні. А відтак йому непотрібні були «теми», «сюжети», — він надто був
«живописцем», аби видумувати композиції, не хотів, краще — не вмів говорити іншою мовою, як лише різнобарвною гамою своїх ліричних полотен
[2, с. 142].
У картині «Біля ставка» (1911, НХМУ) художник з легкою імпресіоністичною невимушеністю передає відчуття спекотної літньої днини, яке досягається контрастним зіставленням холодних і теплих кольорів, узгоджених
м’якше, ніж у полотнах «На кормі» та «Сонячні плями». Тут він зобразив
жінку (для цієї картини, як і деяких інших, позувала дружина художника —
Маргарита Августівна), що спокійно сидить у прохолодному затінку дерев
на березі водойми. Її обличчя сильно затінене, густа тінь падає на шезлонг
і надає голубому покривалу на ньому синьо-фіолетового відтінку. Фіолетові
рефлекси виграють на дорозі, що видніється за шезлонгом. Прозора вода у
ставку віддзеркалює дерева, що десь там, на протилежному боці, на яскраво
освітленому зеленавому пагорбку; і спокійне плесо повниться відчуттям глибини. Здається, що все навкруги завмерло і панує тиша, така, яка буває за
спекотної погоди. Палюча атмосфера наче осіла гарячими червоними плямами візерунків на покривалі. І цей колірний акорд ще інтенсивніше посилює звучання холодних тонів.
Пленерні здобутки О. Мурашка позначилися й на колористичному
ладі суто портретних композицій, наприклад, «Вечірні рефлекси. Портрет
Н. Є. Кузьміної» (1901, НХМУ), де він зобразив дочку знаного у свій час київського мистецтвознавця і критика Євгена Кузьміна. Вона стоїть біля столу, покритого візерунчастим килимом-скатертю (такі ми бачимо на багатьох давніх портретах козацької старшини). Постать моделі наче затиснута
у вузькому просторі боковими сторонами надто видовженого по вертикалі
полотна. Голова жінки повернута в профіль, а погляд, сповнений тихої задуми, спрямований кудись уперед, туди, звідки на стільницю й на білу сукню зображеної падають жовто-золотаві відблиски призахідного сонця. Вони
створюють настрій, який часто навіюється тихим згасанням надвечір’я, легким смутком.
Так само, як імпресіоністи, О. Мурашко любив життя і, як сказав М. Бурачек, «ловив, хапав те життя, його моменти, його красу» [2, с. 145]. Худож-
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ник мало коли займався значною підготовчою роботою, яка вимагає виконання ретельного ескізу, етюдів, пошуку композиції тощо. Зате йому завжди
допомагало чітке обмірковування задуму, знання мети, цілеспрямованість в
її досягненні і, безперечно, висока виконавсько-технічна вправність. Таким
чином, у Мурашка була своя програмна мистецька установка й відповідний
метод роботи, про який М. Бурачек писав: «Виїжджаючи, наприклад, на
село, Мурашко довго приглядався до місцевості, шукав мотивів, освітлення,
і весь час йшла певна в його душі творча й напружена робота, бо приступав
він до полотна раптово й несподівано: О. О., як і славетний Айвазовський,
говорив, що може малювати лише тоді, коли десь в його уяві буде готова вся
картина. Малював Мурашко свої картини майже без підготовчих студій (користувався ними дуже рідко), просто з натури й часто тягав з собою великі полотнища на гору, у ліс, над річку. Так виникла прекрасна сильна картина “Дівчата на призьбі”. Мабуть, у святковий день троє дівчат, одягнених
по-святковому, на призьбі, в тіні, у холодку сіли спочити, вертаючись чи з
церкви, чи з сусіднього села. Гаряче сонце підвелось високо і заливає все
сліпучим сяйвом й смажить до нестями... А тут — тінь, хоч і сюди вдираються сонячні рефлекси, що б’ють від землі й знову освітлюють ці три фігури. І
дівчата примружують очі... За хатою — берізка й моріжок, що під промінням
сонця так соковито палає зеленим вогнем, а дaлi, під лісом, означаються
якісь селянські будівлі. І скільки в картині світла, якоїсь радости, що такий
день мусить бути святом: все там таке веселе, радісне, байдуже...» [2, с. 146].
Своєрідність манери О. Мурашка чутливо сприйняла німецька критика
і влучно визначила її підґрунтя. Один із рецензентів «Кельнської газети» писав: «В художньому салоні Шульте зараз знаходиться виставка цікавих картин художника Мурашка з яскравими, гарячими кольорами, що ми часто
зустрічаємо у мешканців півдня. Найбільш видатним твором ми вважаємо
картину “Південь у неділю”*, що представляє двох селянок на тлі осіннього пейзажу. Картина приваблює увагу не тільки своєрідними яскравими, —
хоч і не строкатими, — тонами, але й чисто руським колоритом, сильно виявленим у картині» [Цит. за: Абліцов Віталій. Ностальгія... С. 144]. Інший
німецький критик з журналу «Kunst», зупиняючись на картині Мурашка
«Карусель»**, що експонувалася 1909 р., робить слушний висновок щодо
слов’янського характеру, який у ній відображується: «Слов’янська меланхолія та глибока релігійність чергуються з суто похітливим світовідчуттям, з
бурхливою жагою насолоди» [цит за: 1, с. 143].
У селянських картинах-портретах Мурашка справді є меланхолійні нотки, які вчуваються в характерах мрійливих дівчат і молодиць, а їхня меланхолійність чимось споріднюється із покірливою релігійністю, що виявляє
внутрішню побожливу сутність української душі. Є в них і жага насолоди,
що сонцесяйною барвистістю гаряче пломеніє в його живописі від картиниОчевидно, М. Бурачек згадував картину О. Мурашка «Недільний день» (1909). — Ред.
На виставці в Мюнхені (1909) О. Мурашко за «Карусель» отримав золоту медаль.
Картину придбали одразу з виставки для Музею образотворчих мистецтв Будапешта. Ескіз до картини «Карусель» (1906) зберігає НХМУ. — Ред.
*

**
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портрета «На кормі» до його «Пралі» (1914) і недовершеного монументального полотна.
М. Прахов згадував історію створення картини «Продавщиці квітів»
(1917): «Сліпуче сонце, що викликало захворювання очей, і трудність роботи серед базарного натовпу завадили закінчити цей чудово розпочатий колективний портрет» [14, с. 431]. Зі спогадів М. Прахова про свого товариша дізнаємося, що той «Україну любив, як люблять рідну матір. Любив свій
народ, любив яскраве сонце, покриті золотом хліба, що зріє, поля, народні
жіночі костюми, що виграють розмаїттям барв і полиском намиста. Любив
веселий дівочий сміх і пісні, — то сумні, як вечірня зоря, то веселі, завзяті,
жартівливі і гомінливі, як весняний потік. Із захопленням штовхався він на
ярмарках і базарах і збирався написати цілий цикл картин на тему “народна забава”» [14, с. 429].
Один характерний епізод із життя О. Мурашка, про який він розказав М. Прахову, розкриває любов художника до рідного краю і проливає
світло на глибинні, можливо, й підсвідомі імпульси його творчих устремлінь. Ще коли О. Мурашко навчався в Академії, Микола Іванович Мурашко, їдучи до Мюнхена, узяв його із собою. Тоді відбулося перше знайомство майбутнього мистця з цим заповітним для художників містом. Вражень
було багато, та «зима промайнула швидко — розповідав він, — була чудова,
але тільки-но запахло весною, почав танути сніг, — потягнуло мене до себе,
на батьківщину. Наближався Великдень, згадалися паски, мазурки, “баби”,
сирна паска, прикрашена мигдалем і родзинками, з традиційними рельєфними буквами “Х.В.”, увіткнутою зверху величезною паперовою квіткою —
яскраво-червоною ружею. Згадалися яскраво фарбовані яйця, хлопці, вдягнені по-святковому, що катають їх з лотка де-небудь на лузі, дівчата, виряджені чепурно у все найкраще... Страшно захотілося швидше потрапити додому, на Україну. Терпів, терпів і не витримав — взяв і втік, а дядько залишився за кордоном» [14, с. 412].
Великий вплив на формування душі майбутнього художника мала його
бабуся, що безмежно любила і пестила онука, заміняючи йому матір, якої
довго не було поруч з ним. Від бабусі, як зауважує М. Бурачек, він «на все
життя... заховав поетичне почуття до свят Різдва, Великодня, зелених свят,
від неї ж перейшла до нього та енергійність, діяльність натури і та розсудливість разом з добрим серцем, що так приємно вражали в О. О. кожного, хто
мав щастя знати його ближче» [2, с. 108].
Отже, враження, що змалку формували душу художника, світосприйняття, значною мірою сублімувалися в його живописі на рєпінськопередвижницькі традиції, на стилістику імпресіоністів, сецесіоністів і виявилися в самобутній індивідуальній манері як у картинах, так і в портретах, у яких персонаж для художника був цікавим як тип. Стосовно цього
М. Прахов дійшов висновку, що: «Починаючи з юнацьких робіт на “Кукушкіній дачі”6, де босяки і босячки зацікавили його своїм своєрідним характером костюмів і облич, — “тип” був головним у всіх роботах О. О. Мурашка.
Старе чи молоде обличчя, вродливе чи негарне — всеодно, лише б обличчя
те було типовим, виражало думку» [14, с. 431].
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Усю глибину народного характеру, його типовість О. Мурашко впевнено розкрив у творі «Селянська родина» (1914, НХМУ), що по суті є груповим портретом, написаним з місцевих селян на полтавському хуторі Лучки.
Примітний потяг до психологізації образів. На картині три фронтально зображені постаті: старенька спрацьована селянка і сивобородий чоловік, що
сидять на ослоні, а поряд стоїть їхня юна чорноока донька в яскравому святковому вбранні зі стрічками й коралями. Вони змальовані майже впритул до
переднього плану, на тлі осяяної сонячним промінням стіни з потемнілими
іконами. Цілком патріархальна селянська обстановка, сповнена святкової
чистоти і теплого настрою з відтінком легкого смутку і задумливої зажури
людей, що знали нелегку селянську працю, які заслуговують поваги. Гідність
цих людей і стверджує художник, не вдаючись до якихось надмірних соціальних мотивацій теми, яка, скажімо, пронизувала твори передвижників.
Кожен образ наділений відповідним настроєм. Від зажуреної літньої селянки, що у час святкового перепочинку втомлено поклала на коліна натруджені руки, віє турботливістю господині дому, здатної дати усьому лад. На
її немолодому обличчі відобразилася лагідність і доброта, що їх не пригнітило життя, хоча й залишило в душі ледь уловимий тужливий настрій. Отже,
не варто сприймати цей образ з тенденційною упередженістю лише на його
соціальний зміст. Так само, як і образ господаря, що сидить поряд з дружиною. Він скромно причепурився, але, мабуть, у думках десь про прийдешній день, що потребує сильних рук до праці. Про це можна здогадуватися
по його очах із заглибленим у себе поглядом. Своєю селянською простотою
він викликає повагу й симпатію. Є і в його настрої журливість, як і в образі
дружини. Таке потрактування можна сприйняти, як роздуми над пройденими роками, смутком за молодістю, що промайнула. Тим паче, зміст цього мотиву ясніше сприймається у зіставленні вигляду стареньких з молодою донькою, що стоїть поряд матері. Образ дівчини, заквітчаної віночком,
у святковому строї дещо контрастує із зображенням батьків в однотонному стриманому (лише темного і світлого кольорів) убранні, привносить радісний мотив, який урізноманітнює гаму почуттів і настроїв. І є у цій гамі
певна, як висловлювався німецький критик, слов’янська, а ми уточнимо,
українська, меланхолійність, що поетично забарвлює образ. Принагідно слід
згадати, що ця риса виразно проступає і в «Селянській родині» Тараса Шевченка, яка була створена більш ніж за пів століття до Мурашкової картини,
хоча обидва твори різняться за художнім вирішенням.
Завдяки монументалізуючому принципу композиції, насиченій зеленочервонясто-брунатній колірній гамі образи Мурашкових селян стають особливо значущими: світло праворуч інтенсивно і яскраво підсвічує засмаглі обличчя, натруджені руки, привертаючи до них особливу увагу. Напружена насиченість кольорів, плавна плинність ліній і площин при загальній статиці
силуетів визначають своєрідний емоційний тон полотна.
Якщо в селянських зображеннях О. Мурашко розкривав близький йому
з дитинства світ образів і їхнього середовища та інтерпретував їх у формах на
перший погляд іноді грубуватих, але від того не менш вражаючих, то у портретах інтелігенції він дещо інший. У цей світ він входив поступово, крок за
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кроком осягаючи властиві йому звички, поводження, побут, манери й характери. У портретах городян звучать дещо інші інтонації. Та важить ще й
те, що його селянські персонажі імперсональні, а з середовища інтелігенції
він малював цілком конкретних осіб, серед котрих були як звичайні міщани,
так і ті, хто вирізнявся вишуканим аристократичним полиском.
Своїх близьких він здебільшого зображає у домашній міській обстановці, в інтер’єрі, як і завжди, фрагментарному, не загромадженому аксесуарами, проте характерному для міського житла. Часто його персонажі сидять
за столом («На терасі. Портрет О. І. Мурашко», 1906; «Портрет М. А. Мурашко на Капрі», 1909; «Дівчина за столом», 1910—1911, усі — НХМУ).
Безпосередність моменту у творах ґрунтується на природному вмотивуванні композиції, що відтворює ніби ненароком побачений життєвий епізод.
Відчувається раціональна виваженість, хоча вона і не впадає у вічі.
Особливою жвавістю продуманої композиційної побудови позначений
«Портрет Н. М. Нестерової» (1910), який своєю фрагментарністю створює
враження щойно вловленого мінливого моменту під час позування художникові маленької верткої доньки Михайла Нестерова. Вона, у білій сукенці, підібгавши ноги, зручно сидить у великому чорному кріслі. Дівчинка дивиться з удаваною серйозністю, за якою відчувається бажання зіскочити з крісла
і гайнути від свого «мучителя». У жвавому погляді, у ніжному личку є якась
особлива чарівність дитячого образу і невимушеність поведінки — такої,
якої ще бракувало в портретах дівчаток Язєвих. Як зазвичай в інтер’єрних
композиціях О. Мурашка, у цій також багато світла, яке гармонізує тональні
співвідношення кольорів, визначає протяжність просторових вимірів і пластичність об’ємної форми.
З часом у портретних персонажів О. Мурашка з’являється певний аристократичний полиск. Він помітний у «Портреті В. Єпанчиної» (1904—1908,
НХМУ). Підкресленою елегантністю позначений і один із портретів дружини художника («На терасі. Портрет М. А. Мурашко», 1909, НХМУ). Мистець
зобразив її під час відпочинку — молода жінка напівлежить у солом’яному
кріслі, тримаючи на колінах маленького песика. Ранкове освітлення тонко
промодельовує тональність білого у дусі «симфоній» Дж. Вістлера.
Вишуканою виглядає модель на «Портреті В. А. Дитятиної» (1910,
НХМУ), де образ вродливої жінки з розумним поглядом має характерні прикмети порубіжного часу. Вона сидить у плетеному кріслі, граційно підперши голову тонкими пальцями руки. На темно-синьому тлі й темному вбранні особливо яскраво акцентується її виразне обличчя під великим крислатим
капелюхом. Критик А. Браун, побачивши портрет на виставці мюнхенського
«Сецесіону», так відгукнувся про нього у «Norddeutsche allgemeine Zeitung»:
«серед небагатьох росіян виділяється Мурашко своїм тонко відчутим і шляхетно виконаним жіночим портретом, одним з найпрекрасніших на виставці» [1, с. 144].
Слава Мурашка-портретиста росла і він став отримувати багато замовлень. Але художник остерігався впасти у салонну солодкавість і знаходив з
цього вихід, дотримуючись вірності своїм принципам. До замовних портретів
належать «Портрет співака Г. Андреєва», «Портрет дружини співака Г. Ан-
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дреєва» (обидва — 1909), «Дама у білій перуці» (1911), де зображена дружина
німецького консула Герінга, «Портрет К. Виноградської», «Портрет Б. Енні»
(обидва — 1912, всі — НХМУ), виконані у Москві портрети князя і княгині Оболенських (1912, АДППМЗ). Замовні портрети О. Мурашко почав виконувати, ще навчаючись в Академії. І. Рєпін, намагаючись підтримати своїх учнів матеріально, а також прилучити до великосвітського життя столиці,
іноді передавав їм свої замовлення. Передавав і Мурашкові. І з ним, тоді ще
«неотесаним» провінціалом, трапилося кілька курйозів. Одного разу на обіді
в якоїсь графині, коли він з необережності обливши підливою сукню сусідки, зібрався витирати носовичком пляму. Іншого разу він прийшов до однієї
пані домовитися про сеанси. Та пригостила його цигаркою, а молодик запаленого сірника викинув у попільничку так, що в ній усе загорілось. Рятуючи
становище, він став задмухувати вогонь, та так, що все розлетілося навкруги. Спохмурніла пані холодно сказала, що про початок сеансів вона повідомить письмово. Звісно, після цього інциденту жодного повідомлення від неї
не надійшло. А ще один курйоз трапився тоді, коли О. Мурашко малював
портрет цариці Марії Федорівни. За придворним етикетом, він мав звернутися до цариці не сам, а через присутню поряд статс-даму — просити царицю змінити позу. І от, коли цариця відхилила голову, він, захоплений роботою, нетерпляче вигукнув: «Голову, голову тримайте як слід!» Хоч за порушення етикету його не позбавили роботи, але догану від статс-дами він мав.
Так починав пізнавати світське життя художник-початківець, виконуючи офіційні замовлення. У зрілий період своєї творчості О. Мурашко виконав чи не єдине зображення репрезентативно-обстановочного типу, намалювавши «Портрет князя М. М. Оболенського» (1912). Твір вирішений традиційно, зі збереженням обов’язкового інформативного оточення. Художник вдало повторив позу і жести портретованого та його зображення, що
видніється на стіні. Цим зіставленням Мурашко ніби малює життєвий шлях
свого героя, енергійність його вдачі.
Останні роки творчості О. Мурашка позначені новими рисами. У його
творах намічається відхід від життєвої безпосередності зображення. Художника приваблює драматична напруженість контрастних колірних поєднань,
декоративно-монументальні пошуки передачі характеру людини суперечливої та бурхливої епохи, яка наступила разом із Першою світовою війною, революцією і війною громадянською.
Експресивний за композицією, за колоритом, побудованим на ліловосиніх, жовтогарячих тонах портрет «Жінки з настурціями» (1917, НХМУ)
відкриває нову сторінку творчої еволюції мистця. Надзвичайно чутливий до
колірного симфонізму, до врівноваженості композиції О. Мурашко тут виступає темпераментним інтерпретатором складного непересічного характеру. У гарячих спалахах кольорів розкривається емоційний стан жінки із жагучим поглядом чорних очей. Колір у всіх його експресивних градаціях стає
виразником ідейної спрямованості твору.
Пафосом боротьби і внутрішньою конденсованістю почуттів немов
пройнятий останній «Автопортрет» (1917, НХМУ) мистця. На холодному
синьо-зеленому тлі в енергійному тричвертному повороті зображено погруд-
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дя. Від колишньої ліричної гармонії його портретних зображень немає й
сліду. Романтичний пафос образу в автопортреті розкривається в асоціативних контрастах приглушено-синього, зеленкувато-сріблястого і яскравочервоного колориту. Тривожно-таємничий морок тла і яскраве світло ніби
«виривають» з напівтемряви пристрасне прекрасне в поривчастому русі обличчя. Художник вдало передає могутній згусток внутрішньої енергії, вгадуваної в темпераментно-пастозному, упевненому живописі.
Портрет, виконаний без будь-якого підготовчого ескізу і навіть рисунка,
вражає бездоганністю майстерного ліплення форми кольором, він немов демонструє творче кредо художника, його активне, дійове ставлення до життя.
У композиції домінують піднесена рішучість, духовна активність і зосередженість. Вони відчуваються в усьому: у виразі суворого вольового обличчя,
у наближеності його до глядача і одночасно в погляді, що немов би тримає
на певній відстані. Освітлення рельєфно окреслює зображення на синьозеленкуватому тлі. Усе у творі підпорядковане безкомпромісному самоаналізу. Складність душевних переживань не заступає внутрішньої динамічності,
енергійної готовності художника до активного «діалогу з часом».
Такий активний діалог і вів художник у часи бурхливого революційного
натиску. Він глибоко поринав у державну і громадську роботу, сподіваючись
на піднесення художньо-культурного життя. Проте нагла смерть від бандитської кулі припинила його життя в розквіті творчих сил і активної діяльності на розбудові української культури.
Шляхом синтезування основних художніх здобутків кінця ХIХ — початку ХХ ст. відбувалося й мистецьке становлення Федора Григоровича Кричевського (1879—1947), творчий набуток якого в галузі портретного живопису не вкладається у звичайні стильові визначення. Він прикметний пошуками застосування відповідних колірних і пластичних засобів, здатних бути
інструментом вираження не просто емпіричного сприйняття натури, але й
сублімувати в портретному зображенні оптимістичні, життєствердні начала
власного світосприйняття художника, а разом із цим, через емоційну проникливість в образ, живописними формотворчими засобами осягнути не
лише мікрокосм особистості, але й той макрокосм, у якому вона сформувалася як соціальний та етнічний тип. Цей індивідуалізований тип органічно
споріднений з натурою самого художника, з його духовним складом, естетичними та моральними принципами.
Син земського фельдшера, він зростав у селянському середовищі з його
особливими матеріальними цінностями та морально-етичними основами,
інтерес і повагу до яких він засвоював змалку. Цей фізично розвинений, гарний на вроду нащадок давнього козацького роду цінував такі ж самі якості
в людях, отримуючи навзаєм прихильність оточуючих. Про це, зокрема, згадує внучата племінниця художника Катерина Кричевська-Росандіч. У своїх спогадах вона пише: «Поміщиця Лідія Старицька зацікавилася молодим
художником, сприяла Федору в розширенні “горизонтів” і можливостей у
його кар’єрі…» [8, с. 45].
Кричевський пройшов тривалий і впевнений академічний вишкіл у
Московському училищі живопису, скульптури і архітектури (1896—1901),
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Петербурзькій академії мистецтв (1903—1904; 1907—1910). Його вчителями
були К. Савицький, А. Архипов, В. Сєров. Навчався у І. Рєпіна, Д. Кардовського, Ф. Рубо, В. Мате. За час навчання та закордонних поїздок, у яких
він ознайомився з класичними надбаннями мистецтва, з тогочасними мистецькими течіями, він був цілком готовий дотримуватися конструктивноархітектонічної чіткості рисунка, мажорної барвистості живопису, що вносили свої акценти в монументально-декоративну систему композиції.
Але найголовніше в тому, що «Кричевський, — як згадує С. Григор’єв, —
мав самобутній дар від природи художника-декоратора монументального
плану. Все життя він тягнувся до розписів і оздоб в архітектурі. З цим, певно пов’язана і його любов до матеріальної культури, яку художник глибоко
розумів і шанував. Він добре знав шиття, чоботарство та гончарство. Народне мистецтво Федір Григорович відчував надзвичайно тонко. Він міг довго розповідати про хустини, про те, як ними пов’язуватися. Він досконало знав техніку виготовлення килимів, вишивання» [5, с. 42]. «Я не знаю
іншого художника, — підсумовує С. Григор’єв, — якого можна по праву
назвати “українським за духом”. Козацька любов до прикрас, лицарство,
тяга до пригод, любов до керування, незвичайна працелюбність і деяка примхливість — усе це разом, на диво, цілком вживалося в одній людині» [5,
с. 42—43].
С. Григор’єв був у близьких стосунках із Ф. Кричевським, виконуючи
обов’язки його асистента і помічника в Київському художньому інституті,
і до його спогадів та оцінок творчості патрона варто прислухатися. «Федір
Григорович, — пише він, — був складна і суперечлива людина. Як романтик,
помічав у житті, головним чином, героїчне й поетичне. Тому-то й персонажі на його картинах такі енергійні, так міцно тримаються землі. Він бачив
життя по-особливому. Буденності не помічав, вона проходила повз нього,
не впливала на його творчість. Його мистецтво творилося за особливими,
лише йому відомими законами, рухалося внутрішньою силою художніх традицій і власної логіки. Він умів бачити красиве, поетизувати і відтворювати
його на полотні. Вражала різниця між мистецтвом Кричевського і життям,
що спливало перед його очима. Навіть дружина, дочка Мар’яна і син Роман,
що рано помер, зовсім не такі були в житті, як на його картинах. Він їх бачив по-своєму екзотично й декоративно» [5, с. 42—43].
Портрет став для Ф. Кричевського одним із основних жанрів, який
сприяв набуттю й розвиткові майстерності. Уже найраніші портрети мистця
виявляють досить вправно засвоювані уроки колористичної організації портретної композиції і прагнення застосувати набуті навички у розв’язанні образів. Не залишається безрезультатною поїздка восени 1902 р. до Лондона,
де він мав нагоду наочно переконатися в тих явищах, які відбувалися в зарубіжному мистецтві.
«Федір Григорович, — згадує С. Григор’єв, — багато розповідав мені про
англійську художню школу, особливо цінував акварелістів та портретистів.
Гейнсборо він прирівнював до Тиціана і вважав обох за живописців, у творчості яких основним був колір» [5, с. 43].
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Він придивлявся до прерафаелітів, зацікавленість якими певною мірою
проявилася в композиції «Дівчинка в блакитному. Портрет сестри Марусі»
(1901—1902, ЛМХМ). Його особливу уяву привернули твори надзвичайно популярного у той час Джеймса Вістлера, стильові ремінісценції якого відчутні
у «Портреті Параски Кричевської, матері художника» (1903—1904, НХМУ;
див. вклейку: 35). За своєю композицією твір Кричевського дещо нагадує
вістлерівські «Аранжування в сірому і чорному № l. Мати художника» (1871,
Париж, Музей Орсе) та «Аранжування в сірому і чорному № 2. Портрет Томаса Карлейля» (1872—1873, Глазго, Художня галерея). Це простежується у
профільному розташуванні моделі, чітко окресленому силуетові. Молодого
художника приваблює Вістлерове вміння досягати лаконізму силуетного зображення і його розміщення на майже квадратному форматі полотна. Проте
відчувається, що йому ще нелегко дається визначення колірної домінанти,
узгодження звучань зеленого, червоного, білого. Немає ще тут і тієї свободи живопису, яка забезпечувала б рівномірність фактури письма, стрункішу
узагальненість деталей, здавалося б, таку необхідну в зображенні тіла. Однак
у цьому творі відчувається, що розуміння художником портретної композиції здійснювалося на основі ретельного й близького ознайомлення з досягненнями світового і вітчизняного мистецтва. Передусім це простежується у
прагненні домогтися емоційної образності кольору в руслі московської школи колористики, тяжіння до якої виявляється місцями соковитого яскравого
живопису. Хоча в основі образної концепції ще немає утвердження активності людської натури, уже в цьому портреті намітилася монументальність
композиції, уважне ставлення до форми.
Подальші шукання Ф. Кричевського в галузі портретного живопису відбувалися у двох паралельних напрямках, які простежуються майже до кінця
першого десятиріччя ХХ ст. Одні твори пов’язані насамперед із розв’язанням
завдань гармонізації кольору, удосконаленням рисунка. За своїм колоритом і композицією вони більше нагадують виконання академічних вправ,
ніж самостійні портретні композиції, у яких художник домагається самостійної інтерпретації образу, спрямовуючи увагу на навколишнє життя, яке
він сприймає в безпосередніх стосунках із ним. Саме ці твори з яскравим
народним типажем, живописним і барвистим вбранням, позначені емоційною темпераментністю і помірною насиченістю, прикметні тими якостями, що міцно сконцентрувалися в конкурсній жанровій композиції «Наречена» (1910, НХМУ) і визначили подальшу лінію розвитку портретистики
Кричевського. Вони виявилися альтернативними до значно стриманіших за
них академічних робіт, що надавали художникові можливість удосконалювати технічну майстерність у рамках академічної програми. Така двоїстість
пошуків і обумовила вибір та виконання двох конкурсних картин, для одної з яких був обраний євангельський сюжет христологічного циклу («Поховання» (інша назва — «Оплакування Христа»), 1910, НХМУ), для другої — сюжет, що ґрунтується на конкретному епізоді з народного життя
(«Наречена»).
У роботах, виконаних в академічний період, переважає холодна колірна гама. У кожному з портретів художник вирішує певне завдання. «Портрет
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невідомого» (1908, НХМУ) є традиційним кабінетним портретом. Портретований, поважний добродій з сивою борідкою, сидить у кріслі з високою
спинкою. Написаний у сіро-брунатній гамі твір ніби стоїть осторонь шукань молодого мистця. Художник надає певної величності поставі зображеного, від чого фігура виглядає дещо статичною, підкреслюючи момент позування. Наслідуючи традиційний принцип портретної композиції, він світлою плямою акцентує увагу на обличчі і руках. Світлові акценти на трьох
точках, що утворюють стійку пірамідальну основу композиції, посилюють
фронтальність зображення. У цій пірамідальній рівновазі вгадується композиційний прийом, який згодом визначиться як один із улюблених мистцем.
Однак у «Портреті невідомого» цей прийом ще не набув належної виразності. Фронтальне розміщення постаті заради її монументалізації створює
враження, що зображеному не дуже зручно сидіти. Обличчя й руки, модельовані світлотінню, відзначаються міцністю побудови форми, виявляють
упевнене володіння рисунком. Ця впевненість дозволяє точно і ретельно
відтворити портретні риси, підкреслюючи вольове начало натури, уважний
погляд очей. Утім, підкреслена докладність у відтворенні обличчя й рук привносять деяку роздрібленість форми.
Вільно й розкуто написаний «Портрет Віри Пушкової, натурниці Академії мистецтв» (1908—1909, НХМУ; див. вклейку: 29). Художник ніби раптом
осягнув необхідне для нього вміння передавати природність і невимушеність у поведінці моделі. Мотив дії завдяки активності форми і простору та
енергійності письма отримує тут пластичну виразність. Напівпостать, змальована вольовим динамічним мазком, немов збуджена якимсь внутрішнім
імпульсом. Художник, обмежений стриманою сіро-брунатною гамою кольорів, ніби мимохіть стає уважнішим до рисунка, ретельно проробляючи
форму і виявляючи її конструктивну міцність. Особливу увагу він приділяє
обличчю, моделюючи його тонкими, але щільними ударами пензля, що дозволяє з усією точністю і визначеністю передати фізіономічні особливості
портретованої.
Сам характер письма спрямований на виявлення фактури форми, її матеріальних особливостей. Широкими, впевненими порухами пензля передається пухнастість м’яких кіс, що вибиваються з-під капелюшка. Жорсткуватість кожушка відтворена пружнішими пастозними мазками. У зображенні
тла розмашистий мазок і насичений колір дають можливість домогтися відчуття мерехтіння повітряного середовища, зробити плавними переходи планів, «занурити» постать у середовище, не порушуючи просторової цілісності композиції.
Поступово живописні засоби у Ф. Кричевського стають органічним
компонентом портретних характеристик, посилюючи емоційне звучання
твору. У «Портреті натурниці» (1908, НХМУ) рисунок і живопис набувають
природного взаємозв’язку і складають гармонійну єдність. Темпераментний
живопис, що надає певної активності формі, у той же час отримує й образне навантаження, підкреслюючи «задерикувату» вдачу моделі.
Переважна більшість композицій ранніх портретів художника будується
на силуетному зображенні фігури. Очевидно, у цьому якоюсь мірою відби-
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вається захоплення лапідарністю портретів його вчителя — В. Сєрова. Так,
скажімо, у композиції «Дама з віялом» (1905—1906, НХМУ) він захопився
прагненням створити тональну узгодженість золотаво-вохристого (з коричневим) тла та підлоги і темно-синьої сукні, що утворює насичену живописну
пляму. Вона вдало контрастує з теплими барвами оточення і водночас підкреслює вишуканість ліній силуету зображеної. У цьому портреті Ф. Кричевський домагається тонального нюансування кольору, котрий набуває вирішального значення у розкритті мрійливо-енергійного стану моделі.
Одним із перших у цьому плані (після портрета матері) є «Портрет
Л. Я. Старицької у зеленій сукні» (1906—1907, НХМУ), де чітко визначилися властивості портретної композиції, які згодом художник буде використовувати у певних варіаціях. З достатньою впевненістю тут застосовано виразний ракурс у розміщенні моделі, який надає зображенню відчутної монументальності. Простежується також і характерний у подальшому прийом
представлення портретованої з відповідною часткою театралізацїі, ефектно
використовуючи жести чи постановку фігури, не порушуючи при цьому загального враження природності. Та, мабуть, найголовніша властивість твору
полягає в тому, що тут уже визначається улюблений художником тип героя,
сповненого життєвих сил, привабливості й чарівності.
Ставлення художника до портретованої в цьому портреті виявилося недвозначно, воно й надалі буде визначати пряму й відверту оцінку художником своєї моделі, як і почуття гідності, властиві героям Кричевського.
Тут також відчувається інтерес художника до матеріальної виразності
предметного світу. Натюрморт на маленькому столику написаний напрочуд
упевненим рухом пензля, що підкреслює пружність форми. Проте в цілому
у композиції він забирає на себе забагато уваги. При зовнішній упевненості й розмашистості письма форма в зображенні постаті все ще залишається
статичною, їй ще бракує відчуття тієї внутрішньої напруженості, здатної активніше виразити душевний стан жінки й зняти деяку скутість, викликану
моментом позування.
Колорит, позначений м’якістю кольорів, відтінює мрійливо-поетичний
стан моделі. Та разом з тим співвідношення зеленого і червонясто-брунатних
кольорів взяті ще досить грубувато-контрастно.
Уже в ранніх творах Кричевського з достатньою чіткістю простежується орієнтація на образи, сповнені життєвих сил, фізичного здоров’я, духовної міці. Ця орієнтація складає те ядро, навколо якого зосереджуються пошуки, що поступово приводять мистця до виразної як морально-етичної,
так і художньо-стилістичної визначеності портретних концепцій.
У портреті «Художник Іван М’ясоєдов у костюмі тореадора» (1908—1909,
НХМУ) доволі чітко визначилися композиційні особливості монументалізму Ф. Кричевського. З Іваном М’ясоєдовим, сином відомого художникапередвижника Григорія М’ясоєдова Кричевського поєднувала тісна і довголітня дружба, яка зав’язалася ще в роки навчання у Московському училищі живопису, скульптури та архітектури. У них було багато спільного
в характерах, у відношенні до життя. Вони обидва шанували здорову фізичну досконалість, обидва були красенями, обидва однаково були схильни-
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ми до екстравагантних витівок. Як той, так і той мали непересічний мистецький хист і смак. Кричевський часто зупинявся у домі М’ясоєдових на
околиці Полтави. Любов до маскарадності була однією з рис, яка зближувала Ф. Кричевського та І. М’ясоєдова у їхніх театралізованих забавках.
С. Григор’єв стверджував, що «Кричевський любив маскарадність, мав багато красивого одягу, охоче носив іспанський костюм. Я сам бачив у нього
сомбреро дивовижної форми — з якимось химерними мереживами, торочками та балабончиками-дзвіночками» [5, с. 42]. М’ясоєдов особливо любив
античність, вона давала йому творчі імпульси та інспірувала фізичні «перевтілення» у міфологічних персонажів давньої Греції. «У нас було фото Івана
М’ясоєдова в позі грецької статуї, — згадує Катерина Кричевська. — Федір
та Іван займалися спортом і обоє були гарні хлопці» [8, с. 45].
Тож не випадково, що свого товариша Ф. Кричевський волів зобразити саме в театралізованому вигляді. І художник подає його статечну постать,
в якій відчувається фізична міць, на передньому плані. Вона займає майже
весь простір, насичений глибинною енергією, і немов підносячись над глядачем. Та ще послідовніше цей принцип виявився в композиції «Портрет
хлопчика» (1910), де монументальність зображення поєднується з безпосередністю дитячого характеру.
Так художник поступово приходить до переосмислення традицій старовинного українського репрезентативного портрета, не вдаючись до стилізації. Дотримуючись чіткої і виразної композиційної побудови з узгодженими
ритмами на конструктивній основі пластичної форми, він надає зображеній постаті необхідної імпозантності. Тому хоча монументальність портретів
Кричевського і споріднена з монументальністю давніх українських портретів, вона має іншу якість, яка вирізняється активністю пластичної форми,
що виявляє дійову природу людини у жвавості й безпосередності її характеру. У творчості Ф. Кричевського ця традиція продовжується і збагачується в
наступні періоди розвитку портретного мистецтва.
Звернення Ф. Кричевського до традиційних мотивів у ранній період
творчості виявляється у використанні декоративного розмаїття вбрання,
яскраво вираженого етнічного типажу. На тому етапі в його портретах ще
немає епічного ладу, який стане домінуючим у полотнах 1920—1930-х років,
але є та декоративність, яка поєднує пізньобарокову традицію українського мистецтва з національними тенденціями стилю модерн. Вельми суттєвого
значення набуває світлоносність самого живопису, який ніби вбирає в себе
дзвінку яскравість барв, притаманну народному мистецтву. Його авторська
манера будується на сміливих зіставленнях насичених тонів і кольорів, немов уособлюючи пишне буяння української природи. Колорит у творах художника, а в портретних особливо, набуває певної символічності, асоціативності, що надає образному ладові певної задушевності.
Отже, у творах Ф. Кричевського пленеризм має свої властивості. Він поєднаний із крупноплановістю зображень, із упевненою пластикою їхньої
форми, з ущільненістю простору. У такому поєднанні простір набирає емоційнішої сконденсованості, а звучання колірних сполучень доводиться до
певних меж асоціативності. Живопис художника насиченістю барв перегу-
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кується з українським народним мистецтвом, а декоративні елементи посилюють глибину сприйняття.
У портретних (як і в жанрово-тематичних) композиціях Ф. Кричевського простір рідко розгортається в глибину. Він, як правило, обмежується переднім планом. Середовище деталізовано досить скупо, але саме завдяки
світлоносності живопису, що грає рефлексами у прозорих тінях і висвічує
яскравими полисками в освітлених місцях, створюється виразне уявлення
про навколишній простір.
Твір «Голівка дівчинки в хустинці. Портрет Галі Старицької» (1906—
1907, НХМУ) є ранньою спробою художника вирішити полотно портретного жанру за пленерним принципом. Тут малиново-вишневий колір хустинки, яка щільно оповиває дитячу голівку на листяному тлі зелені, привносить
звучний мажорний акорд у загальну стриману колірну гаму. Художник залюбки милується тканиною хустини, різнобарвним орнаментом із лапатих
жовто-вохристих квітів на ній. Плавними тоновими переходами він моделює
пластику милого личка з великими голубими очима, у яких світиться щира
дитяча довірливість. Усім ладом тихого звучання цього твору мистець утверджує тему життя, що повниться молодими силами. І навіть у цьому камерному образі відчутна віталістична схильність художника до монументалізації.
Ще виразніше ця риса виявилася у невеличкому зображенні «Три віки»
(1913, СОХМ), де на витягнутому по ширині форматі полотна у фризовій
композиції на щільному листяному тлі крупним планом розміщено три жіночі голови. Це цілком конкретні особи: Лідія Старицька з дочкою Галею
(профільні зображення яких накладаються одне на одне) і старенька няня,
що зображена за ними у тричвертному повороті обличчя. Кожна з них символізує один із періодів людського життя: молодість, середній (зрілий) вік і
старість. Змістову сутність кожного з персонажів художник розкриває пластичними засобами та доповнює відповідними речовими атрибутами, що мають символічне значення. Образ дівчинки символізує нев’янучу красу юності. Чисте гладеньке лице дівчинки модельоване дрібненькими м’якими мазками, у погляді — мрійливі надії. Її голова покрита червоною хустиною,
оздобленою геометричним золотаво-сріблястим орнаментом, що має відповідне її образу значення. Її мати, як символ літа чи ранньої осені людського
віку, ще має свіжість на гарному обличчі, написаному так само м’яко, як і
обличчя доньки, але в очах уже зажеврів легенький смуток і наче осінь залишила золотаві сліди на її хустині, орнаментованій жовтими листками. Старенька няня зі зморшкуватим обличчям запнута темно-синьою хустиною,
рідко усіяною жовто-вохристими квітками по її полю. У глибині очей старенької зачаївся смуток.
Плин людського життя художник прирівняв до річного циклу, що триває від весняного буяння до поступового осіннього згасання, що відбувається у сонячному буйноцвітті, яким оптимістично відлунює злагоджений
декоративно-барвистий лад образної інтерпретації твору. Лірико-пластичною
реплікою композиції картини-портрета виглядають «Жіночі голівки» (1913,
НХМУ), написані пастеллю у теплих ніжних тонах.
Оптимістичний лад наповнює образ самого художника в його «Автопортреті»» (1911, НХМУ), де вдало використано монументалізуючий прийом.
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Погруддя зображене ніби з нижньої точки зору з поетичними вкрапленнямидеталями композиції (гілка квітучого дерева, лілові дзвіночки в петлиці
світло-сірого піджака), що сприяє появі відчутної піднесеної небуденності
образу молодого мистця, в обличчі його ясно прочитуються цілеспрямованість і воля. Ракурс, у якому зображена голова, надає портретованому гордовитого вигляду. Намагаючись зрозуміти задум автора портрета, варто зважити на слова його внучатої племінниці Катерини Кричевської, яка пише: «Дід
Федя був марнославним, і я чула ріжні історії про молодість і його тенденцію трохи “випинатись”. Один час він називав себе не Кричевський, а Кричевской (як російські аристократи — Трубецькой та інші)» [8, с. 45].
Утім, це було звичайною витівкою молодого Кричевського, і він не відступав від тих життєвих і творчих позицій, які заманіфестував у картині «Наречена», поставивши за мету осмислено інтерпретувати у своїй творчості національну сутність української культури і народної душі, незалежно від соціального стану своїх героїв.
Його робота «Портрет дружини художника Л. Я. Старицької на золотому тлі» (1914, НХМУ; див. вклейку: 30) є тому переконливим доказом. Зображена на ньому молода вродлива жінка не є рівнею селянській дівчині
(«Наречена»), що має стати під вінцем. Вона іншого соціального стану і цікавить художника передусім як об’єкт творчого осмислення у плані здійснення своєї програми вироблення монументально-декоративної стилістики, не оминаючи, звичайно, її портретної характеристики. Вродлива героїня
портрета імпозантна, але не зманіжена панянка, а сповнена фізичної повнокровності жінка, якій не властива великосвітська манірність. На золотому
мерехтливому тлі, в ошатних строях, з яких квітчаста, пишно орнаментована
велика хустина привертає найбільшу увагу, вона радше ближча до тих старшинських дам, зображених на старовинних українських портретах, або тих
святих жінок, які у квітчастих народних убраннях по-мирському життєрадісно виглядають на іконах пізнього бароко. А отже, за декоративним ефектом,
цей портрет не поступається роботам художників модерну.
Цей твір став важливим здобутком у формуванні монументально-декоративного стилю Ф. Кричевського, що викристалізувався у двадцяті роки і
не виключав реалістично-психологічного трактування образів та варіативності композиційно-пластичної побудови.
У цей час, що позначився кардинальними соціально-політичними зрушеннями і змінами в культурно-мистецькому житті, у час надій і розчарувань, у час згуртованості й розбрату, злагоди й протистоянь художні полотна
Ф. Кричевського проймалися утвердженням цінності і значимості особистості. Навіть інтимні портрети в нього сповнені того пафосу, що підносить
гідність людини, виявляє її дійове ставлення до життя.
Художникові імпонували сильні, вольові натури. У характерах портретованих він шукав героїчне. Саме Ф. Кричевському серед українських мистців
належить честь засновника монументального трактування станкового твору, зокрема й портретного, і тим опонував прибічникам теорії відмирання
станкового живопису за постіндустріальної епохи. Його зображення не призначалися для розписів споруд, але з успіхом могли б ними стати, настіль-
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ки органічно виявлені в них конструктивна чіткість і ритмічність організації
площини. Уже сам принцип зображення, якого майстер дотримувався майже завжди — відсутність просторовості, яскравий декоративізм, заснований
на зрівноваженій гармонії кольорів, вагома роль ритміки силуетів — ще наочніше підкреслює його зв’язок із стінописом. Йому чужими є оповідність і
побутовизм у змалюванні людини. Його героям притаманна демонстративна
духовна активність, неспокійність вдачі, що ясно вчувається навіть у зовні статично вирішених композиціях.
Мистець створював портрети гострохарактерні, побудовані на виявленні
внутрішньої несхожості, неповторності, суті портретованих і одночасно творив образи узагальнені, у типовій значимості зведені до символів.
Акцентуванням на душевному стані людини позначений «Портрет
Г. Г. Павлуцького» (1922, НХМУ). Глибока внутрішня зосередженість, управне моделювання смаглявого обличчя із запалими щоками, звична неквапливість, яка читається в жесті рук, спокійно обіпертих на палицю, розкривають натуру своєрідну, творчу. Спокійно-природна поза постаті, зображеної майже в профільному повороті і розташованої вздовж лівої діагоналі
полотна контрастує з метким гострим поглядом глибоко посаджених очей,
виявляє незвичне застосування художником контрапосту, яким урівноважуються прояви внутрішнього стану людини в її фізичному вираженні. Цей
контраст художник повторює і в площинному розв’язанні силуету, і в скульптурній чіткості об’ємів голови. При площинності зображення енергійному рухові діагоналі протидіє по вертикалі заспокоєна маса корпусу тулуба. Лаконічно, широкими узагальненнями форми художник увиразнює вигляд худорлявої статури портретованого, постать якого чітко читається на
нейтральному сіро-голубуватому тлі. За стриманої гами лілувато-брунатних
і сіро-синюватих кольорів одягу, ця постать набирає монументалізованого
вигляду. Своєю зовнішністю, інтелектуальним виразом обличчя Г. Павлуцький, відомий історик мистецтва, професор Київського університету, за усієї
конкретності індивідуальних портретних рис сприймається як типовий інтелігент старої дореволюційної генерації.
Новий соціальний тип постає у збірному образі «Комсомолка» (1923—
1924, НХМУ), що є прикладом граничної лаконізації зображальної мови,
за допомогою якої художник напрочуд містко відтворює світ юної героїні.
Твір написаний у дусі старовинних портретів. Незвична техніка (темпера
на восковому ґрунті) відіграла певну роль у трактуванні образу. Але ознаки часу відбиті як у зовнішньому вигляді дівчини (підстрижене за модою
волосся пов’язане косинкою), так і в надзвичайному для тієї доби потязі
до знань, до навчання (дівчина заглиблена в читання книги). Максимальним узагальненням рис обличчя, що лягають на площину графічно окресленими лініями овалу, очей, брів, носа, губ, мінімалізацією настроїв задля
підкреслення основного — уважної зосередженості, відокремленої від навколишності — художник немов зводить до символу типовий образ молодої людини, якій обіцяно відкривати нові сторінки історії. І в цьому художник не виявляє прямолінійно-плакатної заідеологізованості. При оптимальному застосуванні площинно відкритих локальних кольорів, між яки-
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ми домінує червоний, автор досягає в міру зваженої соціально-політичної
патетики образного вирішення, у якому перед веде поетичне начало з ліричним відтінком.
У 1920-ті роки у творчості Ф. Кричевського поєдналися дві, здавалося б,
різнорідні лінії, одна з яких виражається у фресковій манері з декоративноплощинним трактуванням форми з її виразним узагальненням і оконтурюванням, інша — у підкресленому об’ємно-скульптурному конструюванні.
Кожну з них виразно репрезентують два портрети художникового сина Романа. У першому — «Хлопчик з пташкою» (1923—1924, НХМУ), на якому в оливково-золотавому колориті різних тонально узгоджених відтінків із
вкрапленнями червоного зображено оконтурений профіль голівки хлопчика. М’яко і максимально узагальнено передано форми обличчя, широким
енергійним мазком написано пасмо густого хвилястого волосся, що чубчиком спадає на чоло. Образ хлопчика полонить зворушливою ніжністю. Вона
в усьому: і в мрійливому погляді, і в легкому жесті руки, на пальцях якої довірливо примостився маленький щиглик, і в самому шляхетно-стриманому
колориті.
У «Портреті Романа Кричевського, сина художника» (1925, НХМУ) підлітка зображено у лицарському спорядженні, у театрально награній позі подитячому удаваної мужності. Тут художник віднаходить таку популярну згодом в його полотнах позу — руки на поясі, ноги широко розставлені, що надає зображеному особливої міцної постави й упевненості. У поставі і жестах
сина вже вгадуються іконографічні риси майбутнього широко відомого автопортрета художника.
Ф. Кричевському властиве таке узагальнення образу, яке надає йому монументального звучання. Як і більшість його портретів, автопортрети (їх декілька) втілюють художні принципи, мистецьке кредо, виявляють джерела
ідеалів автора. У них майстер виступає пристрасним аналітиком стосовно
себе, і це дозволяє йому виявити нерозривність життєдайних зв’язків творчості з народними уявленнями й ідеалами, щирим прихильником і співцем
яких був Ф. Кричевський. Саме народність образу — головна риса «Автопортрета у свитці» (1923—1924, НХМУ). Художник зображений у старовинній свиті в ущільненому просторі на нейтральному тлі з керамічним тарелем,
що наче німб обрамлює голову вродливого гордовитого чоловіка з енергійним обличчям. В його погляді — і сторожка тривога, і глибока задума, і відчуття власного гордого «Я».
Хоча коло зображуваних у мистця й невелике — це переважно його
близькі й друзі, — проте ці твори не назвеш камерними, сімейними, тому що
вирішені вони художником із позицій виявлення духовної і фізичної краси
людини, її неминущої цінності. У «Портреті Н. П. Кричевської в рожевому» (1926, НХМУ) екстравагантна поза, спіралеподібний рух постаті в прямокутному (майже квадратному) полотні — то лише зовнішні прикмети
свободи внутрішньої, душевної розкутості. Радісне усвідомлення в собі
творця, оптимістичне сприйняття навколишності наповнюють образ громадянським звучанням. Духовний імпульс молодої жінки знаходить вираз в
емоційно наснаженому живописному середовищі, у якому гармонійно існує
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постать. Конкретність її психологічного стану відбивається в ритмічній організації колірних поєднань: стихія ясно-рожевих у всьому різноманітті відтінків вільно модельованих, освітлених і затінених кольорів, контрастні до
них сині й тьмянисто-чорні барви створюють враження бадьорої життєрадісної схвильованості.
Красива духом і тілом людина для Кричевського — утілення могутніх
творчих сил, його ідеал. Художник відшуковував і втілював у портреті основу життєвого сенсу образу, але не в буденному, а в піднесено-філософському
плані. Навіть працюючи в галузі історичного портрета, він трактує образ як
сучасний, мовби пише його безпосередньо з натури, настільки сильним був
у мистця потяг до відтворення морально стійкого в людині. Показовим у
цьому плані є «Портрет Т. Г. Шевченка» (1928—1929, НМТШ).
У зосередженому, навіть пронизливому, погляді геніального Кобзаря,
у міцно стиснутих його вустах, опуклому чолі — в усьому знати активне
пульсування думки. Образ розкривається на зумисному протиставленні зовні спокійної, статичної пози (поет сидить на канапі) і сконцентрованості, внутрішньої напруги, що яскраво виявляється у виразі похмурого обличчя, у чергуванні світла й тіні, колірних контрастів композиції. Художник відмовляється від традиційної величності у змалюванні історичного
образу і подає його у звичайному, навіть побутовому моменті. Але від цього не знижується величність поетової постаті. Вона майстерно відхилена у
звичному для тематичних композицій Ф. Кричевського нижньому ракурсі
так, що владно панує в ущільненому просторі над нечисленним предметним оточенням. Від цього і посилюється надзвичайність зображеної людини, що й позбавляє інтерпретацію образу тривіальності. Включивши історичний образ у сюжетну канву, Кричевський таким чином започаткував в
українському живописі новий аспект вирішення образу історичної особи,
у якому визначилася одна з тенденцій у живописі вже 1960-х років. У цьому творі особливо помітні зв’язки портрета і жанру у творчості художника,
що було типовим для розвитку живопису того періоду взагалі. Герої полотна «Переможці Врангеля» (1934—1935, НХМУ) — це водночас узагальнені типи й конкретні прототипи з неповторними характерами, узяті з натури. Взаємопроникненню жанрів у творчому спадку мистця позначені «Свати» (1928, НХМУ), «Шахтарська любов» (1935, НХМУ), «Розповіді діда»
(1936), «Веселі доярки» (1937).
Тематичні полотна з їхніми героїзованими лірико-поетичними настроями, трактовані в монументально-епічному ключі, мають зворотній вплив на
живописно-композиційну й образну концепцію портретних творів Ф. Кричевського. Характерним у цьому відношенні є його славнозвісний «Автопортрет у білому кожусі» (1926—1932, НХМУ), який не має аналогів у численній
галереї подібних творів. У ньому наявне не тільки уособлення творчих позицій автора, а й широке узагальнення, героїзація образу, уподібнення до персонажів з картини «Довбуш» (1931—1932, ХХМ) та «Переможці Врангеля»
(1934, НХМУ), що виражається усім ладом полотна. Монументальна концепція образу звеличує, підносить особистість зображеної людини: на весь
зріст, твердо і впевнено стоїть перед нами митець. Його струнка кремезна
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фігура з широко розставленими міцними ногами і взятими під боки руками
з майже точним математичним розрахунком вписується у трикутник і виражає несхитну стійкість. Вона зі скульптурною рельєфністю вирізняється на
тлі чистого полотна, до якого приставлена майже впритул і лише легка тінь
відділяє зображення від його площини. Обабіч постаті — пензлі й папір —
атрибути творчої діяльності мистця; а там, де знаходиться поле його діяльності — чисте полотно.
Могутній напористий характер вгадується у міці кремезної постаті, у суворому уважному погляді швидких очей — в усьому чіткому і впевненому
силуеті. Улюблена художником скульптурна конкретність у трактуванні живописної форми посилює враження монумента, утіленого барвами на полотні. Центрична, підкреслено статична поза динамізується рухом погляду,
продуманим співвідношенням положення рук, чергуванням синіх, брунатних, вохристих, зелених кольорів. У портреті гармонійно поєдналися традиційність українського монументального портрета і глибока сучасність — героїчне начало, яке було для мистця основою сприйняття дійсності. Вражає
не лише ритмічна вивіреність композиції й кожної її частини, а й кожного
поруху пензля, удари якого ліплять, вибудовують, організовують зображення, завдяки чому активізується вже сам процес сприйняття твору.
Внутрішня монументальність образу погоджена з монументальним
вирішенням на площині. Художник працював над твором кілька років.
Це — декларація самоутвердження, зв’язку з народом, з Батьківщиною.
«Автопортрет у білому кожусі» став немов символом непохитності мистця,
стверджував силу творчих принципів у тих складних і суперечливих умовах міжгрупової боротьби в мистецтві, що точилася в роки написання автопортрета.
Гармонійною красою образу, вишуканістю живописного виконання
«Портрет Л. Морозової» (1931, НХМУ) виділяється навіть серед кращих робіт Ф. Кричевського. Цей твір — вершина живописної майстерності художника. У ньому втілилося глибоке розуміння й творче переосмислення традицій світового портрета. Свої уявлення про ідеал фізичної і духовної жіночої краси автор передав щиро й зворушливо, змушуючи ожити й заговорити
з глядачем усю доступну йому палітру барв.
Як це властиво для Кричевського, образ художниці Людмили Морозової за всієї індивідуальної характерності портретних рис є типізованим образом. За особливостями композиції портрет можна трактувати як
скульптурно-архітектонічний, а відтак — монументально-величний. Бо
й справді, у підготовчих рисунках та ескізах художник компонував його,
співвідносячи постать із дорійською колоною, надаючи її поставі статуарної непохитності.
У довгій, з мідяно-сріблястим відблиском парчевій сукні, що важко спадає до низу, портретована ніби здіймається перед глядачем. Її постать здається несхитною, як статуя. Це враження доповнює вираз обличчя. Зображене анфас з підкресленою симетричністю і рівним прямим поглядом, воно
не виражає глибинних, внутрішніх емоцій, хвилювань. Його міміка спокійна
і відповідає гордо-впевненій самоусвідомленості, з якою героїня тримає го-
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лову. Притому обличчя у своєму задумливому спокої сприймається небайдуже. Написане блідо-рожевими фарбами, воно чітко вирізняється на темнокоричневому тлі і приваблює своїми тонко відтвореними, м’якими рисами, просякнутими внутрішнім світінням, виявленим художником у широкій
модуляції напівтонів. У такий спосіб мистець узагальнено-пластичними засобами не просто виражає своє пошанування вроди конкретної особи, а й
утілює саму ідею жіночності як вічної і непроминущої.
Живопис полотна, що будується на витонченій гамі сріблястого колориту, є своєрідним осмисленням технічної майстерності європейських портретистів. У цьому полотні вгадується улюблений Кричевським Веласкес. Захоплення його «Інфантою» з усією очевидністю простежується в тому, як написане широке пасмо густого золотавого волосся, що через плече плавно спадає донизу.
Портретний спадок Ф. Кричевського мав значний вплив на його сучасників, а згодом і на молоде покоління: неможливо повторити глибину
авторського прочитання, образних характеристик або його унікальну живописну манеру, але в нього багато чому можна було повчитись. Своєю майстерністю йому зобов’язані такі мистці, як В. Бондаренко, О. Сиротенко,
В. Костецький, С. Григор’єв, Г. Меліхов, С. Кириченко та багато інших.

Примітки

IM

1
Публікація доктора мистецтвознавства, члена-кореспондента Національної академії мистецтв України Валентини Рубан (1940—2014) є уривком з рукопису «Людина і час.
Портретна творчість українських живописців ХХ ст. в європейському мистецькому контексті». Ця праця виконувалася в рамках планової теми відділу у 2013—2015 рр. Зібраний
автором багатий фактаж — результат більш як сорокалітньої праці над історією українського портретного живопису (див.: Основні опубліковані праці Валентини Рубан / упоряд. І. Ходак, О. Роєнко. Збірник наукових студій пам’яті докторки мистецтвознавства
Валентини Рубан. Київ: Видавництво ІМФЕ, 2019. С. 486—514). Навіть у короткому фрагменті тексту, пропонованому в цьому виданні, очевидні авторська методика дослідження,
побудована на поєднанні глибоких знань та класичних засад мистецтвознавчої науки, неординарність характеру суджень та особливий авторський стиль висловлення думок, талант володіння словом.
2
Про шлях художника піcля Академії мистецтв і про його твори повідомив
В. Г. Пуцко.
3
Бонар П’єр (1867—1947) — французький живописець і графік, художник-самоук,
постімпресіоніст. Зазнав впливу П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека та японської гравюри. Засновник (1888) групи «набі» (фр. nabis від давньоєвр. navi — пророк), учасники якої сповідували релігійний містицизм і розвивали «символічний синтетизм».
4
Латуш Гастон де (1854—1913) — французький живописець, скульптор і гравер, творам якого була притаманна салонність.
5
Vieux jeu — фр. стара гра.
6
«Кукушкіна дача» — місцина у Києві, територія нижніх наддніпровских терас від
Аскольдової могили до колони Магдебурзького права. Недалеко від Аскольдової могили
знаходився трактир купчихи Кукушкіної, де збиралися місцеві «босяки» та повії. Серед
них О. Мурашко опинився у 16 років (коли пішов з дому на знак протесту проти батькової заборони вступати до Петербурзької академії мистецтв) і певний час до замирення з
батьком перебував у їхньому середовищі.
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В українському мистецтві кінця 1970-х — першої половини 1980-х років особливе місце належить самобутній версії гіперреалізму, що не тільки
залучила його до актуальних тенденцій часу, а й дала підстави суттєво переосмислити загальне бачення вітчизняного культурного поступу, зокрема
ту схему протиставлення «офіційної» і «неофіційної» складової художнього процесу, що склалася на сьогодні у мистецтвознавстві. Адже виникнення новітнього художнього явища, яке на загальнорадянському просторі набуло обширів певного напряму саме в царині «офіційного» мистецтва, як це
відбулося з гіперреалізмом, розставляє в ньому нові акценти, окреслює інші
перспективи у баченні та інтерпретації. Тим більше, що і генеза вітчизняного гіперреалізму, і умови формування, і особливості образного змісту суттєво відрізнялися від західних аналогів, безпосередньо були пов’язані з місцевою мистецькою ситуацією та культурно-художнім контекстом.
Варто зазначити, що хоча твори українських гіпер- (або фото-) реалістів свого часу широко експонувалися, досі вони не стали предметом належного критичного аналізу. На сьогодні існує лише одна невелика монографія
О. Козлової «Фотореалізм» [21], де «радянський гіперреалізм» розглядається на тлі та в порівнянні з його західними прототипами, а твори українських
художників постають як віддзеркалення перш за все «московської» ситуації. У російському контексті цей напрям досліджується і в кандидатській
дисертації Т. Смирнова [33]. Варто згадати статтю Б. Мамонова, який також дивиться на київських гіперреалістів у «московській перспективі» [25].
І хоча причин для такої точки зору достатньо, — у середині 1980-х саме у
Москві існувала «Група шести» (С. Шерстюк, С. Базілєв, С. Гета, І. Копистянський, М. Філатов, О. Тегін), чиї твори були пов’язані з фотореалізмом, однак в більшості вона складалася з українських мистців. Та й їхній
постійний зв’язок з Україною, так само як і початок творчого шляху, формування головних мистецьких принципів, що відбулися в Києві, дають усі
підстави розглядати їхні роботи в українському ракурсі. Тим більше, що інтерес до гіперреалізму у 1970—1980-х роках позначився тут на творчості досить
різноманітних художників, ставши для одних перехідним етапом, а для інших — складовою мистецьких зацікавлень.
Отже, як відомо, гіперреалізм (інші назви — суперреалізм, фотореалізм,
новий реалізм, гострофокусний реалізм, слайдизм, документалізм, радикальний реалізм, оптичний реалізм, холодний реалізм, постпопілюзіонізм)
як певний визначений напрямок в американському та європейському мис-
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тецтві виник наприкінці 1960-х — на початку 1970-х років. Його естетика,
що базувалася на точній імітації малярськими засобами (фарбами на полотні) фотозображення, була, з одного боку, реакцією на вплив фотографії,
кіно, телебачення, фоторепродукцій, реклами на традиційне мистецтво, з
іншого — виступала опозицією до поширеної на той час у західному малярстві живописної абстракції, одночасно ж продовжувала спрямування попарту з його тотальною естетизацією повсякдення. Однак, на відміну від попарту, що чи не найвиразніше виявив себе в мистецтві об’єкта та остаточно валоризував різноманітні опрацювання репродукції, гіперреалізм зовні повертався до традиційної картини — фігуративної, зображальної, де найчастіше
відтворювалися фрагменти новітнього урбаністичного середовища: блискучі авто на перехрестях, скляні вітрини вздовж вулиць, реклама тощо. Проте важливим була не тільки програмна зосередженість на повсякденні, що
визначила чи не головну проблематику часу (у 1969 році М. Бланшо пише
свій проникливий есей «Мова буденності», де, наголошуючи на особливому драматизмі рутинного щоденного одноманіття, поетизує його [6]), а перш
за все — самий спосіб зображення. Програмна об’єктивність, безіндивідуальність художнього висловлювання, як і принцип ретельної імітації фотографії живописними засобами (використання аерографа замість пензля,
репроєкція, розфарбування масштабної сітки, фарборозпилювачів, трафаретів, акрилових фарб, шліфування поверхні готової картини), підкреслювали особливу відстороненість авторської позиції, наголошували на «документальності» відтвореного сюжету. Таким чином гіперреалізм ставив за мету
загострити сприйняття буденності, символізувати сучасне середовище, відобразити час через технічні форми, що найбільш поширилися саме у 1960-ті
роки, перетворивши «погляд через об’єктив» (як пізніше, у 1990—2000 рр.
«екранне бачення») на модель новітнього світоспоглядання.
Однак такий погляд здатний не тільки фіксувати окремі фрагменти життя, а й нести в собі певні узагальнення, він «реєструє зникаючі подробиці
у загальному потоці сприйняття, тобто він — узагальнений вираз спільного
сприйняття світу. Гіпер — певне застереження… абстрактному, неконкретному, моделюючому мисленню сучасної людини» [18, c. 20]. Невипадково
основою його концепції так чи інакше поставав реалізм, що як певна модель
мистецтва завжди передбачає не тільки фіксацію, а й той чи інший аналіз
дійсності. Але розвиток мистецтва засвідчив: чим реалістичнішими намагаються бути твори мистецтва, тим далі вони від реальності.
У гіперреалізмі живопис, з одного боку, входить на територію фотографії, зближуючись з нею, та одночасно, завдяки великим форматам полотен,
надаючи зафіксованим «моментам реальності» певної репрезентативності, з іншого боку — доводить до межі ті прагнення граничної ілюзорності
зображення, що так чи інакше були присутні майже на всіх етапах історії
мистецтва. Невипадково один з лідерів гіперреалізму Р. Єстес, розглядаючи
свій живопис у загальному ланцюгу розвитку малярства, підкреслював важливість на цьому шляху допоміжних технічних засобів: «А ні Каналетто, і ні
Белотто просто не змогли б написати такі точні міські види без використання камери-обскури. Саме фотографії дозволяють мені точно передавати від-
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дзеркалення та світові ефекти, які з’являються тільки на мить»* [1]. У свою
чергу, продовжуючи полеміку з класичним реалізмом, Л. Чейз наголошував:
«Відкидаючи чуттєву суб’єктивність старого реалістичного живопису, потрібно бачити це (об’єкти та образи сучасного світу) таким, яким воно є» [2,
c. 52]. Однак у картинах гіперреалістів підкреслена натуралістичність зображення несла в собі внутрішню конфліктність: вона вже не безпосередня, а
така, що пройшла подвійну фіксацію — відтворена на фото, а потім — на полотні. Цей подвійний фільтр не тільки загострює окремі риси, а й надає дійсності тієї багатозначності, що знайшла вираз у одному з ключових понять
другої половини ХХ століття — гіперреальності Ж. Бодрійяра.
Це поняття виростає з епохи мас-медіа, яка заповнює простір своїми
віртуальними образами, все більше стираючи кордони між реальним та ілюзорним, проблематизуючи сприйняття та можливість правдивого відображення дійсності. «Гіперреальність» — ознака часу, коли копія сприймається
більш переконливо, ніж оригінал, коли умови, за яких «імітація або відтворення реальності набувають більшої легітимності, цінності і сили, ніж самі
оригінали» [14, c. 93], охоплює культуру, відбивається в художній свідомості, стає рисою світогляду та буття. Слідуючи за Ж. Бодрійяром стає зрозумілим, чому гіперреалізм виник саме в США. Він пише: «Америка — не сновидіння, не реальність, Америка — гіперреальність. Вона гіперреальна тому,
що являє собою утопію, яка з самого початку переживалася як втілена. Все
тут реальне, прагматичне і в той же час переносить нас у мрію… Дзеркальні
фасади тільки відбивають навколишній світ, повертаючи йому його ж власний образ. Вони більш непрозорі, ніж будь-які кам’яні стіни. Як люди, що
носять чорні окуляри…» [7, c. 94, 131]. Невипадково в мистецтві гіперреалізму, попри декларовану ним «відсутність інтерпретації», «холодну документальність», проглядає тема людського відчуження, некомунікативності,
двозначність «тотального американського оптимізму» з його штучним пафосом індустріальних фетишів, якими так захоплювався попарт [36, c. 50].
Таким чином, стосунки гіперреалізму з реальністю — складні й неоднозначні, де так важко провести межу між критикою та апологетикою індустріальної урбаністичної культури. Невипадково його естетика в різних країнах наповнювалася різним концептуальним змістом. Зокрема, в Італії, на відміну
від США, версії гіперреалізму виступали продовженням неореалізму в кіно з
його лівим спрямуванням, жорсткою соціальною критикою. З іншого боку,
починаючи з 1980-х років твори, виконані саме у гіперреалістичній манері,
складали і продовжують складати сьогодні чи не найчисленнішу частину
відверто комерційного мистецтва. Тим більше, що однією зі складових його
образності є реклама — засіб маніпуляції свідомістю, продукування примарних цінностей, предметів «набальзамованих глянцем» (П. Загер), що саме з
1960-х поступово утворилася масова естетика сучасного світу.
Однак «удаваність» — протилежна реальності, ілюзії — лише відгомін
буття. Вибудовуючи свій ілюзорно-реальний світ гіперреалізм загострив одну
з головних проблем живопису — вибір між умовністю та життєподібністю,
*

Тут і далі переклад цитат Г. Скляренко.
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вирішуючи її часто шляхом своєрідного естетичного компромісу. Можливо,
саме в «суперреальних» творах попарту і гіперреалізму були сформульовані
риси чи не головного поняття мистецтва ХХ століття — симулякру, який,
за Ж. Бодрійяром, фіксує «відсутність фундаментальної реальності», є її віддзеркаленням, що «вже не має стосунку до жодної реальності: він є своїм
власним чистим симулякром» [14, c. 385]. І все ж творча невизначеність гіперреалізму як важливого напрямку другої половини ХХ століття постає в
проблематизації його художньої мови, нових ракурсах бачення дійсності, у
тій «полеміці з великим мистецтвом», що й визначає рівень художнього мислення та забезпечує його поступ.
Можливо, саме гіперреалізм унаочнив той величезний вплив, який
справила фотографія, а потім і екранні медіа на традиційну образотворчість.
Адже з появою фотографії культура увійшла в епоху оптичного кадру, що
визначив інші, нові принципи просторового мислення: різноманіття ракурсів зламало класичну лінійну перспективу, тепер простір постає перш за все
як фрагмент багатовимірної неокресленої реальності, здатної повсякчас розкривати інші версії свого бачення. Через цей новий візуальний код «фотографії змінюють і розширюють наші уявлення про те, на що варто дивитися і що ми маємо право спостерігати» [16, с. 11], тобто не просто вводять
у культурний простір нові сюжети, предмети, образи, а й самі виміри реального світу, де документальність, правдивість — невід’ємні від випадковості, тої чи іншої точки зору, нівелюючи чіткі кордони між об’єктивним
і суб’єктивним. Однак розвиток фотографії засвідчив, що й вона репрезентує лише вибіркову очевидність, а знімки стають такими ж версіями інтерпретації світу, як і картини та малюнки. У цьому плані гіперреалізм не тільки констатував можливості малярства досягти більшої ілюзії вірогідності, а
й увиразнив парадокси самого фотобачення, зокрема ілюзорно точного зображення предметів, що не розкриває їхньої сутності, а привертає увагу до
поверхні, зовнішнього, запрошуючи глядачів до розгадування їхнього внутрішнього змісту. А також і до відмінностей між документальною та постановочною фотографією як версій справжньої чи сконструйованої реальності. У вітчизняному гіперреалізмі ці проблеми знайшли свою особливу інтерпретацію.
У радянському мистецтві гіпер- або фотореалізм постав у середині 1970-х,
а головні його виставки відбулися у 1980-х роках. Виразно окреслився цей
напрям в естонському живописі, у творах художників Росії (Москви, Ленінграду), окремих мистців Литви, Латвії, Вірменії, Узбекистану, Білорусі та ін.
Помітним став він і у творчості українських художників, збагачуючись при
цьому власним змістом, часто відмінним від особливостей напряму як на
Заході, так і в СРСР. Очевидно, що в Україні, як і в Радянському Союзі загалом, гіперреалізм спирався на зовсім інший, майже протилежний Заходу,
культурно-мистецький і суспільний контекст. Особливості ж цього контексту визначало тут перш за все офіційне радянське мистецтво — соціалістичний реалізм, який хоча й переживав з відлиги кінця 1950 — початку 1960-х
постійну кризу, розмивання своїх кордонів, усе більше втрачаючи художню
вартістність та стильову визначеність, однак, зоставався панівним, а ідеоло-
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гічні настанови, що його підтримували, продовжували впливати на мистецьку свідомість. У цьому плані інтерес до граничної ілюзорності живопису, до
фотобачення, фотоестетики поєднував тут кілька складових: з одного боку,
уривчасті відомості про західне мистецтво з поодиноких доступних в Україні видань (журнал «Америка», польські часописи «Штука», «Проєкт» та ін.),
а також виставок у Москві — невеликої 1974 р. у Будинку дружби народів та репрезентативної експозиції 1975-го в Музеї образотворчих мистецтв
ім. О. Пушкіна «Сучасне американське мистецтво», де були представлені
твори Ч. Клоуза, Е. Воргола, Р. Естеса, Д. Саллі. Безперечно, знайомство з
найбільш модним на той час художнім напрямком США не тільки стимулювало пошуки радянських художників, а й надало їм визначеної інтенційності, оформивши певні ідеї, що вже виникали, загостривши увагу на можливостях фотографії в сучасному мистецтві. Однак невипадково ліберальною
радянською критикою це мистецтво було інтерпретоване в річищі реалізму,
адже його ознаки певним чином накладалися на концепцію соцреалістичного малярства, де станкова картина, як проникливо підкреслює К. Дьоготь,
була не стільки оригінальним авторським твором, скільки зразком для репродукування [12, c. 141]. Тим більше, що постійна «боротьба з авторською
індивідуальністю», з виразним самопроявом художника в соцреалізмі виявлялася не лише в спільній ідейній програмі та чіткому репертуарі сюжетів,
а й у самій художній мові, що на кожному етапі так чи інакше мала бути
загальнозрозумілою, об’єктивною, безіндивідуальною. «“Вип’ячування прийому”, “смакування кольору” або “роздмухування” будь-яких інших якостей дискваліфікували твір як такий, що не відповідає соціалістичному реалізму, ідеальний твір якого мав би не мати якостей, бути “ніяким”» [12,
c. 143]. «Документальна безособовість» гіперреалізму зовні відповідала цим
вимогам. Показово, що в колі київських художників виник інтерес до творів
О. Лактіонова, чия хрестоматійна в радянському мистецтві картина «Лист з
фронту» (1947) була написана саме в такій — ілюзорно-фотографічній — манері. За своїм формальним рішенням (фотографічною точністю відтворення предметів, деталей, ілюзорністю простору) картини О. Лактіонова, які він
продовжував писати і в 1950-х роках, були саме «гіперреалістичними», хоча
сюжетно цілком відповідали офіційним радянським настановам. Ці паралелі між ілюзорністю зразкових соцреалістичних та гіперреалістичних картин наче унаочнюють певні взаємовіддзеркалення 1950-х і 1970-х років, про
які пише М. Брашінський, окреслюючи своєрідність психологічного клімату 1970-х: «50-ті схожі на 70-ті в багатьох деталях, але головне — у стильовому коді: яскрава, глянцева поверхня, що прикриває певну таємницю…»
[9, c. 99]. За яскравістю глянцю 1950-х приховувався глибокий соціальнопсихологічний злам — кінець сталінської епохи, політична невизначеність,
початок «відлиги»; ілюзорність гіперреалізму 1970-х у свій спосіб «прикривала» психологічну роздвоєність часів застою, коли фасад офіційної радянської культури, чий ідеологічний проєкт вичерпав свій креативний потенціал, лише маскував складні процеси всередині країни.

162

www.etnolog.org.ua

Гіперреалізм у контексті українського мистецтва...

IM

FE

Розглядаючи в цьому плані виникнення інтересу до фотографічно точного зображення у вітчизняному контексті, стає очевидним, що воно було
спричинене не тільки західними впливами, а й певною мірою спиралося, переосмислювало, «втягувало в актуальне поле» місцеві традиції, у яких, зокрема, версії реалізму постійно знаходилися в зоні дискусій. Реалізм був не
тільки постійним гаслом офіційного мистецтва, а й визначав критерії професійності, стереотипи сприйняття, приміром рівень «зробленості», авторського виконавства. Варто згадати, зокрема, найбільш канонізований радянською культурою реалізм другої половини ХIХ століття. Його завдання
«відображати життя у формах самого життя» у мистецтві соціалістичної
доби були сприйняті суто зовнішньо, як прагнення перш за все фотографічної схожості, відкидаючи при цьому головне для вітчизняного реалізму ХIХ століття соціально-критичне спрямування. Невипадково взірцем
для наслідування протягом десятиліть залишалися пейзажі І. Шишкіна, велика колекція яких зберігається у Національному музеї «Київська картинна
галерея». Властиве їм ретельне та детальне відтворення реальних форм, натурна документальність, об’єктивна безособовість були залучені до головних
рис радянського мистецтва. Проте варто зазначити, що у своєму живописі
І. Шишкін широко використовував фотографію. В одному з листів він писав: «…я Вам хочу дати пораду капітальну, на якій тримається вся премудрість вивчення природи та натури, як кажуть, а також і тайна мистецтва і
особливо техніки живопису, — це фотографія. Вона єдиний посередник між
натурою і художником і найбільш вимогливий вчитель… А практично це робиться так: береться на Ваш смак гарна фотографія або тільки її частина Вам
потрібна, і аби добре бачити і зрозуміти, потрібно взяти лупу чи збільшуване скло. З фотографії, окрім малювання олівцем, треба писати фарбою, одним тоном, в тон, приблизно, фотографії. <…> Картина повинна бути повною ілюзією…» [17, c. 213, 407]. Вплив фотографії на вітчизняне мистецтво
другої половини ХIХ століття ще чекає свого дослідження.
Проте на початку 1970-х найбільш поширеною стилістикою українського малярства, на відміну від ілюзорності кінця 1940-х — початку 1950-х, була
живописність, що мала досить розпливчасті виміри, але так чи інакше приваблювала художників як офіційного, так і ліберального мистецтва. Не випадково, пригадуючи київську художню ситуацію 1970-х років, С. Базілєв
говорить про більшість художників як про «пластиків», що не сприймали
фотографію, а тому звернення до неї набувало певної творчої опозиційності. Проте ця опозиційність була не стільки ідейною, скільки естетичною, а
тому й сам гіпер, як справедливо зазначає художник, «виник не спеціально, а через нашу діяльність, бо до цього моменту вже з’явилася інформація про те, що відбувається на Заході. Крім того, він виник не в пластичному ключі, а скоріше, у культурологічному» [5, c. 13]. Для молодих художників гіпер був «іншим мистецтвом», більш сучасним і модним, використовував нові медійні засоби, зокрема — слайди, якими так захоплювалися в той
час. Проте, залишаючись модним, він не був радикальним (як пише С. Базілєв, «не переходив якихось меж»), не перекривав можливостей для офіційного успіху, якого й набули його послідовні прихильники — С. Базілєв,
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С. Шерстюк, С. Гета. Невипадково у структурі радянського мистецтва фотореалізм цілком органічно увійшов у той прошарок «дозволеного мистецтва»
(К. Дьоготь, В. Левашов), що відбивав характерні для 1970—1980-х років
розмивання кордонів офіційної соцреалістичної естетики, а разом з тим — і
вплив окремих західних течій. Як зазначають дослідники, феномен «дозволеного мистецтва» найбільш виразно проявив себе саме у 1970-ті, «коли держава вже не могла монополізувати сферу культури, яка розширювалася, але
ще не могла визнати наявну культурну неоднорідність» [13, c. 58]. І хоча загалом простір «дозволеного мистецтва» обіймав досить різноманітні твори
(історичні стилізації, цитування класики, неопримітивізм, образну метафористику, іронічну гру зображень, карнавалізацію, театралізацію та ін.), фотореалізм з його відмінною естетикою мав з ними багато спільного, розглядаючись, зокрема, як продовження певної традиції.
Невипадково в коло мистецьких зацікавлень київських гіперреалістів
потрапляли такі художники, як С. Пустовійт (1947—1993), у картинах якого своєрідно поєднувалися ретростилізації в дусі вітчизняного срібного століття, «метафізичний живопис» та певний гіперреалізм, що проявлявся в
ілюзорності зображення та композиційному мотиві фотокадру, яким ставав
для нього вид з відкритого вікна [31]. А поряд з ним і живопис львів’янина
Л. Медведя кінця 1960-х років, де метафізичність безповітряного простору поєднувалася зі світло-тіньовими ефектами в дусі Ендрю Вайса та майже фотографічною деталізацією зображення [24]. Обидва ці художники в
1970—1980‑х роках були дуже успішними, їхні твори експонувалися в СРСР
та за кордоном. Однак нічого соцреалістичного в них уже не було. Як стилістично, так і інтенційно їхні картини були протилежні його пропагандистському пафосу, пов’язані з офіційними вимогами хіба приналежністю до
традиційної картинної форми з її фігуративністю та сюжетністю. Однак образний зміст творчості художників був зовсім інший: ставав проявом певного творчого ескапізму в С. Пустовійта, який вибудовував свій авторський
міф про Крим як місце свободи та незалежності; чи набував рис багатозначної метафористики, перетлумачуючи гіркий особистий досвід повоєнного
дитинства в полотнах Л. Медведя — «Периферія» (цикл 1963—1966), «Евакуація» (1965—1968), «Околиця» (1971). Показово, що Л. Медведя не приваблювали поширені у Львові захоплення паризькою живописністю, його цікавив «абстрактний реалізм», котрий, як пише сам художник, «базувався на
сильному емоційному імпульсі, спричиненому деталлю, епізодом, моментом
на платформі всеоб’ємної цілісності світу» [27, c. 4]. Картини Л. Медведя
кінця 1960-х — початку 1970-х років несуть на собі відбиток певної кінематографічності, поєднують кадрованість композиції з метафізичністю порожнього умовно-реального простору. Отже, у 1970-ті прикмети фотореалізму
в Україні можна помітити в різних художників, які спиралися на різне коло
традицій. Однак фотоприйоми не ставали тут визначальними, скоріше, додавалися до авторської стилістики.
Важливу роль у цьому контексті належить Т. Сільваші. Один із лідерів покоління 1970-х у своїх ранніх творах теж використовував фотографічні засоби, поєднуючи ілюзорність фрагмента, детальність зображення та чіт-
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ке розподілення світла і тіні. Можна згадати його картини «Пікассо» (1979),
«Гість» (1982) та ін. Проте для такого природного колориста «неживописна» відстороненість гіперреалізму була чужа, і вже в картинах «Раптове пробудження» (1981), «Середина літа» (1982), «Присвята доньці» (1983) чітка
деталізація окремих фрагментів входить у простір насиченого кольорового
середовища, а на початку 1990-х художник і зовсім переходить до нефігуративного малярства, де складно поєднуються живописна метафізика чистого простору і точна, концентровано раціоналістична зваженість пластичного висловлювання. Однак саме в кінці 1970-х Т. Сільваші була висунута ідея
«хронореалізму», що мав на меті художню фіксацію емоційно пережитого
реального часу, і, безперечно, вплинула на тлумачення фотореалізму в колі
київських художників. На жаль, ця ідея не отримала на той час мистецтвознавчого осмислення, обговорювалася лише у вузькому колі друзів художника, залишилася «не зафіксованою». Її інтерпретацію можна простежити
лише за творами та висловлюваннями самих митців. Варто навести, зокрема, слова С. Гети, у яких він розкриває бачення ідеї хронореалізму: «Ми вважали, що ось за цією миттю, яку ми випадково впіймали у фотоапарат, прихована якась інша, загадкова реальність, і через неї, можливо, ми дізнаємось
про сутність речей трохи більше, ніж можна побачити оком. Особливо, якщо
згодом ми це якомога ретельніше, вглядаючись якомога уважніше, зобразимо “у розмірі”» [11, c. 59].
Отже, «хронореалізм» Т. Сільваші додавався до гіперреалістичної програми, акцентуючи в ній картинність бачення, емоційне переживання конкретного моменту і ретельність професійного виконання. Для київського гіперреалізму ці риси стали визначальними.
У цьому плані інтерес до фотографічної фіксованості моменту можна
побачити у творах досить широкого кола київських художників, що належали до покоління 1970-х, зокрема, у картинах С. Одайника «Літо в Києві» (1978), «Галя. Ранковий етюд» (1978) або у полотнах Є. Гордійця кінця 1970-х — початку 1980-х років, що ілюзорно точно зображували камінці
на морському березі, пустинні пляжі та тіні на піску тощо. Авторська версія
екранного бачення присутня і в офортах С. Якутовича в серіях «ТВ» (1979),
«Знімається кіно» (1981), «Передчуття того, що відбувається» (1982), у графіці В. Бовкуна, В. Попова, у картинах В. Пантасенка (наприклад, «Майбутні чемпіони», 1982). І хоча пізніше більшість з цих художників пішла іншим, навіть протилежним, шляхом, на межі 1970-х — початку 1980-х років
присутність спільної складової у їхніх творах була помітною. Невипадково
після Всесоюзної молодіжної виставки 1980 року в Ташкенті, де були представлені роботи Т. Сільваші, С. Гети, С. Базілєва, С. Якутовича, критика заговорила про появу в українському мистецтві нового покоління, що несло з
собою нові теми, проблеми, образне бачення.
І все ж послідовними гіперреалістами в українському мистецтві виявилися саме С. Базілєв, С. Гета, С. Шерстюк (1951—1998). Їхня дружба
склалася ще під час навчання у київській Республіканській художній школі ім. Т. Шевченка, потім продовжувалася у КДХІ, де С. Гета навчався на
графічному, а С. Базілєв — на живописному факультеті, і хоча С. Шерстюк
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тоді вже переїхав до Москви (закінчив мистецтвознавчий факультет МДУ),
їхня близькість збереглася на все життя, стала основою творчості. За легендою, саме в художній школі у 1968 р. С. Базілєв намалював оголену жіночу
фігуру «як на фотографії», що й стало початком київського гіперреалізму. І
хоча, напевно, подібні малюнки робили й інші художники-початківці, саме
цей став основою майбутнього напряму.
Особливості творчості цієї групи, що найвиразніше відрізняли їхні картини від інших радянських гіперреалістів, були пов’язані зі змістом, з колом
сюжетів, з мотивами зображення (див. вклейку: 37—40). Пізніше Сергій Гета
напише: «Весь естонський гіперреалізм побудований на вітринах, аеропортах, усяких там стадіонах—терміналах—ескалаторах. Весь московський — на
«підножній урбаністиці»: на зруйнованих іржавих авто, світлофорах або рейках. І тільки київський гіперреалізм, тобто той, який почали й розкрутили ми троє з Базілєм і Шерстюком, — на ситуаціях, пов’язаних із друзями.
ВЕСЬ. <…> Ось у чому дивовижна і промовиста різниця між тими школами
і нашою. Всі картини, які написав Базель, або я, або Шерстюк, всі вони —
про друзів» [11, c. 63]. Отже, темою мистецтва ставало приватне життя вузького кола обраних друзів, близьких, знайомих. До певної міри тут знаходив
продовження той культ приватності, який ще з 1960-х визначив певне спрямування ліберального радянського мистецтва, яке протиставляло офіційним
сюжетам «війни та праці» людяність повсякденного життя, образи близьких
та знайомих (у цьому контексті можна згадати портрети Т. Яблонської, твори Ю. Луцкевича, Г. Неледви, В. Рижиха та ін.). Однак у творчості дружної
трійці — С. Шерстюка, С. Базілєва та С. Гети — ця тенденція радикалізувалася, доповнюючись особливостями художньої мови. Зображуючи сцени зі
свого повсякдення (зустрічі в майстерні, тривалі застілля, емоційні розмови,
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святкування та ін.), на відміну від подібних сюжетів у поширеному в 1970-ті
«метафоричному живописі» (С. Одайник, В. Ласкаржевський, В. Будніков),
де побут розглядався крізь призму традиційної притчі, тобто як наголошення на його тяглості, вічності, константності, наші художники підкреслювали
їхню випадковість, теперішність, сучасність, для демонстрації якої імітація
фото відповідала найбільше. Не дарма критика бачила в цих сюжетах нові
ракурси реальності, зокрема О. Морозов підкреслював: «Вони настійливо
повернули “гіпер” до реальності відомої і близької... Друзі і близькі авторів
зображені тут в дійсному, конкретному і переконливому побутовому середовищі, їхній стан достовірний. Кращі з подібних робіт і сьогодні сприймаються як соціальне свідоцтво, що несе в собі змістову інформацію» [28, c. 160].
Фотореалізм відкрив багато мотивів, яких до того не знало наше мистецтво, він освоював новий пласт реальності, наочно розширюючи образнотематичний простір. Наскрізними його темами стали сучасне міське життя
з його особливим ритмом, переживанням часу та простору, тема самотності та некомунікабельності, пошук порозуміння, а також «неповторної індивідуальності», що в радянських умовах поставала скоріше, як міф. Малюючи себе та своє оточення, художники так чи інакше відображували свій час
і певне середовище: мистецьке, молодіжне, богемне, зовні відокремлене від
навколишньої реальності, але так чи інакше народжене саме нею.
Дослідники вважають, що епоха 1970-х років, яка тривала аж до перебудови, чи не найповніше визначила головне протиріччя художнього процесу
в нашій країні, де «розділення художника як людини, мешканця цієї країни,
зануреного в її побут, мову, реалії та драми, і художника як творця, що виключає з творчої сфери будь-які ознаки цього життя, перетворилася на проблему, яка вимагала вирішення» [15, c. 18]. Серед ознак застійних десятиліть
називають «оманливу видимість та пустоту» [7, c. 94], «утруднене спілкування» [7, c. 50], коли все більш відчутною ставала прірва між удаваними соціалістичними цінностями та реаліями життя. Сюди додавався і спільний для
всього світу початок медійної доби, де засоби інформації (фото, телебачення, кіно) не тільки все активніше впливають на людську свідомість, а й дозволяють маніпулювати нею, вибудовуючи свої версії дійсності. Про це писав С. Шерстюк: «Сучасна людина знаходиться між дійсністю і її ілюзією
<…> Через безкінечну реєстрацію вражень, що отримуються з інших рук
(гортання журналів, перемикання каналів телевізора), зникає їхня гострота і
виникає розмазаність у пам’яті. Штучно сконструйований світ фізіологічне
сприйняття не охоплює, обирає його частини і втрачає їх, отримуючи репродуковану підміну» [21, c. 23]. У радянських умовах маніпуляції інформацією
мали відверто політичний та ідеологічний характер, з одного боку, як відомо, програмно відокремлюючи вітчизняну культуру від світового простору,
з іншого — продовжуючи відтворювати модель життя, що все далі відходила
від реальності. Ці особливості у свій спосіб віддзеркалювалися в картинах гіперреалістів, у яких дійсність та «гра в життя» перепліталися між собою, перетасовуючи маніпулювання фактом і доведення його до абсурду. А характерна риса мистецтва 1970-х — театралізованість, карнавальність у свій спосіб відбивалася тут, стилізована в дусі естетики фотокадру.
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У творах фотореалістів поєднувалися тенденції наближення до життя і
його переосмислення, ідея фіксації події, що йшла від фотографії, і несподіване бачення нестійкості, примарності буття, що складалося з окремих
ретельно зафіксованих епізодів. Варто згадати відому картину С. Шерстюка «Ліфт. Люди з Півдня» (1985), що зображує компанію друзів, які повернулися з канікул: вони затиснуті у маленький простір ліфта, спалах фотоапарата освітлює обличчя двох з них, хлопці дивляться на глядача і одночасно на умовного фотографа, — світло-кольорові плями на поверхні картини наче від фотоспалаху. Естетика фотографії і принципи живопису тут
доповнюють одне одного. Позиції фотореалістів висловив С. Гета: «Поставити глядача перед об’єктивно побаченою дійсністю, самому ж наче відсторонитися, не нав’язуючи свого ставлення до зображуваного... єдина мета
для мене в тому, аби глядач сприйняв зображення як достовірний зоровий
факт, точно зафіксовану, об’єктивну картину реальності... Саме достовірність форми, яку пропонує фотографія, привертає мене в першу чергу» [35,
c. 12—13]. Однак тут і пролягає межа, що суттєво відрізняє український гіперреалізм від його американських аналогів: американські художники спиралися саме на документальне фото, нівелюючи будь-яку картинність, тобто сюжетні колізії, просторові ходи, складність композиційної структури,
тоді як українські використовували можливості постановочної фотографії до
нейтральності художньої форми, що імітувала фото, додавалися суто станкові прийоми. Невипадково їхні твори нагадують скоріше зафіксовані на полотні перформанси.
Виразно позначилися ці риси в картинах Сергія Базілєва. Як пізніше
напише сам художник: «Я обрав фотографію, щоб не витрачати зайву енергію на малювання. До того ж я завжди ставився до гіперреалізму як до живопису. І не замислювався над тим, щоб більше наблизити його до фотографії. Мене завжди цікавили люди й драматургія, що стоїть за ними. Тому мої
роботи за сюжетами схожі на ті, які [виходять, коли] аматорською камерою
знімають близьких, друзів і місця, де ти знаходишся. Такі своєрідні скани з
домашніх фото. Сюжети моїх робіт дуже прості — я завжди займався улюбленою справою і малював дорогих мені людей» [5, c. 15]. Таким чином, використовуючи фотоестетику, художник вибудовує свої твори у традиційних
картинних вимірах, де важливим, на відміну від зразкового американського гіперреалізму, залишається композиційна складність, гострота сюжетної
колізії, виразність ракурсу. А поряд з цим — і своєрідна романтичність образного звучання, як, наприклад, у «Портреті художника Іони» (1984), що
імітує знімок на вернісажі, де головний герой із сумним одухотвореним обличчям зображений у глибині полотна, на передньому ж плані рухається пістрява публіка, що майже виштовхує його з картинного простору, затуляє
його своїми тілами. Так інтерпретує художник традиційну ще з романтизму тему «художника і натовпу». Або картина «Подорож» (1985), де у великих
темних окулярах героя віддзеркалюються чи то потоки світла, чи то сльози.
Одна з найбільш відомих картин С. Базілєва — «Якось на дорозі» (1983; див.
вклейку: 39) — зображує самого автора та його друзів, що зупинилися на
шосе біля моря чи то через суперечки, чи для вибору напрямку подальшого
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руху. Зовнішня простота сюжету є тут досить оманливою, попри фотореалістичну естетичну нейтральність, наповнена внутрішньою напругою та драматизмом, підкресленим темними хмарами, що скупчилися над головами молодих людей. Багатозначність сюжетного мотиву та образності картини була
зразу ж підмічена критикою: «Кольоровий слайд зафіксував зустріч кількох молодих людей, та мета цієї зустрічі, її “сюжет” для глядача — загадка.
Але робота дає поштовх: люди, дорога, проблема вибору шляху і художник,
який запитально вдивляється в цю ситуацію…» [29, c. 46]. Так конкретний
мотив, ситуація набувають складності, таємничості, недомовленості. Продовжує тему картина «Прощання з Києвом» (1984), що зображує самого художника та його друга С. Шерстюка, які прилягли біля своїх велосипедів на
узбіччі дороги, що веде з Києва (дорожній знак з написом «Київ» проглядає
за їхніми спинами). Однак це не стільки відпочинок в дорозі, скільки пауза
у складних роздумах та напружених переживаннях, якими позначені зосереджені обличчя героїв. Отже і тут знову зовнішня простота сюжету приховує в собі непростий зміст, тісно пов’язаний з біографією художників (переїзд з Києва до Москви), з вибором творчого шляху, зміною долі та ін. Таким чином традиційний психологізм вступає у протиріччя з безособовістю
гіперреалістичної концепції, а фотоестетика залишається тут перш за все художнім прийомом, тою мовою, якою користується автор. Цю принципову
відмінність творів наших художників від американського гіперреалізму відзначає Б. Мамонов: «Гіперреальність — це реальність, де людини вже немає
або де вона перетворилася на відбиток. Тут вже не до психологізму. Чи можна уявити собі портрет пензля Чака Клоуза, написаний у три чверті?» [25].
Для Ч. Клоуза картина — «втілення найвищого ступеня байдужості», чиста поверхня, мета якої — не відображення реальності, а її ілюзорне, механічне відтворення, звідси — прямі фронтальні композиції портретів, що нагадують фото на документ, які, як відомо, цілком нейтральні щодо індивідуальності портретованого, та близькі ракурси, що залишають на «знімку»
суто фізичні особливості обличчя, розчиняючи у великих розмірах полотна
цілісність зовнішнього та внутрішнього образу. У С. Базілєва, С. Шерстюка та С. Гети все інакше. І хоча їх теж наче не цікавлять складність внутрішнього світу їхніх персонажів, ці риси виникають через композиційні деформації, несподіваність ракурсів та сюжетних ходів. Таким є «Боря» С. Базілєва (1984) — обличчя молодого чоловіка в ракурсі знизу на тлі колон «радянського бароко», розпливчате, ніби зняте розфокусованим об’єктивом. Чи
відповідає зображення м’якому, конформному характеру портретованого, чи
просто використовує його типаж (округле обличчя, окуляри, коротке волосся) для створення образу? Або малюнок «Максим» С. Гети (1981), де веселий сміх та розкута вільна поза молодої людини, що сидить на підлозі, підтягнувши коліна, не тільки фіксують певний життєвий момент, а й так чи
інакше розповідають про самого портретованого. Виразна метафоричність
проглядає і в малюнку С. Гети «Стіна» (1989), де обернута до стіни постать
молодого чоловіка у шкіряному пальті з високо піднятим коміром і його
темна тінь на білому тлі створюють виразний драматичний образ, передають стан душевного зламу, певної безвиході. Невипадково О. Морозов за-
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значав, що художники відчули «розірваність, колажність особистості свого героя. Побачили в ньому дефіцит індивідуальної свідомості, яка вела до
життєвого конформізму, до духовно-моральної стертості. Розмірковуючи
на цю тему, художники створили характерний мотив “дискретного я”» [28,
c. 148]. Адже недарма свій автопортрет С. Базілєв назвав «Портрет сучасника» (1984). Його композиція інтерпретує класичний мотив «створення портрету»: модель сидить перед фотографом, чия постать перекриває частину
переднього плану. І хоча головний герой відверто позує, на обличчі, освітленому нерівно, фрагментарно, — ніяковість і дискомфортність, внутрішня напруга та стурбованість, ніби йому незручно виставляти себе на загальний огляд.
Чи не найвиразніше ця тема прозвучала в подвійному портреті С. Шерстюка «Батько і я» (1983; див. вклейку: 38), де автопортрет художника —
молодої рефлексуючої людини 1980-х, з нервовим обличчям, в окулярах,
одягнутої у м’який светр — протиставляється зображенню батька-військового,
чоловіка іншого покоління, чий твердий, упевнений, спокійно-суворий
погляд віддзеркалює зовсім іншу життєву позицію, характер та світогляд.
Найчастіше критика порівнювала цей твір з відомою картиною московського художника В. Попкова «Шинель батька» (1972), де сорокарічний чоловік
приміряє на себе солдатську шинель часів Другої світової, підкреслюючи духовну близькість з фронтовиками. Однак щодо твору С. Шерстюка така подібність є суто зовнішньою. Насправді мова в ній ішла про інше: про відмін-
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ність світоглядів, про сумніви в колишніх цінностях. Пізніше у своєму щоденнику Сергій Шерстюк напише: «Необхідно написати статтю “Розчарування у безумстві” про наше покоління. Про покоління — якщо необхідно
вжити слово “обман” — таким, що обманулося. Обмануло самого себе — використовувало психіку для штурму духу. <…> Про психічний зв’язок з культурою. Про покоління, що породило міф про свою універсальність, тоді як
всі досягнення були лише в техніці безумства. <…> Про ілюзію академізму — вже неможливого. Про любов до чужої і мертвої традиції та ненависті
до своєї. Про любов до авангарду як бунту — і ненависті до праці як упокорення. Про покоління, у якому всі один одного обманюють, а правдою вважається лише нечувана брехня…» [22, c. 115—116]. Ці рядки були написані
у 1995 р., коли сам художник, як і всі мешканці колишнього СРСР опинилися в «іншій країні», у часи гірких переосмислень колишніх цінностей, необхідності шукати свого місця у нових умовах. Однак вже після експонування картини на Всесоюзній виставці «Наш сучасник» 1984 р., уважний критик підмітив у ній і авторську самоіронію з гірким присмаком, і точний та
жорсткий психологічний малюнок, і те, як художник не щадить ані себе, ані
своє покоління [34, c. 153].
З дистанції часу ставало зрозумілим, що «гра у приватність», відгородженість дружнім колом від оточуючого були тим своєрідним карнавалом,
світом навиворіт, який приховував у собі і моральний бунт проти регламентованості та одноманіття радянського способу життя, і романтичне утвердження власної винятковості, і компромісність позиції, де прагнення створювати іншу реальність, як наголошував С. Гета [3, c. 61], легко поєднувалися з пошуками офіційного успіху. Невипадково в його авторській самопрезентації поряд з іменами Е. Воргола та Р. Раушенберга стоять О. Шилов та
І. Глазунов. Проте двозначність позиції, яку займали гіперреалісти в просторі радянського мистецтва — відображення неофіційних цінностей у його
цілком офіційній царині — не тільки вносила додаткову багатозначність у
зміст їхніх творів, а й свідчила про все більшу розшарованість самої радянської культури. У своїх картинах ці художники протиставляли загальноприйнятому, публічному, традиційному і нудному протилежне — приватне, приховане, небезпечне і чарівне. Не дарма ще 1982 р. у своїй програмній щодо
радянського гіперреалізму статті, де він був названий «документальним романтизмом», О. Каменський підкреслював: «…даремно вважають деякі критики гіперреалізму, що гіпер реєструє тільки частковості і не здатний до узагальнень, — гіпер реєструє зникаючі частковості у загальному потоці сприйняття, тобто він — узагальнений вираз загального сприйняття світу…» [18,
c. 20]. А сучасний критик наголошує: «Фотореалісти просто зафіксували ту
межу, до якої соціум жив своїм життям і за якою функціонував у форматі
громадського існування. Фіксація ця зовсім не претендувала на те, аби стати одкровенням, однак важливо було її здійснити саме так, документальним
способом — на противагу іншій документальній картинці. Офіційній» [23,
c. 90]. Отже, через картини гіперреалістів у офіційному просторі демонструвалися зовсім неофіційні шари життя.
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Показовим є триптих «Джерело» С. Базілєва (1982), який зображує брудне, захаращене приміщення з фігурами, які або сидять, або лежать долілиць під давно нефарбованими батареями; в центрі — обернуте до глядачів
обличчя головного героя (С. Шерстюка), чи то розгублене, чи трохи зніяковіле. Розглядаючи зміст твору, критики порівнювали його зі «Сталкером» А. Тарковського, інтерпретуючи триптих крізь екологічні рефлексії [21,
c. 43]. Непоміченою залишилася виразна деталь — блискучий целофановий
пакет на голові одного з персонажів, що надає зображеному зовсім іншого
змісту, переносить глядача в іншу — наркотичну реальність, про яку тоді, у
радянські часи, намагалися не говорити. Так крізь приватну проблематику
творчості проглядав інший зріз дійсності, де пошук іншої реальності набував жорстких, трагічних реалій.
В одному з інтерв’ю Сергій Базілєв говорив про своєрідність інтерпретації ним гіперреалістичних прийомів, а саме — «використання можливості об’єктивного фотодокументу і своїх фізіологічних особливостей, проникнути у метасвіт явищ та речей» [21, c. 27]. Однак ця метафізичність у даному випадку є не стільки бажанням проаналізувати первинність світобудови,
скільки демонструє інтерес до іншої реальності, що розкривається через самозаглиблення, медитації чи вихід за межі звичного побутового сприйняття
світу. Невипадково одним із наскрізних сюжетних мотивів у картинах наших
гіперреалістів є своєрідне відгородження від навколишнього оточення — це
«Художник Брайнін» С. Гети (1981), де митець зображений із закритими
очима, «Запах йоду» С. Базілєва (1983), де героїня картини (теж із закритими очима), здається, повністю поринула у сприйняття гострого запаху йоду,
яким змащений її порізаний палець, або «Ліс» С. Шерстюка (1987), де четверо персонажів (троє з них — спиною до глядача) мовчки сидять серед густого лісу, слухаючи його тишу. Отже, до концепції гіперреалізму, спрямованого на фіксацію моменту, ситуації що відбувається тут і зараз, додається
своєрідна часова тяглість: цей момент ніби розтягується, триває, не закінчується. Саме такими є «Шум моря» С. Гети (1981), «Телевізор» С. Шерстюка
(1981) і «Лялька» С. Базілєва (1983).
І все ж найбільш поширеними сюжетами були святкові — дружні застілля, запрошення, очікування гостей. Ця тема, як відомо, була дуже поширена в радянському мистецтві 1970-х років. Однак тут вона знаходила своєрідну інтерпретацію, і не лише через фотографічну манеру письма, а й суто
сюжетно — це були свята маленької компанії, найближчих людей, а тому фіксували стосунки та внутрішні колізії, в більшості зрозумілі лише самим авторам. «Новий рік» С. Базілєва (1984), цикл С. Шерстюка «Приватне життя»
(«Спалах», «Заходьте!», «Дивіться, хто прийшов!», «Алло, ми вас чекаємо!»)
(1987) та ін. — ці картини художники свідомо роблять великого формату
(1,5—2 м), монументалізуючи випадкові домашні фотознімки. Але одночасно, саме завдяки фотоестетиці, у цих творах проступає і певна сюрреалістичність, та несправжність, що, за відомим висловом С. Зонтаг, прикриває
«наділену гострим зором дотепну програму відчаю» [16, c. 87]. Глядач ніби
запрошується тут до гри віддзеркалень, до якогось дивного театру, де людина може побачити себе в різних образах і вибудувати низку оптичних ілю-
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зій, що лише видаються дійсністю. У 1985 р. С. Шерстюк працював над інсталяційним об’єктом «Люди з Півдня», що мав складатися з 16 картин,
об’єднаних у замкнений блок розміром 80 м2. На них мали розгортатися ті
ж самі сцени з життя маленької компанії, а замкненість, відгородженість від
іншого простору — демонструвати їхню відокремленість від оточуючого світу. Проєкт не був реалізований.
Безпосередньо театральна тема — основа картин С. Шерстюка. Однак
тут власні спостереження відверто перегукуються з творами інших художників, певною мірою цитують їх. Як це відбулося з картиною «Яго. Акт 1»
(1983), що є авторською парафразою полотна Ф. Герча «Макіяж» (1975). Як
згадує С. Базілєв, каталог цього швейцарського художника, що потрапив до
рук киян, справив на них сильне враження, його вивчали, намагалися копіювати [4, c. 5]. Пізніше тема театру все більше захоплюватиме С. Шерстюка,
значною мірою визначить особливості його картин 1990-х років.
Характерно, що відсутність у наших майстрів необхідних якісних технічних засобів — фототехніки, проєкторів, епідіаскопів та ін., які широко
використовувалися західними гіперреалістами, призводила до більш складного, суто живописного аранжування полотна, де недоліки в копіюванні
фотознімку не лише програмно підкреслювалися, а й перетворювалися на
особливі художні якості.
Затемнення і подряпини поверхні, часто певна нечіткість зображення не
тільки імітували непрофесійне, домашнє фотографування, а й ставали засобами виразності. Навіть більше, саме контраст по-різному прописаних поверхонь — суто фотореалістичних і вільних, живописних чи намальованих —
утворював своєрідну образно-естетичну і змістову напругу творів, де один засіб фіксації реальності накладався на інший, майже протилежний. Як, наприклад, у картині С. Шерстюка «Прощавай» (1983—1984), що зображує сцену
на літньому пляжі, де компанія проводжає одного з друзів. Фотографічно точна передача фігур та промовистих деталей (літака в небі, дорожньої сумки та
ін.) перекреслена горизонтальними смугами, проведеними широким пензлем,
та написом «прощай!», що перекривають обличчя, постаті. Сцена стає багатозначною, у ній виникає певне напруження й та ускладнена суто формальна
драматургія полотна, що наповнює його багатовимірним художнім змістом.
Накладання на чітку фотооснову авторського змазаного, розмитого живописного шару ніби унаочнює особливість київського гіперреалізму — зіткнення
безособовості фотобачення і авторської свободи, тої «присутності живописності», яка так чи інакше залишалася у творах кожного з них.
Особливе місце в групі належало С. Геті. Його графічні твори, виконані
в техніці малювання свинцевим олівцем, вирізняються не тільки надзвичайно високою професійною культурою, класичною майстерністю, а й широким
образно-змістовим діапазоном, де виразне місце належало певній суспільнокритичній проблематиці. Однак показовим є те, що для своєї першої відомої
роботи — диплому, який він успішно захистив у КХІ в 1975 р., молодий художник обрав ілюстрації до «Маніфесту комуністичної партії» К. Маркса. Про
гіперреалізм тоді не йшлося. Ілюстрації поєднували узагальнено-декоративні
структури з окремими сюжетними зображеннями. Проте цікавим був уже са-
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мий вибір теми, яка зразу ж цілком усвідомлено позиціонувала молодого художника в просторі радянської культури. Пізніше, у післярадянський час,
С. Гета буде наголошувати на принциповій позаідеологічності свого мистецтва. Однак на початку творчого шляху він, як і його друзі, прагнули успіху,
який на той час пролягав тільки через офіційну ідеологічну сферу. Та й його
твори другої половини 1970-х (серії офортів «Мої сучасники», 1978; «Таємничий космос», 1979; «Демократія військової хунти», 1980; «Фрагменти новітньої історії», 1982) чітко вписувалися в загальні спрямування тогочасної
молодої радянської графіки, де ідеологічно витриманий зміст образно розширювався та урізноманітнювався вишуканістю ускладненої художньої мови,
формально-технічних прийомів, цитування світової мистецької класики.
Гіперреалістичний період розпочався у творчості С. Гети на початку
1980-х серією малюнків «Портрети сучасників» (1981). Новаційність полягала у самій техніці виконання, як зазначає критик К. Гаврилова, «подекуди
шокуючи глядача занадто виразною скрупульозністю, що досягається завдяки тривалій, буквально титанічній роботі перенесення фотознімка на папір
олівцем, художник свідомо передає подряпини й інші недоліки фотографічної плівки» [10, c. 17—18]. На її думку, «намагання документально точно
відтворити дефекти вихідного матеріалу дозволяє припустити, що завдяки
фіксації усіх найдрібніших особливостей художник привчає до розуміння
цінності поверхні твору мистецтва. Така ювелірна прискіпливість у роботі
над творами, наче йдеться про предмети декоративно-прикладного мистецтва, буде притаманна С. Геті і в його подальшій творчості» [10, c. 18]. Можливо, саме в певному протиріччі між тривалістю виконання та суто фотографічним прийомом вибору об’єкту зображення, який полягав у «випадковому полюванні за реальністю», коли в самій композиції художник прагнув
підкреслити миттєвість, змінність ситуації, знімаючи свої сюжети «не дивлячись у об’єктив», крилася особливість образності його творів, що поєднувала новизну художньої мови з суто класичним ставленням до ремесла. Як
говорить сам художник: «Коли я задумав зробити декілька вже принципово гіперреалістичних малюнків, то дійшов до певного відкриття для себе. З
огляду на саму техніку, — якнайточніше відтворення фотографії простим
олівцем — процес є дуже тривалим. Здавалося б, один рисунок — а його
можна малювати два-три місяці, бо все мусить бути дуже ретельно і добросовісно зроблено. У чому тут сіль? Первинний матеріал — миттєвий знімок,
який робиться за одну секунду, а рисунок із нього робиться потім три місяці. З чим я маю справу: поєднання сучасної техніки, яка робить на плівціфотопапері зображення таким же конкретно-реальним, предметно-зримим,
як і сама фізична реальність — і відтворення його на папері олівцем, тобто графітом — найдревнішим матеріалом, який є в розпорядженні художника. У цьому синтезі найновішого і найдавнішого — парадоксальна каліграфія, вона ж медитація. Я визначив для себе, що у той час, коли я що-небудь
зображую — скажімо пейзаж або якусь людину — коли я довший час ось це
малюю, то я туди, в цю текстуру, входжу настільки глибоко, що розчиняється і втрачається сенс того, що я роблю. Залишається процес як певний особливий стан, у який ти занурений, стан цілком самостійний і неповторний,
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який може бути важливішим за результат» [11, c. 61—62]. Отже, якщо процес створення аркушу, де нові технічні засоби (фотографія), поєднувалися
з традиційним виконавством (ретельне малювання олівцем на папері), підключав автора не тільки до класичної традиції, а й до певної сюрреалістичності (занурення у процес творення, механістичність руху олівця та ін.), то
сама тема, образний зміст творів несли в собі гострі ознаки реального життя.
«Віра. Надія. Любов (ВДНГ)» (1981) зображує звичайних людей з вуличного натовпу, що, як відомо, нівелює особистість, підкреслює уніфіковану типажність. На тлі химерної архітектури ВДНГ постаті дівчат не тільки
виявляють свою звичайність, а й наче підкреслюють розшарованість реальності, її гротесковість, присутність у ній різних змістових вимірів. Ця ж тема
звучить і в малюнку «Морозиво» (1989), що зображує типових довговолосих
юнаків того часу, чиї внутрішні проблеми, розгубленість перед життям прикриваються підкресленою невимушеністю поведінки. Соціальна спрямованість, інтерес до неофіційного, непарадного боку людського буття зближує
ці твори художника з мистецтвом андеграунду. Однак у творчій біографії художника вони залишилися епізодом.
На відміну від С. Базілєва та С. Шерстюка, у С. Гети світ персонажів
більш різноманітний, він не обмежується тільки своєю приватною компанією. У ньому є місце і для інших сторін життя — праці в нелегких умовах
Півночі («Фотограф», 1989), ліричних новел з життя міста («Телефон», 1982;
«Повний місяць», 1987). Однак що б не малював художник — С. Шерстюка з
фотоапаратом («Фотограф», 1981), незнайомців на вулиці чи своїх близьких
та знайомих («Друзі», 1981), програмна гіперреалістичність та декларована
беземоційність пом’якшуються тут захопленням натурою, самим процесом
малювання, поезією світу навколо, який постає для нього у несподіваному
погляді на звичні предмети чи улюблені обличчя. Невипадково, аналізуючи
особливості вітчизняного мистецтва в контексті відеокультури, московський
критик В. Мартинов відмічав у ньому і відбиття нового бачення естетичної
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спадщини класичного мистецтва, і оптичну документальність, і «“предметний
запис” роздумів про проблеми, що тільки формуються в часі…» [26, c. 237].
На початку 1980-х С. Базілєв та С. Гета слідом за С. Шерстюком переїжджають до Москви, де разом з колишніми львів’янами І. Копистянським,
і М. Філатовим та москвичем О. Тегіним утворюють «Групу шести» (1980—
1985). Окрім киян, для інших членів групи інтерес до гіперреалізму в цілому
був нетривалим. Зокрема, вже у 1984 році М. Філатов переходить до мистецького сквоту — групи «Дитячий садок» та починає писати великі неоекспресіоністичні полотна. І. Копистянський, який зацікавився фотоестетикою
ще з кінця 1970-х (фото-диптих «Чисте / Брудне», 1979), після циклів творів, де використовував фотографії на кладовищних пам’ятниках (серія «Портрети 1 × 2», 1983), переходить до іншої концепції — «старої» класичної картини, яка стає для нього багатозначним об’єктом дослідження, копіювання
та експонування. О. Тегін, який на початку 1980-х був автором своєрідного «поетичного гіперреалізму» та активним учасником виставок руху до 1983
року, поступово взагалі відходить від малярства, стає відомим музикантом.
Як згадує С. Базілєв, «Сергій Шерстюк хотів, щоб ми стали серйозним напрямком» [5, c. 15]. Але це не вдалося. Чи давалися взнаки творчі протиріччя
всередині «Групи шести», чи невідрефлексованість їхньої позиції, чи компромісність самого мистецтва, що балансувало на межі дозволеного та забороненого, загалом сприймаючись незалежними мистцями та їхньою публікою як частина художнього істеблішменту. А можливо, причина полягала і в самих мистцях, що, за виразом письменника І. Клеха, належачи до
«привілейованої радянської фронди» [20, c. 7], не поспішали ідейно оформити чи радикалізувати своє мистецтво, боячись втратити офіційне визнання та успіх. Принаймні у відомій статті 1990 року «Дозволене мистецтво»
московські критики К. Дьоготь та В. Левашов наголошували саме на ідейній
компромісності цього мистецтва: «Це мистецтво “яке говорить”, але говорить банальності (“загальне”). Говорячи, воно з пафосом висловлює змісти,
що вже були. Однак на відміну від соцреалізму тут парадоксальним чином
існує особиста точка зору — банальність висловлюється від першої особи,
нежива, застигла мова є індивідуальний дискурс» [13, c. 61]. Однак тепер, з
часом, розглядаючи картини наших гіперреалістів у більш широкому контексті радянського мистецтва, стає очевидним, що тодішні «банальності»
поставали ознаками тої життєвої реальності (нехай часткової, епізодичної),
яка по-своєму протистояла загальній ідеологічній моделі життя, а своєрідна
«“гібридність”, відсутність чистоти стилю несподівано дали сучасному мистецтву живі, актуальні твори» [32, c. 12].
Протягом 1980-х років картини гіперреалістів широко експонувалися на
московських та всесоюзних художніх виставках1. Однак наприкінці десятиліття у творчості їхніх авторів відбуваються зміни, колишня змістова програма наче вичерпує себе, художники шукають нових засобів висловлювання.
Можна погодитися з думкою критика про те, що подібний розвиток напрямку був зумовлений, «адже актуальність його містилась в унікальності
матеріалу. Коли ж його сюжетно-тематичне різноманіття вичерпалося, йому
прийшлося поступитися місцем іншим системам сприйняття» [30, c. 6].
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І справді, бурхливі події років перебудови висунули нові проблеми, потребували інших шляхів осягнення дійсності, інших засобів висловлювання.
Програмна відособленість гіперреалістів, дистанціювання від оточуючого
світу були не на часі. З кінця 1980-х С. Шерстюк відходить від фотореалізму, пише форсовано яскраві полотна, де зображує своїх традиційних персонажів, але тепер у гротесково-театралізованих абсурдно-сюрреалістичних
композиціях, що нагадують постановочні фотографії чи вигадливі перформанси. Змінюються їхні сюжети, замість сцен із життя маленької компанії, вони змальовують підкреслено вигадані історії про «Викрадання золотої
книги» (1991), «Російську рулетку» (1990), «Наукові розваги» (1989), «Російського дурня» (1991) та ін., де зовнішня красивість може несподівано проговоритися справжнім прихованим почуттям — невпевненості, страху («Поранений конкістадор», 1990; «Людина, що крокує повз смерть», 1991). У записах С. Шерстюка виникає тема бароко, що цікавить його як переламний
період в історії мистецтва, як певний синтез театральності та абсурду. Він
пише: «А тепер — бароко. Не “необароко” та інші всілякі “транс-”, а саме
“бароко” і ніяких фєнєк. Бароко не як стиль, зрозуміло, та інші історичні
аналогії, і навіть не як світогляд, а як “відчуття” світогляду — стан душі…
Коли кінець величезному минулому років у п’ятсот. Абсолютизм кінця» [22,
c. 25]. Показово, що саме бароко визначить особливості мистецтва нового покоління художників української «нової хвилі» кінця 1980 — середини
1990-х років, яке постане в них як проблема національної культури і як актуальна художня традиція, образні виміри якої будуть співзвучні суспільному зламу років перебудови. С. Гета замість майстерних малюнків свинцевим
олівцем починає писати салонні картини — собак на березі озера чи красиві пейзажі, а з кінця 1990-х взагалі вигадує такий собі «екологічний реалізм»:
великі, подібні на фотошпалери, уже цілком безконфліктні зображення трави, квітів, води. Більш цікавим залишається живопис С. Базілєва, і хоча він
теж наголошує на тому, що потрібно писати «лише позитивне» (серія картин «Добрі справи», кінець 1990-х — початок 2000-х років), на його полотнах, тепер скоріше близьких до постмедійного живопису, так чи інакше фіксуються сцени з життя трохи вигаданого, трохи реального.
Аналіз гіперреалізму в контексті вітчизняного мистецтва примушує суттєво переосмислити не тільки особливості художнього поступу, а й ті стереотипи, які склалися у мистецтвознавстві щодо інтерпретації загального бачення 1970—1980-х років. Це стосується, зокрема, питання відокремленості
радянського мистецтва та культури від світового художнього процесу. І тут
поява та присутність у царині офіційного мистецтва визначеної творчої групи, що у свій спосіб інтерпретувала західні мистецькі тенденції, не тільки
унаочнює глибоку кризу соцреалістичної доктрини, що саме в епоху застою,
попри ідеологічні декларації, глибоко усвідомлювалася мистецьким творчим
середовищем, а й демонструє розшарованість самої радянської культури.
А разом з тим — і поступове формування тої іншої художньої свідомості, що так чи інакше синтезувала свій внутрішній і світовий досвід. Це дає
можливість мистецтвознавцям наголошувати: «У сімдесяті, не зважаючи на
залізну завісу, ми вже не були категорично відірвані від нового художнього
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мислення, яке змінило західне мистецтво» [4, c. 39]. І хоча, безперечно, відомості про світове мистецтво були часткові, проходили крізь потужний ідеологічний фільтр, як справедливо зазначає С. Гета, в радянському культурному просторі з 1970-х років були присутні «Борхес, Кортасар, Кастанеда,
Ісікава Такубоку, була божевільна музика, неймовірні поети. Усе це складалося разом і всотувалося, як морська вода губкою — без сумнівів і роздумів. <…> За якими лише можливо джерелами, але я знав роботи Енді Воргола, знав Розенквіста, Раушенберга <…> ми знали буквально все найновіше, що з’являлося, цілком усупереч закритості культури. І все лише тому,
що дуже хотіли це знати» [11, c. 61]. Однак протиріччя та особлива неоднозначність цього часу полягали в тому, що особистий досвід художника, індивідуальні мистецькі позиції, естетичні та образні новації не інтегрувалися в загальну суспільну культурну свідомість, залишалися в межах локальних творчих товариств.
І все ж існування в українському мистецтві протягом майже десятиліття визначеної творчої групи, чиї мистецькі зацікавлення були співзвучними раннім етапам світового постмодернізму, дозволяють поставити питання про формування постмодерністської художньої свідомості в українському мистецтві. Принаймні говорячи про особливості радянського мистецтва
1970-х — початку 1980-х років, О. Якимович зазначає: «Завдання і функції покоління, були, напевно, перехідними... підготовчими. Вони вводили в
творчу практику принцип багатовимірності, доводили цінність і можливість
контрастного, полярного мислення в мистецтві» [37, c. 216], де головними
рисами поставали іномовність, насиченість соціально-філософськими алюзіями, іронія, а ще — тема особистого переживання екзистенціальних проблем, де сповідальність межувала з гротеском та містифікаціями, відкритість
висловлювання — з ускладненістю метафор. Однак перелічені ознаки та
риси притаманні постмодерністському мистецтву, модель якого, як відомо, утвердилася у світовій культурі з кінця 1960-х років. І хоча відомості про
загальносвітові художні процеси вкрай обмежено потрапляли в нашу країну,
зміни в культурних пріоритетах так чи інакше давалися взнаки всюди, наповнюючись, правда, своїм особливим змістом та значенням. Тим більше,
що як пишуть філософи, «епоха постмодернізму, власне, тільки тоді й почалась, коли стало зрозумілим, що дуже багато у світі не є тим, за що себе
видає, коли людина побачила, що ілюзія створюваної нею реальності може
стати не менш переконливою, ніж сама реальність» [19, c. 13]. Особистісна
творчість українських гіперреалістів — Сергія Шерстка, Сергія Базілєва та
Сергія Гети в цьому плані є надзвичайно показовою, відбиваючи, з одного
боку, загальні зміни в художніх спрямуваннях, з іншого — наповнюючи їх
індивідуальним, власним життєвим змістом і досвідом, додаючи нових рис
до мистецької картини доби.
У сучасну епоху нових технологій та екранного бачення, що суттєво
впливають на художню свідомість та мову мистецтва, інтерес до гіперреалізму активізується. Погляд «крізь об’єктив» постає спорідненим екранним візіям, тій естетиці та моделі сприйняття світу, яку демонструють телебачення та нові медіа. Його ілюзорна фігуративність, певна оповідність втягує в
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мистецький діалог широкі шари традицій, з одного боку, перекидаючи місток до реалізму ХIХ століття з його зануренням у повсякденний побут, з іншого — проблематизуючи самі художні виміри реальності, версії стосунків
з натурою.

Примітки

FE

1
Всесоюзна виставка творів молодих художників «Ташкент-80», 1980; «Суперреалісти» (Тегін, Гета, Шерстюк), Пущино, 1982; Всесоюзна виставка «Молодість країни», Москва, 1982; Виставка московських гіперреалістів «Документ і реалізм», Москва, 1983; Виставка творів молодих художників СРСР та НДР «За мир та соціалізм», 1983; Всесоюзна виставка портрета молодих художників «Наш сучасник», Москва, 1983; Всесоюзна
виставка «Молодість країни», Москва, 1984; Виставка до ХII Всесвітнього фестивалю молоді, Москва, 1985; «Мистецтво і НТР», Москва, 1987.
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1910—1920-х років: між модернізмом
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художніх новацій
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Мистецтво Анатолія (Анатоля) Галактіоновича Петрицького (1895—
1964) ніколи не оминала критика. Уже з перших кроків майже кожний його
твір викликав широке зацікавлення. Cьогодні його спадщині приcвячено
кілька альбомів, монографічних розвідок та численні статті. Однак багатобічна творчість мистця — в театрі, графіці, живописі, публіцистиці, як і
особливості його ідейних спрямувань та колізії мистецького розвитку і досі
викликають багато запитань, змушуючи переглядати особливості поступу
українського мистецтва. І хоча більшість його творів стали визнаними надбаннями ХХ століття, досить ґрунтовно описані у вітчизняному мистецтвознавстві, їхня концептуальна складова, зв’язок із загальним розвитком
українського та західного мистецтва вимагають уточнення. Найбільше це
стосується першого, чи не найнасиченішого періоду його творчості, який
припав на кінець 1910-х — 1920‑ті роки. Адже саме роботи А. Петрицького часто визначали тоді не лише особливості становлення нового українського мистецтва, фіксували зміни в його розвитку, а й висвітлювали шляхи інтерпретацій традицій, трансформування ідей та стилістик різних течій модернізму та особливості авангарду. Саме ці питання варті сьогодні
найбільшої уваги. Ракурс дослідження обумовлений сталою позицією художника, чия творчість розвивалася в широкому діапазоні від модернізму,
авангарду до традиціоналізму.
Ця риса творчої вдачі А. Петрицького варта особливої уваги. Аналізуючи його художню еволюцію, чітко усвідомлюєш, що саме інтерес до нового у мистецтві та культурному житті був одною із наскрізних інтенцій його
діяльності. Невипадково художник був учасником різних творчих об’єднань
та угруповань, часто досить відмінних за своїми ідейно-естетичними спрямуваннями, які так чи інакше формували (і висвітлювали) ті непрості процеси, що переживала українська культура в революційні десятиліття. Змінювалась і творчість самого мистця: він розширював кордони своєї діяльності, використовував різні художні мови, його захоплювали різні ідеї, стилістичні напрямки, формальні прийоми. І хоча властива Петрицькому яскрава
індивідуальність завжди вирізняла його твори, коло та зміни його інтересів
є досить характерними для загального поступу української образотворчості,
тісно пов’язаного з новими реаліями суспільного та культурного життя. На
жаль, до нашого часу збереглися далеко не всі твори художника: у 1918 та
1924-му роках від пожежі загинуло багато його ранніх робіт, мабуть, чи не
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найважливіших в історії українського мистецтва, а пізніше, під час ідеологічних «чисток» та в полум’ї Другої світової війни, зникла частина його творів другої половини 1920—1930-х років. І все ж яскрава спадщина, роль та
місце, яке мистець займає у вітчизняній художній культурі, дають великий
матеріал для узагальнень.
Тож у творчості А. Г. Петрицького 1910—1920-х років можна визначити кілька періодів, обумовлених не лише обставинами особистого життя,
а й змінами в загальних художніх інтенціях, що проявлялися в образності та концепціях творів. Перший окреслюється серединою 1910-х — 1922 р.
Розпочинається навчанням у Київському художньому училищі (1912—1917),
першими експонуваннями творів молодого художника на виставках у
Новгороді-Сіверському та Кременчуці 1913 р. та завершується його від’їздом до Москви до ВХУТЕМАСу, що на той час був найноваційнішим навчальним художнім закладом країни. А. Петрицький стає одним із провідних українських художників, творцем нової української сценографії, працює
в декоративному стінописі, живописі, графіці.
Справжній успіх прийшов до художника у 1915 р., коли він узяв участь
в оформленні благодійного ярмарку в Києві на користь поранених солдат
Першої світової війни. Про позитивні враження від цієї роботи згадують усі
дослідники його творчості. Панно «Козак Мамай верхи на пивній бочці»,
сюжетні композиції «Сатана в образі дівчини танцює перед царем Китоврасом» та «Брут грає на бандурі біля трупа Цезаря», запорожці в дусі «Енеїди»
І. Котляревського, намальовані з яскравим гумором, привертали увагу глядачів до образів народного мистецтва, вітальної сили фольклору. Вже у цій
першій роботі виявилися головні риси його таланту: фантазія, винахідливість, почуття гумору, колористичний дар, що перетворював будь-який мотив на яскраву кольорову феєрію, захоплення українським народним мистецтвом, до якого в той чи інший спосіб мистець буде звертатися протягом
всього життя. Пізніше у своїх спогадах «Моє дитинство та юність» він напише про те, як, навчаючись у художній школі, кожне літо проводив у Кобиляках у рідних, де «весь свій час віддавав живопису, писав етюди з місць у
полі, робив замальовки, бував на ярмарках … придивлявся до побуту і знав
добре українські села, малоросійську культуру та побут України» [45, с. 5].
Безумовно, великий вплив під час навчання справило на нього знайомство
з такими знавцями українського фольклору та старовини, як В. Кричевський, Д. Щербаківський, Г. Нарбут. Як зазначав Д. Горбачов: «Петрицького вразили у старому мистецтві велич духу та ясність думки, пафос та простота. Селянське мистецтво вражало Петрицького своїм зв’язком з практичним життям людей. Монументальні композиції старовини захоплювали його
уяву темпераментом і яскравою декоративністю. Живопис художника з цих
пір набуває “прикладного спрямування”, прагнучи стати одночасно і розписом, і декорацією, і плакатом» [14, c. 8]. Дійсно, А. Петрицький використовував у своїй творчості традиції українського фольклору, середньовіччя, барокко, які на той час чи не вперше привернули широку суспільну увагу. У
цій царині новітні художники шукали не лише джерел оновлення мистецької мови, а й той національно-демократичний дух та образність, які відпові-
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дали ідеям національного відродження, що переживала тоді Україна. Однак
остання теза Д. О. Горбачова про «прикладне спрямування» творчості Петрицького потребує коментарів.
Початок творчого шляху художника позначений впливами стилістики
модерну. Принаймні перші відомі його роботи наочно про це свідчать. Серед них не лише панно для «Українського ярмарку» (1915; див. вклейку: 46),
композиція у «Будинку інтермедій» (1917), а й пізніший розпис театру в Козельці (1920), де притаманні модерну орнаментальність, лінійність ритмів,
історичні стилізації знайшли свою авторську інтерпретацію. Саме художники модерну і, зокрема, «Мира искусства», школу якого пройшов Г. Нарбут,
повернули в художню практику багатоаспектність творчої діяльності, що стала ознакою цього стилю, у якому живопис, різні види графіки, сценографія,
декоративне мистецтво та інші види образотворчості набули естетичної рівнозначності. Саме таким універсальним мистцем був В. Кричевський. Таким став і А. Петрицький. У контексті модерну відбулося розширення і переосмислення уявлень про художню творчість, у коло якої увійшли тепер
і стали повноцінними її складовими і декоративна ужитковість, і плакат, і
сценографія, яка саме на початку ХХ ст. виокремилася в потужну мистецьку галузь. І хоча пізніше художник звертався до різних, вільно та самостійно інтерпретованих ним мистецьких стилістик, певна «присутність модерну», здається, залишилася у нього назавжди, позначена особливим інтересом до ліній, малюнка, графіки, до притаманних цьому стилю зіткнень різних матеріалів, які він використовував у сценічному оформленні, виявилася у тяжінні до площинності та декоративної виразності, що так чи інакше
можна побачити у більшості робіт. Тим паче, що саме «модерн визнав за народним мистецтвом власні художні вартості, воно більше не мало розглядатися ізольовано від інших видів мистецтва. Його стилістичні особливості
стали імпульсом і вихідним пунктом для нових творчих шукань» [65, с. 283].
Саме це відбулося в українському мистецтві на початку ХХ ст., де фольклор
та традиції середньовіччя міцно увійшли у стилістику модерну, стали джерелом художнього оновлення.
У 1916 р. А. Петрицький став членом Товариства київських художників,
навколо якого єдналися загалом мистці реалістичного спрямування (М. Пимоненко, П. Левченко, О. Мурашко, Ф. Селезньов на ін.). Для Петрицького вступ до Товариства означав підтвердження його фахового статусу, вихід
на загальновизнану художню сцену.
Під час революції та громадянської війни, що супроводжувалися постійними змінами влади в Києві, а разом з цим і виникненням нових творчих угруповань, які проголошували своє нове бачення мистецтва, у пошуках близького творчого середовища художник зближувався з різними осередками. І тут варто підкреслити, що, попри дуже раннє, як писав І. Врона,
розуміння мистцем важливості того досвіду, «якого набуло світове мистецтво на шляху шукання нових форм» [1, с. 15], інтереси та ідейні засади
А. Петрицького з самого початку були пов’язані з українським мистецтвом,
яке бачилося здатним на самостійне і повноцінне життя, а тому вимагало
оновлення, розбудови своїх обширів, пошуку самобутності. Показова, зокрема, його активна робота у творчому клубі «Льох мистецтв», що відкрився
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у Києві паралельно з клубом «ХЛАМ» (художники, літератори, артисти, музиканти), який заснували тут мистці з Петербурга та Москви, що рятувалися
тоді в Україні від революції. Як згадував К. Поліщук, «“Льох мистецтв” стає
живим осередком київського українського літературного життя і на його літературних вечорах можна було бачити від “найправіших” до “найлівіших”,
від “наймолодших” до “найстаріших”» [52, с. 616]. Для інтер’єру клубу Петрицький зробив розпис, що став його окрасою, привертав відвідувачів. Свою
діяльність клуб припинив з утвердженням радянської влади.
Одночасно художник активно співпрацював і з російськими мистцями, зокрема з камерними київськими театрами «Дім інтермедій» та
«Театр-гротеск» (1916—1917), головним режисером першого був М. БончТомашевський — один із реформаторів російського театру, кінорежисер, театральний критик, поціновувач мистецтва кабаре, який свій перший «Дім
інтермедій» відкрив у Петербурзі ще в 1911 р. У Києві він повернувся до своєї ідеї, вважаючи, що саме такий, синтетичний театр — з музикою, гумором,
живим відгуком на життєві обставини — був на той час найбільш актуальним та цікавим для глядачів. Про розпис А. Петрицького у «Домі інтермедій» згадував М. Терещенко: «У “Театрі інтермедії” нас вразив розпис стелі і
стін всередині приміщення. Все це виконав Петрицький-художник. На нас,
як живі, рухалися зі стін, кричали і сміялись персонажі творів М. Гоголя. У
вихрястому танці перепліталися фігури, ніби вихоплені з народного середовища. А стеля була вся уквітчана чудернацькими потворами. Одні з них безмірно тішились, сидячи на плечах своїх ближніх, деякі прицілювались накинути на інших вірьовку й зачепити їх за шию та стягти вниз, а ще інші колесом крутилися у цьому Дантовому пеклі. Взагалі всю композицію проймав
гострий сарказм художника. Здавалося, що крізь розписані малюнки прорізується соціальний зміст самого життя, але найвища особливість манери художника — добір кольору, різноманітної гами барв. Її яскраві кольори переливались гарячими відтінками, у своєму поєднанні вони тішили око людини й привертали її увагу оптимістичним звучанням» [60, с. 139]. Очевидно,
що в цій роботі художник розвивав стилістику «Українського ярмарку», наповнивши простір улюбленими образами українського фольклору. Співпраця с М. Бонч-Томашевським продовжувалася і далі.
У 1918 році А. Петрицький стає членом «Білої студії», до якої входили
Я. Савченко, П. Савченко, К. Поліщук, П. Тичина, О. Слісаренко, В. Кобилянський, М. Семенко, Л. Курбас, М. Терещенко. Мистецькі зацікавлення групи загалом були пов’язані з символізмом та модерном. У 1919-му
на її основі був створений «Музагет», що видав кілька номерів однойменного журналу. Перше число з’явилося на початку року, коли в Києві до влади прийшла Директорія, журнал оформив М. Жук (до редакційної колегії входили П. Тичина, Ю. Іванов-Меженко, Д. Загул, В. Ярошенко), друге — А. Петрицький. Як зазначалося у програмі об’єднання, «“Музагет” не
притримується якогось одного певного напрямку, а дає місце всьому, що
тільки має мистецьку вартість, але разом з тим “Музагет” рішуче пориває
зі старими віджилими традиціями, що стояли перешкодою на шляху розвитку української культури в загальноєвропейському розумінню» [43]. Пози-
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ції «Музагету» загалом виростали з ідей модернізму, наголошуючи на національному мистецтві, індивідуальній творчості замість масової, дискутували з
пролеткультом, протиставляючи його класовості особисту творчість мистця.
У коло обговорень входили і нові «ліві» ідеї, що так чи інакше були пов’язані
з авангардом, «Музагет» намагався протистояти цим процесам. Однак «нове»
у різних його проявах захоплювало і вело за собою. Як писав К. Поліщук,
«йшли “наліво”, аби не зістатись в “назадниках” … і талановитий маляр
Петрицький йшов якраз “наліво”» [52, c. 611]. Наприкінці 1919 р. Директорія залишила Київ, разом з нею виїхали і більшість символістів.
Тоді ж, у 1919 році, художник залучився до створеної М. Семенком групи «Фламінго» (до її складу ввійшли також Г. Михайличенко, В. ЕлланБлакитний, В. Чумак). Здається, саме від цього моменту можна говорити про його вихід у простір авангарду. Однак наскільки це обґрунтовано?
Чи була група «Фламінго» дійсно авангардною? Принаймні О. Ільницький вважає її «лише претензійною декларацією незалежности від символістів, а не справжньою футуристичною організацією. Здається, вона служила
тільки одній меті: під цією маркою Семенко випустив три книжки поезії (Петрицький оформив дві обкладинки, ще одну — Роберт Лісовський)»
[24, c. 64]. А. Петрицький зробив обкладинки до «П’єро мертвопетлює» та
«Block-notes». Варто мати на увазі, що на той час і самі поезії М. Семенка були досить еклектичними, а часто і протилежними проголошеному ним
футуризму. «Урбаністичний пейзаж із автомобілями, потягами, аеропланами,
електрикою, чадом, кав’ярнями і проститутками співіснував з ідилічними
сценами природи» [24, c. 264]. Показова і сама назва збірки «П’єро мертвопетлює»: з одного боку, її головним персонажем є цілком символістський та
улюблений модерном образ комерії дель арте — П’єро, з другого — в ній відбилася визначна подія з історії авіації: виконання фігури вищого пілотажу —
«мертвої петлі», яку в 1913 р. першим в київському небі зробив льотчик
П. Нестеров, — тема вже цілком футуристична. Отже, образність Семенкової поезії поєднувала тут різні епохи та культурні інтенції. Та й самі обкладинки А. Петрицького, як справедливо підмічає Д. Горбачов, продовжували
та певним чином «пародіювали те захоплення українським бароковим скорописом, яке з легкої руки Г. Нарбута стало на той час однією з ознак київської графіки. Створений ним орнаментальний, динамічний, підкреслено “рукотворний” шрифт на обкладинках семенкових поезій, був “нарочито
мало читабельним”, скоріше “образотворчим”» [15, c. 5]. Оформлення обкладинок цих поетичних збірок були побудовані саме на декоративному «бароковому» двоколірному (чорне та червоне) шрифті, літери якого спліталися у своєрідний химерний орнамент, далекий від футуристичного урбанізму.
І в поезії Семенка, і в малярстві Петрицького відбивалися динамічні
процеси самовизначення мистецтва, яке, за словами І. Дзюби, «утверджувало себе часом у складних стосунках із попередниками… обидва ці виміри — і
зв’язок з тенденціями дореволюційної доби, і конфронтація з ними — існували і виявлялися не в чистому вигляді, не в чіткій розмежованості, а “перемішано” і в складній діалектичній взаємодії» [19, с. 245]. Подібне перепле-
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тення різних художніх спрямувань позначить розвиток українського мистецтва і надалі.
Після утвердження в Києві радянської влади у 1919 р. А. Петрицький
співпрацює з журналом «Мистецтво» — першим радянським україномовним часописом, який очолювали Г. Михайличенко та М. Семенко. Журнал виходив протягом двох місяців коштами Відділу мистецтва при Комісаріаті освіти з ініціативи В. Коряка, за участі П. Тичини, В. Чумака, Д. Загула та К. Поліщука. Однак часопис не був ані футуристичним, ані авангардним. Ідеологічно підтримуючи революцію, він «спрямовував чинні, чи,
як у випадку з футуризмом, щойно народжувані літературні (і загальномистецькі. — Г. С.) тенденції у прийнятні політичні канали» [24, с. 70]. Однак,
попри бажання долучитися до нових ідеологічних завдань, його надихала і
більш широка програма, те, як писав К. Поліщук «об’єднуюче, що вмістило б у собі “праве” і “ліве” і, разом з тим, не порушувало б цільності ідеологічного характеру єднання усіх творчих сил» [52, с. 614]. Часопис являв собою приклад співпраці людей з різними поглядами і різних напрямів, спільною метою яких було створення нового українського мистецтва. Ця позиція, безумовно, була близька А. Петрицькому. У журналі репродукції його
творів друкувалися поряд з роботами Г. Нарбута, О. Судомори, М. Жука.
У першому числі тижневика «Мистецтво» друкуються його декоративні панно, зокрема «Декоративне панно» А. Петрицького, що повністю вписувалися у стиль модерн. Тут же була надрукована і стаття Л. Курбаса «На грані (про Молодий Театр)», головним художником якого був А. Петрицький.
Л. Курбас наголошував на пошуку нових концепцій та образів, на тому,
що вони «не хочуть обмежувати себе темами рідного села і старини, котра
почуває себе у зв’язку із всесвітніми висотами здобутків і сумнівів…» [33,
с. 17—19].
У 1919 р. А. Петрицький разом з Л. Курбасом та М. Бонч-Томашевським
був обраний до складу художньої комісії по створенню української музичної
драми, став членом правління КЛАК — Київського літературно-артистичного
клубу, до якого входили Л. Курбас, Л. Собінов, П. Тичина, В. Ярошенко,
І. Еренбург. Тоді ж у 1919-му відбулося знайомство художника з режисером
К. Марджановим, з яким він буде активно співпрацювати надалі в Москві.
У 1920 році А. Петрицький опиняється в Кам’янці-Подільському, який
на короткий період 1919—1920 рр. стає столицею УНР. Сюди переїздять
Остап Вишня, О. Довженко, Б. Антоненко-Давидович, В. Сосюра, Ю. Липа,
С. Васильченко. Тут Петрицький здійснив кілька монументальних робіт, зокрема до цього часу належать відомі ескізи розписів «Невільничий плач»
(див. вклейку: 48), «Думи про Самійла Кішку», «Маруся-Богуславка». Художник поринає в улюблену «українську стихію», працюючи над яскравими декоративними панно, у яких були задіяні герої української історії та
фольклору, що певною мірою зближувало автора з бойчукістами. Невипадково пізніше аналізуючи творчість А. Петрицького, критик В. Хмурий відзначить: «…художник тоді переживав момент, схожий у великій мірі на той,
що нині позначився у бойчукістів. Він вивчав старовинне українське мистецтво в процесі трансформації й переоцінки його. І не дарма завжди спада-
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ють на думку постаті запорожців і турків Петрицького з клубу ім. Франка в
Кам’янці-Подільському, коли стоїш
перед “монументальною” картиною
бойчукістів» [67, с. 146]. І хоча критик
помилявся, — насправді концепція
бойчукістів склалася набагато раніше,
ще в середині 1910-х років, — близькість їхніх ідейних спрямувань на той
час була очевидною. Нове українське
мистецтво зростало на основі національного досвіду, ще не вивченого,
невідомого, такого, який потрібно було відкрити, зрозуміти, переосмислити. Творчі зацікавлення А. Петрицького у монументальному живописі на
той час до певної міри йшли паралельно концепції бойчукізму.
Відомі станкові роботи першого
А. Петрицький. Портрет Ольги. 1920.
етапу творчості художника характериПолотно, олія. НХМУ
зуються різноманіттям та пошуковістю. Серед них — графічний «Портрет
В. Кричевського» (1918), де площинна стилізація в дусі бойчукізму (або точніше в даному разі — національного модерну) поєднується з гротесковістю
та гумором. Або «Портрет Ольги» (1920), позначений певними впливами кубізму, пластикою живопису художників «Бубнового валета» та футуристичною динамікою.
І все ж, напевно, найголовніші досягнення мистця були пов’язані з театром. Його місце у творчості А. Петрицького складно переоцінити. Варто
навести рядки з автобіографічних записок художника, де, розповідаючи про
своє дитинство у притулку, він пише про «відкриття театру», як найзначнішу духовну подію: «Живучи в притулку я вперше побачив оперу “Демон”
і “Недоросль»” у Соловцова. Це перше враження від театру важко описати. Потрібно прожити в притулку, оточеному високим парканом, вдягатися
у смердюче лахміття, голодним до такого ступеню, що ми крали шматки
хліба у помиях для свиней <…> Театр справив на мене враження якогось
Раю…» [45]. Своє захоплення і вірність театру він збереже на все життя. Навіть у бурхливих дискусіях революційних 1920-х, де нові пролетарські виміри культури перекреслювали попередній буржуазний досвід, а з ним — і
оперу як їхній найвиразніший прояв, Петрицький не тільки буде підтримувати це мистецтво, а й стане одним із провідних сценографів українського
музичного театру.
У своїй книзі «Становлення української радянської сценографії»
І. М. Вериківська підкреслювала, що саме в 1907—1917 рр. уперше в українській практиці було введено посаду художника [7, с. 16]. Серед перших
українських сценографів такі відомі майстри, як П. Дяків, В. Кричевський,
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І. Бурачок, причому створене останнім у 1914 р. оформлення «Кам’яного
гостя» Лесі Українки стало «вінцем українського театрально-декораційного
мистецтва дожовтневого періоду» [7, с. 20]. І все ж, як наголошував Л. Курбас, «Художник в українському театрі з’явився тоді, коли в “Молодий театр”
прийшов Анатоль Петрицький» [34, c. 8].
Співпраця з «Молодим театром» тривала протягом 1917—1919 рр. Про
цей видатний колектив та його засновника — великого реформатора українського театру та української культури в цілому Леся Курбаса — написано
сьогодні немало. Роль А. Петрицького в «Молодому театрі» є окремою темою. Тут талант художника досяг зрілості, у синтетичному мистецтві сценографії проявилася його багатогранність. Мистцю була близька закоханість
Л. Курбаса в театр, його постійні пошуки нового, прагнення творити на
сцені яскравий образний світ. Невипадково і кожне сценографічне рішення А. Петрицького було не схожим на попереднє і несподіваним, стилістично різноманітним, він відчував важливість промовистих деталей і можливості, що відкривають рухомі елементи декорацій, і, безперечно, роль кольору, що сам здатний створювати образ та емоційний тон усієї вистави. І хоча
тут Петрицький працював з різними режисерами — Г. Юрою, В. Васильченком, співдружність з Л. Курбасом була винятковою. Недарма пізніше великий режисер напише: «Ми робили театр у Молодому театрі. Після того театру не було» [32, с. 130].
І справді, «Молодий театр» узяв на себе революційну роль в українській
культурі. Націлений на постійне програмне оновлення та творчий експеримент, театр прагнув переформатувати мистецький простір, здійснивши, за
висловом Л. Курбаса, «зворот прямо до Європи і прямо до себе» [32, c. 195].
Завдання полягало в розширенні драматургічного репертуару, завдяки чому
тут уперше на українській сцені були поставлені п’єси Софокла, Мольєра, Л. Андреєва, Г. Гауптмана, М. Гальбе, В. Винниченка, Є. Жулавського,
О. Олеся, Г. Ібсена, Б. Шоу та ін. Театрознавець Ю. Бобошко називав «Молодий театр» театром-університетом, театром-драбинкою, «у якій кожен щабель означав засвоєння нових знань і умінь» [4, с. 15], а тому в його роботі були присутні різні стилі та образні течії — імпресіонізм, символізм, експресіонізм, психологічність, поетичність, епічність та ін. Створений в роки
революції, у переламний для української культури період, театр був тісно
пов’язаний зі своїм часом, з тим відчуттям, як писав М. Терещенко, «кризи
буржуазного мистецтва театру, що виливалося в безлічі різних напрямів, шукань і навіть заперечень самого театру, пристрасне бажання йти в ногу з віком, шукати відповіді на питання, які на межі двох епох поставила тоді перед нашим поколінням історія. Звідси вся картина Молодого театру з його
шуканнями нових шляхів, його складними творчими злетами і падіннями,
звідси і його відверта публіцистичність, яка у різних виставах проявлялась
по-різному… Другий чинник — це оволодіння принципами театральної майстерності, врахування досвіду прогресивної сцени. Таке завдання театр почав здійснювати з перших кроків свого існування. Ні в одному українському
театрі не проходила така студійна… дослідницька творча робота» [60, с. 146].
Однак чи можна розглядати діяльність театру в річищі авангарду? Ані його
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різноманітний репертуар, ані ідейні спрямування підстав для цього не дають. Новаційність постановок мала інший характер, була пов’язана перш за
все з особливостями українського контексту, культурно-мистецької ситуації, де більшість із здійснених Л. Курбасом заходів відбувалася вперше. Як
напише М. Вороний, «…театр не мав ні загальної провідної ідеї, ні виразно
зафіксованого обличчя. Очевидно, він про це і не дбав; єдиним його стремлінням було — шукати нових форм…» [11, с. 293—294]. І хоча більшість з
цих форм вже була задіяна в театрах Європи та Росії, «заслуга Молодого театру полягала в тім, що він перший рішуче почав засвоювати ті форми на
українській сцені і що ті форми намагався виявити часами в цікавій, а часом
хоч і невдалій, але будь-що-будь в своїй власній інтерпретації» [11, с. 294].
Час показав, що М. Вороний був необ’єктивним. «Молодий театр» Л. Курбаса увійшов в історію нового мистецтва не тільки регіонального, а й більш
широкого — європейського простору.
Такою ж новаційною була тут і сценографія А. Петрицького — кожного
разу несподівана, вигадлива, неповторна, рівнозначна за своїм місцем у виставі з ідеєю режисера. Роль художника в театрі М. Вороний виділяє окремо: «На особливу увагу у сім театрі заслуговували декораційні роботи талановитого ексцентричного артиста-маляра Анатоля Петрицького. Буйні фарби сього модерніста-фантаста утворювали під час таку чарівну і пишну декораційну обстанову, що в ній остаточно губилися всі марні зусилля молодих
дилетантів-акторів» [11, с. 295]. Про роботу Петрицького із захопленням писав і М. Терещенко: «Для нас Петрицький як художник був незмінним скарбом. Рідко хто з художників володів такою багатою вигадкою, як він. Коли
в театрі не було матеріальних засобів, він казав жартома: “Дайте мені відро і
мітлу, і я вам оформлю спектакль”» [60, c. 150]. Скрута років революції примушувала художника не раз використовувати ці свої здібності.
Справжньою подією в театрі у 1918 р. стала вистава «Едіп-Цар» за мотивами трагедії Софокла у сценографії А. Петрицького. Як вже зазначалося, це була перша постановка античної п’єси на українській сцені. Звертаючись до неї, Л. Курбас прагнув не тільки розширити обрії національного театру, залучивши до нього високу світову класику, а й зробити її частиною
актуального мистецького, культурного і суспільного життя. В основу спектаклю було покладено думку «про історичну і закономірну приреченість самовладдя, показували народ рушійною силою історії» [4, с. 20]. Н. Корнієнко підкреслює: «Оголосивши еру імпровізації на теми епох та стилів, Курбас зобов’язує художника Анатоля Петрицького не реконструювати античну виставу… а замінити реальне середовище античного світу — його відчуттям» [30, c. 55]. На репетиціях Л. Курбас наголошував: «Фіви — це Київ!
Фів’яни — ми, що жили у щасливому незнанні, доки все навколо не захиталося. Як нам порятуватися від загибелі?» [30, с. 56]. Образний зміст спектаклю поєднував трагічність і епічність, відтворював напружений стан зламу епох. Про сценографію до спектаклю писали не раз. Уже в цій одній з
перших його театральних робіт на повну силу виявився талант Петрицького.
Лаконічними, скупими засобами — грубі сірі завіси, біла колонада, несподівана побудова простору, що розгортався то вглиб сцени, то на різних вертикальних площинах, — художник створив виразний зоровий образ. Як під-
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креслюють дослідники, «це була перша в українському театрі об’ємна побудова сценічної площадки» [4, с. 20]. Стилістика спектаклю тяжіла до символізму. Багатозначна метафоричність елементів, де ритми декорацій поєднувалися з умовними рухами хореографії, а мотив колонади ніби повторювався у постатях хору в білих туніках, окреслювала образне середовище, естетично виразне, насичене художніми алюзіями. Петрицький сповна проявив
тут свою творчу винахідливість: декорації були створені з фанери та мішковини, яка в потрібний момент ставала червоно-багряною завісою, що рухалася між колонами, підсилюючи драматизм дії.
Зовсім по-іншому художник побачив п’єсу Ф. Гільпарцера «Горе брехунові» (1918). Яскраві стилізовані в дусі «Мира искусства» декорації створювали вигадливе місце дії. Тут були ворота до замку, рів з брудною водою, де
плавали величезні водяні лілії, шмат синього неба, прикріплений до високого спису, що висів над сценою. Деталі оформлення були залучені до самої
акторської дії: можна було «присісти» на намальоване дерево, «підпиляти»
бутафорську опору моста. Іронія, вигадка, ексцентрика, буфонада були співзвучні п’єсі, наче унаочнювалися декорацією, загострювалися нею. Як писав
критик, «дерева фантастичного рисунку і кольору, великанські ключі, хати,
розміру меншого від ноги людини, риби в річці, загадковий ліс — все це
було цілком влучне й найбільш символізувало ту ірреальність, якої багацько
у самій п’єсі» [42]. Захоплений магією театру, А. Петрицький розгортав свій
талант у всьому його різноманітті та багатобічності. Варто навести опис декорацій, даний Є. Кузьміним: «На тлі блискучого визолоченого неба височить маленький лицарський замок — чорний з білим. Замок настільки малий, що актор ледве не сягає головою зубців його веж… Про те, “як буває
насправді”, і згадки немає. Все умовне. Все театральне, видовищне. В залежності від освітлення сцени замок то ніби присувається до вас, то відходить у
прозору глибину, то робиться масивним, то легким… Легкий, “пустотливий”
зміст якнайкраще сприяв спробі дерзнути. Але задирлива зухвалість молодості раптом ставала великою театральною правдою, реальність побутова
обернулася на реальність вищого порядку — реальність художню» [16, c. 17].
Художник створював на сцені «нову правду» — правду театру, видовища.
За роки своєї діяльності «Молодий театр» підготував близько двадцяти
вистав, більшість з них оформив А. Петрицький. «…Тонко відчуваючи стильові та жанрові особливості п’єси, проникаючись завданнями, що йшли від
режисури, Петрицький знаходив щоразу інший засіб, інший стилістичний
прийом для вирішення високої трагедії (“Едіп Цар”) або буфонади (“Горе
брехунові”), психологічної драми (“Кандіда”, “Затоплений дзвін”) або художнього лубка (“Різдвяний вертеп”), для тонкого відтворення настрою в
“Етюдах” О. Олеся та ін. Художник не тільки осягнув жанрову розмаїтість
“Молодого театру”, а й у багатьох випадках своїм рішенням вистави вів за
собою режисера та виконавців» [7, с. 40—41]. У сценографії А. Петрицького оживали то прийоми італійської комедії дель арте, то українського вертепу; у виставі «Тартюф» простір вибудовувався на легких барвистих ширмах
та завісах, що разом з пишними костюмами створювали вигадливий бароковий образ. У 1919 р. у спектаклі «Затоплений дзвін» Г. Гауптмана «сцена
здавалася дорогоцінним діамантом, який горів у темряві зали, сяяв барва-
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ми веселки, міняв надзвичайно ніжні кольори. Царство фантастичних скель,
нетутешніх квітів, які зливались в чудовий гармонійний малюнок і заворожували своєю дивною красою» [63, c. 450]. Принциповою для українського
музичного театру стала постановка «Утопленої» М. Лисенка (режисер Курбас, 1919). Як згадує В. Василько, «А. Петрицький звільнив сцену від побутових деталей, збудував на ній похилий станок (пандус), вкритий зеленим килимом, і своєрідним натяком відтворив і чепурні мазанки, оповиті
біло-рожевим туманом — вишневим весняним цвітінням, і тин з тендітними
топольками біля Галиної хати, і далекий став з старим панським будинком,
що неначе тонули в осяяних місяцем буйнощах зелені. <…> вся широка декораційна картина вражали несподіваним поєднанням ніжно-бузкових, рожевобілих, сріблясто-синіх та яскраво-зелених барв та відтінків» [59, c. 91]. У спектаклі художник досяг гармонійного синтезу усіх складових, тут проявилися
його знання народного мистецтва і яскрава живописність, єдність дії, музики,
де саме сценографія визначала загальний образний тон всього дійства.
Важливою у творчості мистця стала робота над не здійсненою, на
жаль, оперою М. Лисенка «Тарас Бульба» (1919—1921, режисери М. БончТомашевський та Л. Курбас, балетмейстер М. Мордкін). У її сценографічному рішенні, костюмах персонажів він використав мотиви українського мистецтва ХVII—XVIII століть, парсуни, з їх поєднанням орнаментів та виразних людських портретів, декоративність національного бароко, чия різнобарвність, динамічність, гротесковість була близька самому художнику.
Особливістю театральних робіт А. Петрицького вже з самого початку
було те, що ескізи костюмів та декорацій він розглядав як майже самостійні,
самодостатні роботи, художня довершеність ставила їх в один ряд зі станковими творами. Невипадково ескізи до вистав та костюмів їхніх персонажів
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сьогодні, коли його спектаклі вже стали історією і відомі тільки за описами та поодинокими фотографіями, утворюють потужне і виразне мистецьке
явище, значення якого виходить за межі суто театрального мистецтва, важливе для української образотворчості в цілому.
Саме такий художньо самодостатній вигляд мають ескізи костюмів до
«Тараса Бульби». У них художник по-своєму творчо «проаналізував» український бароковий портрет XVII—XIX ст., особливості його декоративної
структури, що широко залучала орнаментальні мотиви, доповнюючи їх бароковим скорописом, яким були написані імена персонажів (див. вклейку:
47). Проте у своїх малюнках сценограф не лише ретельно розробляв костюми для вистави, а й створював образи із виразними характерами, що виявлялися у дещо гротесковій пластиці, русі постатей, промовистих жестах.
Протягом 1918—1919 рр. А. Петрицький співпрацює з балетмейстером
М. Мордкіним, розробляє костюми для його балету «Марна пересторога»,
оформлює спектакль «За двома зайцями» М. Старицького для польського
театру в Києві.
У 1921 р. художник готує спектакль «Перший будинок нового світу» з
режисером М. Терещенком у Театрі ім. Г. Михайличенка. Як пише Г. Веселовська, «…у творчих експериментах Марка Терещенка, які сьогодні можна охарактеризувати як футуристичні, в Україні найрадикальніше реалізувалась формула авангардного мистецтва, а саме: вираження суб’єктивного
начала мас через розроблену цим режисером теоретично-практичну програму “мистецтва дійства” та “колективної творчості”» [8, с. 211—212]. Концепція М. Терещенка, викладена ним у брошурі «Мистецтво дійства», полягала в запереченні психологічного театру, виростала з імпровізації, колективного методу творчості, що мав базуватися на самостійних етюдах
акторів [61]. Спектакль складався з імпровізаційного тексту, віршів В. Чумака, В. Блакитного, П. Тичини, В. Сосюри, М. Семенка та епізодів з «Зорь»
Е. Верхарна. Як згадував М. Ірчан, «на сцені ми бачимо не поодиноких
героїв чоловіків чи жінок, тільки колектив-масу. По-друге, бачимо в цілій
виставі рух мільйонів і завзяття мільйонів. Старий лад і його розклад та повстання мас, соціальна революція представлена в колективному творі надзвичайно цікаво і захоплюють глядача до тої ступені, що мимоволі він лічить себе теж членом того колективу» [25, арк. 51]. По-своєму описує виставу Ю. Меженко: «Зміст всієї композиції полягав у русі не індивідуальному,
а масовому <…>. У комбінації руху і образу не було моменту ілюстрування.
Рух не мусив ілюструвати або розвивати образ, так само і слово не було поставлено в положення роз’ясняючої частини дійства. Це був спільний екстатичний потяг виявити космічну бурю, руїну світу. <…> будинку не було і
якщо він мріявся в тій руїні, то безумовно, був далекий, такий нереальний
і неприступний. Це було повстання одвічних космічних сил, було нищення
старого світу, була всесвітня революція, в якій найтонший атом творив революцію та власне це була революція атомів» [40, с. 163—164]. Для вистави
Петрицький спроєктував декілька станків, що слугували місцем дії, та лаконічні, узагальнено-функціональні костюми.
Важливим матеріалом для розуміння творчих позицій художника цих
перших революційних та післяреволюційних років є його стаття «Сучас-

193

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  2. ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА в КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ...

IM

FE

не мистецтво і малярство» у журналі «Вир революції». Надалі А. Петрицький неодноразово виступатиме зі своїми матеріалами в періодиці. Кожен з
них відбиватиме його ідейну еволюцію, творчу позицію, в той же час віддзеркалюючи зміни в культурній ситуації країни. Тут же, у першій відомій
його статті, художник наголошує на необхідності створення нового пролетарського мистецтва: «Переконаний, що саме пролетарський митець створить “нову теорію творчості”, відкинувши застарілу (буржуазну) думку про
те, що “мистецтво має у своїй основі божественне начало в людині”» [49].
Показово, що він пише про «звироднілий, неспроможний футуризм», який
разом з іншими буржуазними течіями (зокрема, кубізмом), були лише формальним етапом пошуків нового, але залишилися в буржуазній культурі, неспроможній стати основою нового пролетарського мистецтва. Виключення серед «старих буржуазних митців» він робить тільки для геніального Пікассо, який і надалі залишиться одним з найулюбленіших його художників.
Метою мистецтва, на думку Петрицького, постає «перевиховання психології робітника», де «малярство дасть здорову форму плястичної краси і відчування матеріалу, які мають розвинути любов у робітника до матеріалу (столяр, що струже брусок дерева, може побачити красу жилок у дереві, відчувати густість матеріалу, форму шовкової, тонкої стружки і т. д.) <…> Мистецтво не для мистецтва, а для людини, як свято для людини, а не людина для
свята ... мистецтво для працюючих. І коли робітники матимуть змогу брати насолоду в красі своєї вільної праці, тоді можна буде назвати мистецтво
пролетарським» [49]. У цих роздумах художника певним чином відбивалися (чи складалися?) ті ідеї «виробничого мистецтва», що у 1920-х окреслять
одну з найбільш обговорюваних моделей нового пролетарського мистецтва,
хоча сам Петрицький у цій царині так ніколи і не працюватиме.
Отже, у цей перший надзвичайно важливий період творчості художника
формувалися ті головні риси, що стануть характерними для нього протягом
всього подальшого життя: універсальність мистецької діяльності, де поряд
із сценографією постійно будуть присутні графіка та живопис; різноманіття стилістик та художніх спрямувань, до яких він буде звертатися; постійний
інтерес до національної мистецької спадщини, де особливе образне зацікавлення будуть викликати в нього українське бароко та народне мистецтво.
Роботи першого періоду — сценографія, графіка, стінопис — позначені виразною присутністю стилю модерн у його особливій вітчизняній версії, де
крім загальної декоративності та формальної стрункості характерними були
історичні стилізаціі та алюзії, які залучили до модерного простору національний досвід.
У 1922 р. А. Петрицький за путівкою Наркомосвіти їде на навчання до
ВХУТЕМАСу, 5 квітня його зараховано на живописний факультет. Розпочинається другий період творчого життя. Він був досить коротким, тривав до
1925 р., але надзвичайно насиченим та важливим [27]. Молодий художник
навчається у, мабуть, найцікавішому та радикальнішому за своїми творчими
принципами учбовому закладі світу в таких майстрів, як Древін та Удальцова, відвідує заняття у А. Кончаловського та Р. Фалька. Як пишуть дослідники, найважливішу особливість викладання у ВХУТЕМАСі становило «намагання створити наукові об’єктивні основи художньої освіти, які б дали

194

www.etnolog.org.ua

Творчість Анатоля Петрицького 1910—1920-х років...

IM

FE

“в руки засоби”, що могли забезпечити високий професіоналізм» [22, c. 39].
У 1923 р. ректором закладу стає В. Фаворський. В інституті більше уваги починають приділяти станковим мистецтвам. Петрицький активно займається живописом.
У творах мистця відбилися впливи нового творчого середовища. Його
картини цього часу — стримані за кольором, написані найчастіше у сірокоричневій гамі. Спілкування з «вітчизняними сезаністами», членами колишнього «Бубнового валета» П. Кончаловським і Р. Фальком позначилося
на малярстві: він пише пастозно, поєднуючи увагу до натури з пластичними узагальненями. Написаний в цей час «Портрет В. М. Честякової» (відомий за репродукціями) близький до «Портрета Ольги» (1920) і демонструє
інтерес художника до кубізму, але зберігає більшу реалістичність у зображенні самої моделі. Це поєднання різних стилістичних струменів в одній
композиції стане прикметою творчості художника і надалі. «Натурщиця»
(1923) більш «традиційна», скоріш за все вона є навчальною студією, позначеною стилістикою «Бубнового валета». Однак до 1922 р. належить і «Конструктивна композиція» — абстрактна, безпредметна. У ній — такий же
сіро-коричневий колорит, композиційна будова просторово складна, напружено динамічна. Вправність написання, точне співвідношення пластичних
мас дає підстави припустити, що на той час ця робота була не єдина у творчості художника. Наскільки та чим саме цікавив Петрицького тоді абстрактний живопис, які його спрямування опрацьовував мистець у своїх творах?
Відомо, що художник готувався до персональної виставки, яка через пожежу в 1924 р., що знищила багато його творів, не відбулася.
У 1924 в Москві А. Петрицький пише свою найбільш відому картину
«Інваліди» (див. вклейку: 44). І знову, як це властиве художнику, її образність та стилістика поєднали кілька різних тенденцій: сюжетну реалістичність, символічну узагальненість, емоційну насиченість, що давала підстави говорити про певний вплив експресіонізму, площинність композиції, яка
нагадувала про досвід модерну, а разом з тим і німецької «нової речовості».
Відверта соціальність, звернення до теми знедоленого народу продовжували традиції вітчизняного реалізму другої половини ХIХ ст., одночасно відкриваючи «нову соціальність» ХХ ст. Картина стала певним узагальнювальним «портретом епохи», що акумулювала людські драми війни та революції.
Однак, аналізуючи її сюжетні алюзії, варто згадати і особистий досвід самого художника, на який дотепер майже не звертали уваги. Так, у його біографічних записах читаємо: «Моє дитинство та юність були доволі сумними. Я пам’ятаю себе з трьох років. Але я ніколи не бачив свого батька здоровим — я пам’ятаю його таким, що пересувається <…> з двома милицями, у нього був параліч двох ніг». Родина оселилася в колонії для хворих,
«серед інвалідів, серед яких не було жодної здорової людини, окрім адміністрації, на додаток до жителів колонії, котрі були без ніг, без рук, сліпі та
старі, у колонії було відділення для душевно хворих…» [45, с. 1—2]. Драматичні враження дитинства поєдналися із досвідом епохи, наповнюючи його
живою суб’єктивністю переживання. Картина до певної міри підбила підсумки московського періоду творчості художника, але показово — не стала
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«лівою» за стилістикою, була далекою
від радикальних модерністських новацій. У 1927 р. вона буде представлена
на етапній для українського мистецтва
виставці «10 років Жовтня», отримає
там першу премію, буде придбана для
національного музею.
До московського періоду належить і полотно «Відпочинок» (1925;
див. вклейку: 41), яке у своїх спогадах
згадує Л. М. Петрицька [27]. Жанрова сцена, що зображує самого автора
та його приятеля художника Маніна,
які за столиком у кав’ярні п’ють нарзан, написана у такій же, як «Інваліди»,
золотаво-коричневій гамі. Фрагментарність композиції, різноманіття формальних прийомів, де присутні і кубістична аналітичність, і «жорсткий» реА. Петрицький. Автопортрет на обклаалізм «нової речовості», і експресивна
динці журналу «Зрелища». 1924
гротесковість до певної міри окреслюють коло мистецьких зацікавлень художника, його пошук власної пластичної мови.
Показовий для московського періоду автопортрет на обкладинці столичного журналу «Зрелища» (1924, № 75). У цій роботі відбилося властиве художнику чітке розуміння призначення твору та стилістики самого видання. За своєю програмою тижневик «Зрелища» (1922—1944) належав до
тих лівоцентристських приватних видань, що з’явилися у ліберальний період непу. Спрямований проти старих академічних театрів, він не мав чітких
ідеологічних позицій, шукав новизну, широко висвітлюючи театральне життя, надаючи свої сторінки різноманітним авторам. Тут друкувалися статті
В. Меєргольда, В. Тихоновича, А. Марієнгофа та ін. Потрет Петрицького на
його обкладинці був знаком високого визнання творчості художника. Намальований легко, жваво, начерково, він демонстрував тонке відчуття структури графічного аркуша, легку іронію та синтетичне поєднання реалістичності зображення та суто графічної умовності.
До речі, саме в журналі «Зрелища» було дано високу оцінку театральним
роботам Петрицького цього часу. У статті про художника критик та видавець
журналу Л. Колпакчі наголошував: «Те, що зробив художник за три роки перебування у Москві, можна назвати оновленням балетного костюму» [29,
c. 12]. Цей висновок особливо показовий на тлі московського театрального
життя, де на той час набули популярності такі видатні майстри-новатори, як
О. Екстер, Л. Попова, С. Ейзенштейн, К. Малевич, В. Ходасевич, І. Рабінович, І. Нивинський, Г. Якулов та ін. У Москві художник продовжував співпрацювати зі знайомими ще по Києву К. Голейзовським, М. Мордкіним, а
також з режисером Л. Лукіним, ставив балетні спектаклі в музичних театрах.
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Створив костюми до балету М. Мордкіна «Нур та Анітра» (1923). Враження
від них залишилися у записах Є. Кузьміна: «Невловимий відтінок тональності, дві-три характерні деталі (наприклад, головний убір Анітри) відкидають будь-яку можливість помилитися — це Індія. <…> Але, безперечно, не
ретельне вивчення оригіналів є характерною рисою нашого майстра. Оригінали дають йому лише невичерпно багатий матеріал, з якого він робить свого роду екстракт основних елементів, за якими він потім починає творити. В
цьому відношенні Петрицького ніяк не можна назвати стилізатором… Якщо
вже говорити про стилізацію, то тільки в тому сенсі, що Петрицький стилізує самий стиль — такою мірою його мова є стислою, компактною…» [31].
Як завжди у Петрицького, ескізи до костюмів мають художню самодостатність. Вишуканість композицій, точність ракурсів кожної постаті демонструють галерею виразних образів, а формальні прийоми, лаконічність малюнку
та кольорових площин, використання колажу в деталях свідчать про розширення образотворчої палітри.
Одночасно художник оформлює виставу «Дух землі» Ф. Ведекінда в
оперному театрі С. Зиміна (режисер В. Сахновський), балет «Прелюдія» на
музику О. Скрябіна в постановці Д. Лукіна, працює в Камерному театрі над
балетом «Тристан та Ізольда» на музику Р. Вагнера в постановці К. Голейзовського, співпрацює з театром мініатюр «Кривий Джиммі».
Особливе місце серед його театральних робіт цього часу належить костюмам до «Ексцентричних танців» балетмейстера К. Голейзовського (1923)
у студії «Московський камерний балет». Цей спектакль об’єднав ціле гроно талановитих мистців, де, зокрема, поряд з А. Петрицьким костюми для
«Фантазії» на музику О. Скрябіна робив П. Галаджиєв. Студія К. Голейзовського займала одне з провідних місць у художньому житті Москви, а сам
балетмейстер вважався провідним майстром модерністського танцю. У своїх постановках на музику М. Скрябіна режисер використовував широкий діапазон творчих засобів — елементи конструктивістського оформлення в декораціях, скульптурність поз та рухів у танцях, виразну красу людського
тіла при лаконічності костюмів. Метою майстра була «велика хореографічна революція», яка, між тим, мала здійснитися саме артистами академічного балету, «тому що справжня майстерність чистого танцю (так К. Голейзовський називав класичний балет. — Г. С.) за ними» [13, с. 8]. Отже, новаційність вистав синтезувала тут широкий діапазон засобів. Творчі можливості А. Петрицького чи не найповніше відповідали цій програмі. Чутливий до
театральної драматургії, до музики та режисерського задуму, художник виявив у своїх костюмах образний зміст спектаклю, його стиль. Як і сам К. Голейзовський, художник не поривав з традиціями, а «звільнюючи театр від
дріб’язок та безпорадних деталей … прагнув передати головний ритм даної
епохи, концентрувати її стиль у короткій та активній формулі, виявити головний стрижень, що визначає її специфіку. <…> Костюм став органічною
частиною жесту. Своїми графічними особливостями він виражав дух нового балету, наполегливу чіткість і гостроту його рухів» [14, c. 37]. В «Ексцентричних танцях» художник зіткнувся із сучасним матеріалом, а тому не тільки створені ним через костюми персонажі, а й малювання, самі композиції
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ескізів будувалися за іншими принципами, поєднуючи між собою динамічні площинні графічні елементи та геометризовані кольорові плями, рухливість ліній та лаконізм колориту, побудованого на чорному, білому, червоному, вохристому (див. вклейку: 43). Швидкий темп сучасних танців, нова
мелодика музики вимагали функціональніших костюмів, в основі яких так
чи інакше були сучасні художнику чоловічі костюми та короткі жіночі сукні. Критика писала: «Його оголення діючих персонажів, його підкреслення
через костюм тих чи інших особливостей людського тіла, його використання текстильного матеріалу та фарб, бронзи, срібла та ін., нарешті, виключна гострота його ока — все це значною мірою самобутньо від оригінальної
творчості художника» [29, c. 12].
Поштовхом для повернення в Україну та завершенням московського періоду творчості художника стало запрошення Г. Юри до Харкова для оформлення спектаклю «Вій» за М. Гоголем в Українському драматичному театрі
ім. І. Франка. Робота розпочиналася у 1924 р. Остаточно до Харкова А. Петрицький переїхав у 1925-му.
Середина 1920-х — початок 1930-х років — один з найнасиченіших періодів у мистецтві та художньому житті України загалом і творчості А. Петрицького зокрема. Він стає активним учасником творчих дискусій, членом
новостворених мистецьких об’єднань, працює у живописі, графіці, театрі.
У 1927 році А. Петрицький вступає в ОСМУ (Об’єднання сучасних
митців України), що, як вважають дослідники, «було одним із найбільш
цікавих і плідних у вітчизняній мистецькій сфері 1920-х років» [55, с. 95].
До його складу входили переважно живописці — О. Беклемішева, П. Голубятников, О. Жданко, І. Іванов, Л. Крамаренко, В. Пальмов, А. Таран, М. Тряскін, М. Ткаченко, Ю. Садиленко, Л. Чуп’ятов, М. Шаронов,
І. Штільман та ін. А тому важливим було «захоплення кольором, як основою живопису, як камертоном для будування форми і всього мистецького
задуму … Вольовий активний акцент на аналітичному розробленні проблеми кольору — є основне завдання цієї групи», що бачила мову мистецтва як
«новий реалізм» [37, c. 3]. Ідейна платформа ОСМУ була досить широкою.
Визнаючи, як і інші творчі групи того часу, мистецтво ідеологічною надбудовою суспільства, що повинно було стати чинником формування нової
комуністичної свідомості, розробляючи у мистецтві радянську тематику, художники об’єднання залучали до стилістики своїх творів досвід західного
модернізму, а одним із головних спрямувань своєї діяльності виголошували
підвищення професійного рівня. Зокрема, «рішучу боротьбу проти примітивного етнографічного натуралізму, інтерпретації історичних стилів, різноманітних виявів дилетантизму» [21, c. 4—5]. Об’єднання мало на меті і певне
культуртрегерство, а саме — просвітництво та художнє виховання широких
народних мас. «Розрив, який є між досягненнями мистецької культури й
культурно-мистецьким рівнем робітничих, особливо селянських мас, ОСМУ
вважає за потрібне зменшувати активною масовою роботою, але не зниженням професійної якості мистецької продукції, а підвищенням свідомого й
критичного ставлення робітника та селянина до мистецького твору. ОСМУ
є спроба утворити ідеологічно одностайну групу нових радянських реалістів,
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що прагнуть на основі формальних досягнень сучасної культури мистецтва
виявити новий ритм нашої революційно-конструктивної доби. Працю поступових європейських художників ОСМУ розглядає як інтернаціональний
внесок у розвиток мистецької майстерності, студіює й далі розробляє ці досягнення на ґрунті соціально та культурно-національних особливостей Радянської України. Досвід минулих епох ОСМУ теж бере на увагу, але з погляду соціального та формально-аналітичного і в жодному разі не в плані
повторення естетичних або стилістичних їх особливостей» [26, с. 7—8]. Однак в межах загальної програми ОСМУ не було єдиним щодо вибору художньої мови чи формальних ознак, зберігало вільні межі творчості для кожного, важливість індивідуальності мистця.
Мистецтво А. Петрицького цілком укладалося в цю програму. Серед
його картин другої половини 1920-х — початку 1930-х років — «Біля столу» (1926). Гостра та несподівана композиція, стриманий сіро-вохристий колорит, сам мотив (кімната, в якій чи не головним елементом стають батареї опалення, жіноча постать, показана зі спини), реалістичність фрагментів
та умовність цілого відсилають до «нової речовості». У 1925—1926 рр. художник розпочав роботу над картиною «Барикади», яка залишилася незавершеною. Відомий живописний фрагмент — «Робітник з рушницею» — дає підстави вважати, що це мало бути масштабне драматичне багатофігурне полотно, що мало показати готовність народу до захисту революції зі зброєю в
руках. Узагальнена пластика фрагмента, виразність пози та ракурсу зображення постаті продовжують постсезанівську традицію живопису, доповнюючи
її тим «соціальним реалізмом», що став ознакою широкого кола мистецтва
1920-х років. До 1932 р. належить картина «Шахтарі» («Перед штурмом»),
що по-своєму інтерпретує стилістику пізнього німецького експресіонізму.
У 1930—1931 рр. художник пише пейзаж «Харків уночі», у якому відображує напружену психологічну атмосферу часу: погляд з вікна на порожню
вечірню вулицю, одиноке авто на перехресті, стан тривожного очікування,
стриманого остраху. Подібних картин, що відтворювали настрої сталінської
доби, в українському мистецтві залишилося небагато.
З середини 1920-х Петрицький продовжує активно працювати в різних
напрямах графіки. Його твори надзвичайно різноманітні за стилістикою. Він
співпрацює з журналами «Нове мистецтво», «Всесвіт», «Літературний ярмарок», «Шляхами мистецтва», «Нова ґенерація», «Мистецька трибуна», «Універсальний журнал». Не завжди це були малюнки, створені спеціально для
конкретних часописів. Українські журнали охоче репродукували твори художника — ескізи його театральних костюмів та декорацій. Їхня художня
довершеність, виразність силуетів та загальної композиції аркуша, які точно відповідали завданням та спрямуванню видання, органічно входили до
його структури. Зроблені для журналів малюнки були різноманітними. зокрема, надруковані у «Всесвіті» на обкладинках 1925 р. сюжетні малюнки «У літаку» (№ 12), «Діти у воді» (№ 13), портрет жінки у червоній хустці (№ 1), здається, цілком станкові, а титул газети «Оборона» 1927 року,
на якому зображений людський натовп, близький до експресіонізму; перегук з творами Г. Гросса та О. Дікса помітний у чорно-білій обкладинці та
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ілюстраціях до книжки І. Дніпровського
«Фаланга» (Харків, 1931). У роботах для
часопису «Нове мистецтво» (1926—1927)
О. Лагутенко відзначає такі риси, як «футуристична динаміка та конструктивістський лаконізм» [35, с. 167]. А Д. Горбачов підкреслює вигадливість цих титулок,
що відрізнялися одна від одної: то живописна акварель, то малюнок за картиною
«На барикадах», над якою тоді працював
художник. Обкладинка збірника «Рух.
Українські поети і художники до 15‑річчя Жовтня» (Харків, 1932) відзначена лаконічністю конструктивізму. Однак, передивляючись його графічні роботи цього періоду [35], стає зрозумілим, що конструктивізм не був близький творчому
баченню мистця, його увагу привертали
зображення, гра форм та ліній, парадоксальність й часто гротесковість мотивів, а
А. Петрицький. Обкладинка журналу
також нові засоби виразності, що актив«Нове мистецтво». 1926
но входили у простір українського мистецтва. Від автопортрету, за малюнком та композицією (на тлі чорного кола)
певною мірою стилізованого в дусі «Мира искусства» на обкладинці № 22
за 1926 р. журналу «Нове мистецтво», через гострий виразний малюнок піаніста за роялем в оточенні «звуків музики» на титулі № 32 того ж часопису, лаконічний узагальнений індустріальний пейзаж на обкладинці збірки Г. Коцюби «Дніпрові саги. Новели Дніпрельстану» (Харків, 1931), парадоксальну гротесковість кольорового титула «Повстання» Д. Петровського
(Харків; Київ, 1931), гумористичну шаржованість обкладинки музичної комедії О. Вишні «Запорожець за Дунаєм» (Харків; Полтава, 1932), до побудованої на фотомонтажі титулки книги М. Семенка «Поезії» (Харків, 1932)
художник розгортає широкий діапазон виражальних засобів мистецтва, не
абсолютизуючи жодного з них, а скоріше захоплюючись самим цим різноманіттям, яке надає можливості візуальними засобами «відтворити» особливості змісту видання, самого літературного матеріалу.
Широка полістилістичність, вільне використання формально-пластичних та образних відкриттів модернізму характеризує і відому портретну серію
діячів українського мистецтва, над якою А. Петрицький працював з 1929 р.
на замовлення Держвидаву. Художник створив десятки графічних портретів, однак сам альбом виданий не був. На межі 1930-х років культурнополітичний клімат в країні різко змінювався. Виголошені на початку 1920-х
ідеї національного відродження, підтримка національної культури, а найголовніше — її розбудова та модернізація, чи не найвиразнішою «ознакою»
якої і були портретовані художником літератори, актори, режисери, все більше вступали у протиріччя з тоталітарною ідеологією. У країні з новою силою
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запрацювала машина репресій. Багато мистців, чиї портрети написав А. Петрицький, у 1930-ті були знищені. До нашого часу збереглися далеко не всі
твори художника з цієї серії, що сьогодні становить не лише мистецьку, а
й історичну цінність. Найважливішим джерелом для її дослідження є підготовлений В. Рубан альбом «Анатоль Петрицький: Портрети сучасників». Однак, як виявилося останнім часом, деякі твори з цього циклу, які вважалися втраченими, зберігалися в музейних колекціях [41], а тому варто сподіватися на нові знахідки.
Про цей цикл портретів та їхнє місце в українському мистецтві написано досить багато. Варто підкреслити думку В. Рубан про духовну близькість художника до своїх моделей: «Він теж належав до того покоління діячів
українського радянського мистецтва, яке відобразив у своїй портретній галереї. І він жив тими ж ідеалами, перебував саме у таких життєвих і духовних умовах, що й вони» [2, с. 9]. Дійсно, у створених ним портретах була
зображена «нова Україна» — творча, індивідуальна, сучасна. Різноманіття
душевних станів його героїв, розкутість та невимушеність поз та ракурсів, у
яких вони були змальовані, іронія, часто певна гротесковість образів вносила інші, нові риси до самих принципів портретів, які досі майже не існували в українській образотворчості. Проте одночасно кожний портрет будувався на уважному, ретельному знанні натури, вдивлянні у людину, прагненні
передати її унікальну неповторність. Як згадував Ю. Смолич, «Петрицький
волів спостерігати об’єкт своєї творчої уваги не в статичному, наче перед
фотоапаратом, стані, що, звичайно, може забезпечити так звану “портретну схожість”, а навпаки, прагнув пізнати об’єкт у русі, в дії, у зміні душевних виразів — саме за тим шукаючи особливо виразних рис, що виявляють
характер людини» [57, с. 15]. Дружнє спілкування художника зі своїми моделями давало йому можливість розкрити їхню індивідуальність, яка поставала тут у досить різноманітних образних вимірах — то через психологізм,
то через майже «формульну» виразно-лаконічну пластику, то через гумор та
іронію, що проглядали у самому способі малювання, використанні колажу
тощо.
Надзвичайно різноманітні і художні прийоми, які обирав для портретної
серії А. Петрицький. Серед них — фрагментарність композицій, різноманіття ракурсів у зображенні фігур, звернення до широкого діапазону художніх мов — кубізму, експресіонізму, з яких митець виокремлював те, що було
йому потрібне для даної роботи, вільно перемішуючи між собою стилістики, формальні засоби. Серед них — паперовий колаж, у якому використовувалися фрагменти газетних друкованих текстів (портрет Г. Юри), гостре
поєднання реалістичності та умовності (портрети М. Семенка, Ю. Яновського, І. Микитенка, Я. Савченка, М. Терещенка, М. Крушельницького, І. Паторжинського, «Людина з ракеткою. Портрет М. Йогансена» та ін.), виразна, досить деталізована сюжетність, що конкретизує «місце дії», спосіб життя та захоплення портретованого — композитор М. Козицький біля розкритого роялю (див. вклейку: 45), співак І. Паторжинський на сцені з нотами
в руках, М. Вериківський, що диригує невідимим оркестром, П. Тичина в
оточенні книжок, М. Доленго за шаховою дошкою, і та вільна площинна
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деформація форм, гнучка, майже орнаментальна лінійність, що збереглася від раннього захоплення модерном та перейшла у нову стилістичну
якість — ар-деко (портрети Г. Епіка, А. Любченка, В. Варецької, І. Сенченка, Ю. Яновського, Л. Курбаса та ін.). Невипадково стосовно цих робіт
Д. Горбачов підкреслював: «Хвилеподібна лінія, що з незрозумілою швидкістю і впевненістю обстежує всі вигини і заглиблення об’єму — характерніша прикмета майстра» [14, с. 44].
У стилістиці портретної галереї А. Петрицького відбилося те «повернення до натури», ті пошуки «нового реалізму», якими в цілому жило мистецтво другої половини 1920-х років. Надзвичайно чутливий до свого часу,
до загальних змін у мистецтві художник по-своєму відобразив їх у своїх творах. Варто підкреслити ті стилістичні зміни, які відбулися у європейському
мистецтві в середині 1920-х років. Їхню еволюцію, як відомо, зафіксувала
Міжнародна виставка сучасних та промислових мистецтв у Парижі в 1925 р.
Певною мірою вона показала ті шляхи, якими модерністські та авангардні
формально-пластичні новації почали «входити у побут», впливаючи на стиль
повсякдення, декоративного мистецтва та архітектури, а разом з цим — і на
мистецтво в цілому. Завершальна стадія стилю модерн поєднувалася тут із
прийомами кубізму, фовізму, експресіонізму та ін. Як відзначує дослідниця цього стилю Т. Малініна, «в Ар Деко чиста геометрична форма одягалася у багатошарові прозорі шати історичних стилізацій. Вільна інтерпретація
кубістичних прийомів створювала багатоманітну пластичну і образну мову
стилю» [39, c. 83]. В ідейному ж плані ар-деко або «стиль 1925 року», що
набув поширення в мистецтві Європи та Америки, був певним компромісом між новаційністю попередніх мистецьких пропозицій і потребою їхньої,
найчастіше декоративної, адаптації до реального життя.
Показово, що одночасно у 1925 р. окреслилася і німецька «нова речовість», що, по суті, прийшла на зміну експресіонізму, певним чином перетинаючись із його пізніми версіями. Сам термін, як відомо, належав Г. Хартлаубу, виник як реакція на художню виставку у м. Майнгем, твори на якій
були позначені «поверненням до позитивної і конкретної реальності». Явище мало два напрямки — південно-німецький, з центрами в Мюнхені та
Карлсруе, близький до магічного реалізму, занурений у метафізичну проблематику, та північно-німецький (Берлін, Дрезден), який мав соціальнокритичну спрямованість. Представниками його стали Г. Гросс, О. Дікс,
М. Бекман та інші. Саме ці «ліві» німецькі художники викликали великий
інтерес у мистців пореволюційного СРСР, зокрема у А. Петрицького. І хоча
він ніколи не відвідував Німеччини, з її революційним мистецтвом можна
було познайомитися за численними репродукціями та окремими експозиціями. Серед них — відома виставка мистецтва Німеччини в Москві 1924 р.,
що стала певним зразком для радянських художників, а також виставка німецької графіки, що проходила в Україні у 1929 р. — у Харкові, Києві, Одесі.
Велике зацікавлення викликали і «ліві» німецькі дадаїсти, у творах яких поставали різні «фрагменти реальності», використовувався монтаж, поєднання фотографій і мальованих елементів. У радянському мистецтві цей «новий реалізм», де зберігалася загостреність форми та пластична виразність,
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збігався із загальним завданням мистецтва — «виробити форму, зрозумілу мільйонам», що стала головною в другій половині 1920-х.
Особливості художньої мови «реалізму 1920-х років» широко позначилися на творчості А. Петрицького. Зокрема,
в обкладинці журналу «Нове мистецтво»
(1926, № 3) з портретом режисера Б. Глаголіна, у якому жорстка реалістичність
зображення поєднується з принципами колажної композиції, або в портреті
Г. Мещерської («Нове мистецтво», 1926,
№ 16), стилістика якого цілком укладається в ар-деко, у загостреному реалізмі портрета наркома М. О. Скрипника,
репродукованого на форзаці журналу
«Червоний шлях» (1932, № 1/2). Враження про цей твір збереглися у спогадах А. Петрицький. Портрет Б. Глаголіна
критика О. Борщагівського, який бачив на обкладинці журналу «Нове мистецтво». 1926
його на художній виставці того ж 1932 р.:
«Щось приваблювало, гіпнотизувало в
цій постаті мудреця, що сидить у кріслі, постаті, сповненій динамізму, гострого і також динамічного інтелекту, — якась була манлива, настрожуюча
сила у кутастості обличчя, у прихованому русі моделі» [5, с. 137]. Самогубство М. Скрипника в наступному 1933 р. стало одною зі знакових, етапних
подій жорстокого десятиліття. Однак нищівна критика творів А. Петрицького розпочалася ще у 1932-му. «Художник Петрицький дав портрети пролетарських письменників, — писав Гринець. — У портретах своїх він компрометує пролетарських письменників гнилим занепадницьким психологізмом» [17]. Талант портретиста обертався проти самого художника.
Ще наприкінці 1920-х ситуація в культурі була інакшою. Пошук нового, захоплення радикальними авангардними ідеями привели А. Петрицького в коло часопису «Нова ´енерація», художнім редактором якого він став
у 1930 році. Проте вже з самого заснування у 1927-му журнал охоче репродукував його твори, зокрема з циклу «Портрети сучасників». Для самої ж «Нової ´енерації» А. Петрицький зробив кілька обкладинок. Дослідниця української графіки О. Лагутенко описує їх так: «Обкладинки 1928
року художник супроводжував невеликими малюнками. Так, у четвертому номері вміщено футуристичний за характером малюнок “Робітник”.
У пластичній мові домінують діагоналі, кола, дуги, але в цілому композицію
вписано в прямокутник. У восьмому номері він подає малюнок “Автобуси у
Берліні”, який має суто конструктивістське звучання. В оформленні часописів 1930 року художник тяжіє до підкреслено аскетичного поліграфізму, будуючи композиції виключно за допомогою друкарських лінійок та шрифту
“Гротеск”» [36, с. 85]. Окреме місце займає тут малюнок під назвою «Про-
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сторова графіка», вміщений у сьомому номері часопису за 1930 р. Досить
несподівана для цього періоду творчості художника абстрактна композиція,
побудована на динамічному поєднанні геометричних, структуруючих її ліній
та складних, різноманітних за формою елементів, чорних, білих та по-різному
заштрихованих фрагментів, певним чином перегукується з його більш ранньою, написаною на полотні, «Конструктивною композицією» 1922 р. Чи
дає це підстави припустити, що протягом 1920-х років художник продовжував цікавитися нефігуративним мистецтвом, що ці відомі нам твори були
непоодинокими? Так чи інакше в графіці для «Нової ґенерації» позначився
улюблений художником полістилізм, що давав можливість постійно розширювати коло прийомів та засобів виразності.
А. Петрицький брав активну участь і у творчих дискусіях «Нової ґенерації», загалом підтримуючи позицію видання та його головного редактора
М. Семенка. Про характер полеміки того часу свідчить відома «Справа про
труп», яка віддзеркалила напружені ідейні стосунки між групою М. Семенка, АРМУ, ВАПЛІТЕ та М. Хвильовим. Детально ця ситуація описана у дослідженні О. Ільницького [24]. Тут же, аби увиразнити участь А. Петрицького, варто згадати, що бойчукісти та АРМУ, у якій вони, як відомо, складали більшість, залишалися постійним об’єктом критики «Нової ґенерації»,
уособлюючи для її авторів провінціалізм, етнографізм, пасеїзм та відсталість
українського мистецтва.
Зрозуміло, що подібні висловлювання не залишалися без відповіді. У сьомому номері «Літературного ярмарку» за 1929 р. анонімною групою членів
АРМУ був надрукований лист, у якому вони закликали М. Семенка: «Ви мусите вмерти. Серйозно кажемо. Вмерти не як фізіологічна істота, а як суспільний чинник. <…> Так, Ви, т. Михасю, мусите зникнути» [18, с. 279].
«Нова ґенерація» відповіла на подібні «пропозиції» гострою сатирою під назвою «Справа про труп», де О. Полторацький таврував бойчукістів за «їхні
назадницькі, мракобісні вправи», «релігійні малюнки, взяті напрокат з святої Софії» [58, с. 27]. Cвоїми «спогадами про М. В. Семенка» поділився
А. Петрицький. Художник підкреслював особливу, провідну роль М. Семенка у становленні нового мистецтва в Україні. «Вічний футурист», «революціонер» (як називав його Петрицький) Семенко заперечував естетику «тої кляси, яка виховала “нікчемність” і церковне малярство хоч би Бойчука, Седляра. Семенко, свідомо постав проти Київської академії мистецтв. У 1926 році
організується АРМУ, і Семенко з Петрицьким збирали суспільну думку для
підтримки виставки АРМУ, що тоді організовувалась у Харкові, — звичайно
це була помилка одного і другого <…> Це єдиний мінус в громадській роботі Семенка, але він <…> викупив свій гріх тим, що організував “Нову ґенерацію”, яка будить багатьох, завжди висвітлює найновіші форми побуту і
мистецтва — його філософію і дає можливість говорити смілі незалежні (в
розумінні руху вперед) думки, не дивлячись на те, що багатьом це неприємно і незвично… Хоч він і “відкидав мистецтво” (звичайно, мистецтво мистецтву ріжниця), але був дуже радий, коли вийшов мій (Петрицького. — Г. С.)
альбом “Театральні строї”, бо знає, що це здобуток для нашої культури, а не
ходив зубоскалити і писати протести, як це робили Седляр і Врона по бла-
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гословенню Бойчука» [48, c. 32—33]. Тут же він подає і виразний літературний портрет поета: невисокого на зріст, з «величезною шевелюрою волосся,
покрученого, як в негра», франтуватого завсідника кав’ярень (див. вклейку:
42). Саме так зобразив художник Семенка на відомому акварельному портреті
1929 р.: крізь вікно модної у той час харківської кав’ярні, назва якої була написана на склі латинкою, за столиком, у товаристві молодої жінки. У жанровій сцені лідер українського футуризму поставав як людина міського способу
життя, відкрита до спілкування, сучасна за своїми побутовими уподобаннями.
Гострою полемічністю позначені й тексти А. Петрицького, присвячені сценографії. Обговорюючи проблеми сучасного музичного театру у статті «Чи потрібна кому опера?», художник не тільки вважає її цілком актуальною для нового пролетарського мистецтва, а й такою, що «створюватиме
побутовий патос, героїку, патетику». Більше того, на його думку, саме опері підвладні монументальні, масштабні дійства: «Візьмемо прикладом народне свято, торжество перемоги на політичному або будівничому фронті і поставимо на цей випадок нову оперу, де на сцені співатимуть чоловіка
300 хору, чотири-п’ять оркестр у різних місцях театру, де (якщо це відбуватиметься в спеціяльно пристосованому театрі) можна буде перепустити
через сцену військо, демонстрацію робітників тощо, — то уявіть собі, яке
величезне враження, що його зможе одержати маса глядачів, яку міцну зарядку організованої радості» [51, с. 34]. На такий новий оперний театр очікував він у Харкові, «де через сцену можна буде перепустити військо з артелерією, з кіннотою, зможуть проїздити автомобілі, автобуси т. ін.» [51, с. 37].
А. Петрицький відкидає народну музику з її «ідеологією селянства царських
часів», а «лібрето, — вважає він, — треба замовляти людям, що відчувають
сучасне биття індустріяльного урбаністичного пульса … Треба якнайшвидше піти геть од постановок “Князя Ігоря”, Годунова і дивитися на них, як
… тимчасовий баляст» [51, с. 37]. На його думку, сучасний оперний театр
вимагав нового репертуару, який би відбивав «радісну добу соціялістичного
будівництва», «перших 15 років боротьби». Слід зазначити, що дискусія про
нові форми музичного театру привернула тоді широку увагу, а ідеї, висловлені А. Петрицьким, обговорювалися на сторінках інших часописів. Зокрема, на них відгукнувся Кость Буревій. У своїй статті в «Радянському мистецтві» він підтримав проєкт Петрицького щодо оперного театру, де, зокрема, особливу роль було надано широким воротам, через які до театру могли
б входили людські маси та кіннота: «Тільки фахівець від революційного театру, — писав він, — міг включити таку цінну поправку в план театрального будівництва» [6, с. 65]. І критика, і художника надихала ідея масового театру. Невипадково корисними на цьому шляху, напевно спираючись на
власний досвід співпраці, А. Петрицький вважав постановки М. Терещенка
у театрі ім. Михайличенка та «фізкультурне дійство, ритм праці і індустрії»,
які присутні у виставах М. Фореггера.
Ім’я Миколи Михайловича Фореггера (1892—1939) з’явилося тут невипадково. Співпраця з цим оригінальним режисером, хореографом, діячем
театру припала саме на 1929 — початок 1930-х років, спричинивши появу
нових, більш радикальних сценографічних рішень у творчості А. Петриць-
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кого. А тому варто, зокрема, навести роздуми про оперу самого М. Фореггера, надруковані того ж року у його статті в «Новій ґенерації». Як і Петрицький, він виступає категорично проти старої опери з її «Рамзесами, Травіатами та Мефістофелями», адже «кожний зайвий князь, фараон, чародій» лежить тяжкою плямою на сумному оперному минулому [66, с. 50]. Майбутнє
опери він бачить у сучасних сюжетах, адже саме опера «більше, аніж інше
театральне мистецтво, використовує методи театрального впливу», у формуванні ж нової образності режисер пропонує поєднати оперу та мюзик-хол,
як «два трампліна, що від них має відскокувати всякий серйозний шукач театрального майбутнього» [66, с. 49]. Особливе місце, окрім музики, він відводить тут танцю, якому «життя диктує форми і темп рухів, робітник у верстата, футболіст у грі — вже заховують в собі певні риси танку. <…> У ритмовому візерунку танку виспівують ті образи, що оточують нас», це «танки
тротуарів, стадіонів, стрімких авто» [66, c. 50]. У самій же сценографії опери “речі” можуть включатися до дії поруч з людиною. Більш того, можливо,
автоматизувати актора й олюднити річ … Дайте місце бойовій напруженості,
активності, задору» [66, с. 51]. Отже, певним чином у його концепції нового музичного театру можна побачити відгомони ідей футуризму, конструктивізму та того «виробничого мистецтва», обговорення якого так чи інакше
впливало на різні галузі мистецтва 1920-х — літературу, музику, архітектуру,
театр, живопис, кіно та ін.
Загальна концепція нового театру позначилася і на тій моделі сценографії, яку пропонував А. Петрицький, зокрема в статті «Оформлення сучасного театру». Засадничими для сучасного оформлення сцени він вважав «конструкцію та механізацію», тобто: «Сучасне сценічне оформлення є машина,
збудована з органічних зв’язків, машина, що її компонують з режисерського
та малярського матеріалів; з актора, речі і речей, пов’язаних механічно з рухом і розвитком дії та гри (механіка) актора» [47, с. 41]. Прикладом нового театру є для нього реформаторська творчість В. Меєргольда та Л. Попової, що
скинули ілюзорність простору в театрі, та Баухауз з його конструктивними
ідеями та розумінням ролі матеріалу. Художник виступає проти «красивості
та барвистості» декоративних елементів, за функціональну доцільність, одночасно підкреслюючи, що «мистецтво визначають не лише формальні ознаки,
але і його ідеологія» [47, с. 41]. І далі: «…будувати оформлення треба так само,
як архітектурний твір, від доконечности тих чи тих життєво потрібних елементів, з середини до загальної суцільности оформлення, до зовнішности», відкриваючи у сценічному просторі «естетизм функціональних форм» [47, с. 42].
Проте в цих роздумах художник певною мірою «дискутував із самим собою». Адже з середини 1920-х років він створив низку блискучих постановок тих спектаклів, які сам закликав вважати «тимчасовим балястом». Зокрема, у 1926-му він оформлює виставу «Князь Ігор» в Одеській опері (режисер В. Манзій, балетмейстер К. Голейзовський). Вона захоплювала яскравою живописністю, поєднанням конструктивної структурованості простору
і виразними історичними стилізаціями. «У прямих конструктивно лаконічних формах він відтворює не стільки характерні риси давньоруської архітектури, скільки, говорячи словами сучасника, “квінтесенцію її величавої про-
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стоти, почуття монументальності та мудрої декоративної стриманості”», — писав І. Врона [1, с. 47]. В ескізах костюмів,
характерно для художника виконаних як
майже станкові твори, постають різноманітні і яскраві образи-характери, а сама
манера зображення — вільна, розкута,
позначена динамізмом і монументальністю. Того ж року він ставить у Харківській опері балет «Корсар» (балетмейстер М. Моїсєєв), про який тогочасна
критика писала: «Художник Петрицький,
розв’язуючи сценічне оформлення, робить його в формі декорацій, а не конструкцій. Ці декорації він насичує яскравими фарбами, щоб дати здорове, яскраве видовисько…» [3].
Друга половина 1920-х — початок
1930-х років — період розквіту А. Петрицького-сценографа. Оформлені ним А. Петрицький. Бурсаки. Ескіз косспектаклі надзвичайно різноманітні, у
тюмів до вистави «Вій». 1925. НХМУ
кожному він використовує свої прийоми та художні засоби, стилістику та пластичні рішення. Працює в музичних та драматичних театрах з різними режисерами. І тут очевидно, що попри яскравість власного таланту та самобутність образного бачення, сценограф Петрицький пропонував своє прочитання спектаклю, виходячи з тої чи
іншої режисерської концепції, його блискучий професіоналізм полягав саме
в умінні підсилити, наповнити режисерське бачення своїми художніми візіями. Як писала І. Вериківська, «Йому не судилося бути постійним виразником якоїсь певної режисерської системи. Він ніс у собі свій театр, своєю
пластичною мовою звертався до глядача оперних, балетних і драматичних
спектаклів в різних театрах. <…> ствердив, зокрема, органічну єдність конструктивності й декоративності» [7, с. 164]. Майже кожен з них став певним
етапом для українського театрального мистецтва, увійшов в історію образотворчості, сценографії, художньої культури.
Серед таких вистав — знаменитий «Вій» 1925 р. в Українському драматичному театрі ім. І. Франка в Харкові (режисер Г. Юра). Широковідома
повість М. Гоголя була інсценована Остапом Вишнею як гротескова фантасмагорія, що залучала до сюжетної дії інтермедії на сучасні — реальні та фантастичні — теми. Яскраві враження про виставу залишив поет Л. Первомайський: «[те, що] відкрилося моїм очам, коли почалася вистава, навіки зачарувало мене своєю неперевершеною магією. Була дотепна п’єса, були гарні
актори і винахідливий режисер, але панував на сцені художник, без буйної фантазії, яскравого бачення і гострої іронії якого не могли б існувати ні
Сотник, ні Вій, ні Панночка, ні Тіберій Горобець та Хома Брут, ні вигадані для інтермедій Остапом Вишнею марсіани, яких не передбачав Микола

207

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  2. ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА в КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ...

IM

FE

Гоголь. Все це жило на сцені зримим, повнокровним життям, в якому слово
письменника, рух акторів поєднувалися з конструкцією і барвою, відтінками, сполученням і контрастам якої не було меж. Художник наче намагався перевершити себе, але скільки не видобував з глибин свого обдаровання нових комбінацій, не міг їх вичерпати, — почувалося, що, щедро кинувши на сцену свої скарби, він має їх ще безліч, що варто тільки задумові визріти в ньому, як він з не меншою щедрістю розсипатиме їх, ніскільки від
того не бідніючи, а навпаки, збагачуючись в нашому вдячному сприйманні»
[44, c. 458]. Напевно і справді саме подібні постановки чи не найбільше відповідали особливостям таланту А. Петрицького, його невичерпній фантазії,
гумору, вмінню працювати з простором, кольором. Новаторським для того
часу було використання на сцені кіноекрану, який і просторово, і змістовно розширював простір, вводив до нього інші виміри, виступав певним тлом
для інтермедій, показував зафільмовані фрагменти дії (наприклад, політ відьми та Хоми). Серед засобів, які використовував художник, були й ефекти
освітлення, що через різнокольорові прожектори дивовижно перетворювали простір, змінювали його характер. До речі, гра з освітленням відзначала
і більш ранні постановки художника, створені ним ще в «Молодому театрі».
Колір, світло, робота з різними матеріалами була прикметною особливістю
театральних проєктів А. Петрицького. Важлива роль, як завжди в художника,
належала костюмам. У них проявилися і глибоке знання української історії,
фольклору, і притаманні йому фантазія та гумор. У деяких інтермедіях, написаних до вистави Остапом Вишнею, дія відбувалася на Марсі, для марсіан Петрицький створив фантастичне вбрання, яке й зараз захоплює своєю вигадливою гумористичністю. Окремої уваги заслуговують сьогодні самі ескізи до
костюмів персонажів вистави. Написані на темному тлі, деякі з використанням колажу, для якого задіяні то фрагменти газети, то фотографії, то паперові
наклейки — вони мають самодостатню художню цінність, можуть розглядатися як майже станкова серія, об’єднана спільною темою та пластичною мовою,
у якій живописність поєднується з виразним динамічним малюнком, а площинна декоративність — із майже формульною точністю характерів.
Живописною «українською стихією» позначена й опера «Сорочинський
ярмарок» М. Мусоргського, поставлена того ж року в Харкові (режисер
М. Боголюбов, балетмейстер Р. Баланотті). У сценографічному рішенні художник акцентував перш за все його видовищність, а тому сцена перетворюється на яскраву кольорову картину: укриті білим полотном лаштунки та
сценічний горизонт виступали тлом для різноколірних костюмів та умовних
декорацій з дерева. Новаційним було велике дзеркало на сцені, за допомогою якого художник відтворював далечінь пейзажу (річку Псел), розширював простір.
Як підкреслює І. Вериківська, спектаклі, оформлені А. Петрицьким, були
«для свого часу своєрідним еталоном оновлення оперної декорації. Щоразу
це був експеримент — сміливий, запальний, але завжди проведений на точному знанні законів сцени, відчутті специфіки музичного театру, блискучому володінні кольором та світлом» [7, с. 125—126]. Серед таких знакових
спектаклів — опера М. Лисенка «Тарас Бульба» 1927 р. у Київському опер-
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ному театрі (режисер Г. Юра). Порівнюючи цю постановку з першою, не
здійсненою 1919 р., А. Петрицький писав: «Я відкинув “мальовничі” принципи декорацій і не ставив собі завдання відображення історичних моментів
і місця дії… Я свідомо відходжу від історичної архітектури й натуралістичного побуту Києва ХVII ст. й хочу в оформленні не відтягати художніми ефектами увагу глядача від головного елемента опери — артиста-співака. У першій дії є тільки елементи Братського монастиря — бурса. Золоті бані цього
монастиря мусять дати глядачеві мотив, щоб уявити форму старого Києва,
у другій дії я даю хату Тараса Бульби. Тут подано окремі елементи української хати: солом’яний дах, білі стіни, кахляна груба, посуд тощо. Третя дія.
Січ Запорізька, аскетична, позбавлена естетики. Тут подано вартову вежу,
білі, вкриті соломою курені — це непривітна військова обстановка, за яку
мало дбали заклопотані війною козаки. Четверта дія. Костьол польського
магната. Білий тинкований мур, готична арка, фрагмент стелі, що дає уявлення простору разом з срібним голосом органа. В художньому оформленні “Тараса Бульби” моїм завданням було цілком уникнути історичного опису місця дії, бо мета сучасного театру є дія, музика й співи. Почасти зберігся історико-етнографічний характер в убраннях героїв “Тараса Бульби”. Я
мав на меті дати яскраву театралізовану форму, застосувавши залізо, дерево,
солому тощо» [50]. Отже і в цьому спектаклі, створюючи на сцені неповторний художній простір, А. Петрицький значною мірою використовував свій
попередній досвід: уміння працювати з різними матеріалами, знання історії
та етнографії, а найголовніше, як підкреслювала І. Вериківська, спирався на
концепцію «цілісного музично-зорового образу. Його теза “художник — автор кольорової партитури музичної вистави” стала визначальною для всього творчого шляху митця, забезпечила успішне розв’язання завдань синтезу живопису з просторовою організацією сценічного середовища» [7, с. 124].
В образному трактуванні спектаклю художник акцентував його актуальні аспекти, що виростало, як зазначив Д. Горбачов, з «активного підходу до
історичного матеріалу <…> Історія не підганялася під виміри сучасності, але
й не була схожою на священну реліквію, байдужу до нових часів. <…> Минуле виступало не тільки предтечею, але й союзником сучасності. Ця новизна
погляду оберігала Петрицького від штампів у постановці старих опер, надавала їм самобутній і актуальний характер» [14, с. 62]. Так відбулося і з оперою «Тарас Бульба», де контрастні за кольором та просторовим рішенням
сцени у польському палаці чи козацькій хаті, феєрія барв, нові вигадливі прийоми на сцені (зокрема, прозорі стіни хати Тараса Бульби, через які
видно челядь, що зазирає у вікно) створили, як писав критик, «своєрідний
синтез ідеї твору з елементами етнографічної правди» [28, с. 8].
Серед видатних сценографічних творів художника 1920-х років — опера «Принцеса Турандот» Д. Пуччині в Харкові 1928 р. у постановці режисера Л. Ламера. Прем’єра цієї останньої опери великого композитора відбулася у 1926 р. Спектакль починав свою ходу театрами світу, і Харківська
опера стала однією з перших. Казка з елементами гумору, сатири, стилізації, безперечно, повністю відповідала образному баченню А. Петрицького,
відкривала можливість для його фантазії, вигадки. Побудована ним рухли-
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ва декораційна установка, що складалася з різних частин, легко змінювалася, динамізувала дійство й ефекти освітлення. Вишукано-вигадливі костюми, по-різному розфарбовані спереду та ззаду при рухах акторів «перефарбовували колорит» окремих сцен. Та й самі ескізи костюмів, що збереглися
до нашого часу, вражають творчою фантазією, витонченим смаком і самим
стилем авторського виконання, що перетворює по суті допоміжний ескіз на
завершений художній твір з ясною композицією аркуша, виразністю силуетів, гармонією кольорів, своєрідною динамікою кожного персонажа. Це знову було яскраве видовище, що захоплювало і вражало.
У цьому контексті певною мірою виділялося створене Петрицьким
оформлення опери «Вільгельм Тель» Д. Россіні 1927 р. (Харків, режисер
В. Манзій, балетмейстер М. Моїсєєв). Дію вистави постановники перенесли
у ХII ст., у змісті підкреслили тему соціальної боротьби селян та ремісників,
наближуючи її таким чином до сучасності. Створений художником образ
спектаклю був, як для Петрицького, стриманим, лаконічним, у костюмах
переважали вохристо-сірі, коричневі, з фрагментами червоного, кольори.
Простір сцени окреслювала складна за формою динамічна рухлива конструкція, що складалася з різних за висотою сходів, прямокутних площадок,
металевого півкола. Конструкція відкривала простір для масових сцен, при
переміщенні її ракурси набували вигляду гірського пейзажу. Велику роль виконували тут і улюблені художником зміни освітлення, що створювали на
сцені різні візуальні образи. І знову застосовані ним засоби організації сцени не були «чистою конструкцією», викликали ясні та реальні асоціації.
Отже, роздуми про «нову оперу» в 1929 р. спиралися на величезний особистий досвід мистця, на його прагнення працювати з новим художнім матеріалом, вийти на нові, інші змістовно-естетичні простори, використати інші
художні мови. Співпраця з М. Фореггером надавала йому таку можливість.
Уродженець Києва, у середині 1920-х М. Фореггер був одним із найрадикальніших театральних режисерів Москви. Його концепція театру поєднувала прийоми старовинного вуличного дійства, італійської комеїї дель арте,
кабаре, мюзик-холу, цирку, мистця привертали жанри фарсу, буфонади,
гротеску. У 1920—1924 рр. він очолював «Майстерню Фореггера (Мастфор)»,
вистави якої, зокрема відомі «Танці машин» (1922), будувалися на прийомах
кіномонтажу, трансформації світла, звуку, сучасних танців. У 1924 р., коли
спеціальним декретом в країні були заборонені будь-які ритмо-пластичні
студії, режисер переїхав до Ленінграду, де ставив танцювальні вистави, у
1926-му брав участь у підготовці опери С. Прокоф’єва «Любов до трьох
апельсинів». У 1929-му, на запрошення А. Петрицького, М. Фореггер повертається в Україну, стає головним режисером та балетмейстером Харківського театру опери та балету. Петрицький, який саме в цей час переживав напружений творчий пошуковий період, писав про нього: «Великі надії
я покладаю на запрошення М. М. Фореггера, режисера і балетмейстерановатора» [46].
Як зазначає дослідник творчості М. Фореггера та автор монографії про
нього О. Чепалов, наприкінці 1920-х багато режисерів та балетмейстерів з
Москви та Ленінграду через неможливість реалізовувати там свої творчі ідеї
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переїздять до України. Серед таких балетмейстерів він називає Л. Крамарського та К. Голейзовського, який отримав роботу в Україні саме завдяки
А. Петрицькому. Серед режисерів — І. Лапицького та його учнів — Я. Гречнєва, С. Масловську, О. Уханова, Є. Юнгвальд-Хилькевича, які, безперечно, додали тоді нових художніх імпульсів для розвитку українського театру
[68, с. 124—125].
Першою спільною роботою М. Фореггера та А. Петрицького стала опера О. Бородіна «Князь Ігор» (1929). Акцент у постановці був зроблений на
видовищності, динамічному русі та масових сценах. Уже початок спектаклю
поставав як яскраве балаганне дійство з танцями, акробатикою, елементами
цирку [54]. Квінтесенцією вистави були «Половецькі танці». За задумом художника, сцена була тут майже порожньою, відкриваючи простір для танцю.
Лише в центрі стояв макет кам’яного ідола, а з двох боків, імітуючи дими
багать, здіймалися гнучкі спіралі. На тлі білого задника сцени розгорталася
феєрія танцю в яскравих костюмах. Як свідчать ескізи до них, А. Петрицький використав тут широку палітру своєї фантазії, вигадки. Шаржовані, гротескові персонажі опери в костюмах, де тонке знання історії поєднувалося із
театральною умовністю, необхідним на сцені декоративним узагальненням,
створювали особливий образний світ вистави. Тут він писав своїх героїв на
різнокольоровому — синьому, червоному, зеленому, жовтогарячому — тлі.
Кожний аркуш ставав завершеною композицією, кожний костюм — гротесковим виразним образом. У виставі А. Петрицький використав свою улюблену гру з освітленням, яку окремо відзначали рецензенти: «Особливо варта уваги робота тов. Петрицького над світлом. Розроблена ним світлова партитура цілком зливається з музикою. Вона допомогає глядачеві цю музику
відчути» [10].
Новаторським, таким, що виводив на сцену сучасне життя та нові принципи театрального дійства, став створений М. Фореггером та А. Петрицьким балет «Футболіст» В. Оранського. Як підкреслює О. Чапалов, «За хронологією постановок балет, поставлений Фореггером, був першим спектаклем на сучасну тему. І в жанрі хореографічної сатири не мав попередників»
[68, с. 129]. Вистава будувалася за принципом ревю, що складалося з окремих номерів із використанням фокстроту та джазу. Чотири головні персонажі балету — Підмітальниця, що прибирала стадіон, Футболіст, Дама та
Франт, де перша пара була позитивною, а друга — негативною. Перший акт
відбувався на стадіоні та включав різноманітні спортивні танці, другий — в
універмазі і мав багато вставних номерів, третій був задуманий як «індустріальний карнавал».
У цьому спектаклі А. Петрицькой отримав можливість зосередитися
на конструктивістській стилістиці. Лаконічні механізовані декорації, точні стильні костюми, які підкреслювали рух персонажів, майстерне використання світлових ефектів створювали особливу образність балету, гостроту
руху та пластики. Актуальний соціальний акцент вносила в спектакль карта України з цифрами п’ятирічного плану. Безперечно, вистава була незвичною, навіть експериментальною, певною мірою прокладаючи шляхи для
жанру хореографічної драми. Однак спектакль не затримався на харківській
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сцені. Причиною Д. Горбачов, зокрема, вважає те, що «сценарій і музика
були схематичними і штучними» [14, с. 74]. Проте О. Чепалов звертає увагу на зміну соціокультурного контексту в країні, яка на початку 1930-х вступала в новий етап свого життя: «Ті маски, які Фореггер намагався оживити і налаштувати на сучасний лад у будь-якому жанрі, у якому б він не працював, вже перестали цікавити глядачів. Їх важко було переконати в тому,
що ідеологічно витримане мистецтво плакатного змісту повинно витіснити
“аполітичний” балет з традиційною подачею образів» [68, с. 131]. А втім, серед причин невдачі спектаклю у публіки не варто забувати ще один аспект:
непідготовленість глядачів для сприйняття новаційного театру. Про це у випадку зі складностями сприйняття спектаклів «Березоля» Л. Курбаса у Харкові писав Ю. Шевельов: «…це був конфлікт Курбаса з пересічним примітивізмом харківського глядача. І в цьому конфлікті він був абсолютно самотній. Ні серед критики, ні серед діячів театру взагалі й “Березоля” зокрема,
ні серед публіки він не мав людей його рівня, здатних його розуміти» [68,
с. 226—227]. Напевно, М. Фореггеру було не легше, тим паче що його вистави пропонували зовсім нові, незвичні для української сцени художні форми,
принципи та прийоми. До речі, після постановки цього балету він був усунутий з посади головного балетмейстера театру. Однак, попри численні зауваження, критики відзначали, що «Футболіст» зробив «сейозний крок вперед для балету» [53, с. 15].
Наступною спільною роботою М. Фореггера і А. Петрицького стала опера «Золотий обруч» Б. Лятошинського (1930) за романом І. Франка «Захар
Беркут». Як виявилося, і вона була вже не на часі. Критика закидала композитору занадто складну, не зрозумілу радянському глядачеві музику «витонченого занепадницького та містичного характеру», а режисеру — захоплення
«розв’язанням проблем абстрактних формалістичних досягнень <…> Внаслідок цього опера за своїм загальним ритмом вийшла надзвичайно далекою
від сучасних темпів реконструктивної доби, і її було знято з шести вистав»
[23]. Однак, як пише О. Чепалов, «музичний стиль опери, підкреслено ораторіальний, що нагадує неспішні й урочисті опери Вагнера, визначив і характер постановочного рішення. Петрицький і Фореггер розмістили хор на
сходинках конструктивних декорацій, створюючи майже архітектурну композицію, яка одночасно нагадувала похмурі скелясті гори» [68, с. 131]. Незвичним, а тому погано сприйнятим публікою було й оформлення А. Петрицького: «Він дав цікаве оформлення, — писав рецензент, — але виконав
його в сірих та темних кольорах. Глядач взагалі звик, що Петрицький, так би
мовити, грає фарбами і був в деякій мірі розчарований» [56]. Отже, художник ніби ставав заручником своїх попередніх робіт.
Крім того, рубіж 1920-х — початок 1930-х років позначився в країні новими ідеологічними «чистками» та «боротьбою із формалізмом», під які підпадало все ширше коло художніх явищ, прийомів, мистецьких засобів. Від
ідей модернізму та авангарду мистецтво поступово поверталося до «ясних
зрозумілих» форм майбутнього соціалістичного реалізму. У цих умовах, як
пише Г. Веселовська, «не встигши визріти, українська нова опера, фундаментом створення якої мали стати визначні епізоди з національної історії,
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передчасно припинила своє існування» [8, с. 280]. Ба більше, з 1931 р., після
широкої всеукраїнської дискусії про шляхи розвитку радянської опери, головна офіційна концепція розвитку музичного театру була спрямована на класичний репертуар та «пролетарську творчість», проти «різних ідеалістичних,
механістичних теорій», обстоювання «скарбів буржуазної культури» [62, с. 3].
Однак у цій складній атмосфері, наче не помічаючи її, М. Фореггер і
А. Петрицький продовжували свої експерименти, виводячи на українську
сцену нові, незвичні для неї вистави, новаційні за своєю драматургічною та
музичною основою. Справжньою подією в історії української культури стала
їхня постановка в Харкові опери М. Бранда «Машиніст Гопкінс» (1931) —
єдина і остання в СРСР. Сюжет твору інтерпретував одну з наскрізних колізій експресіоністичної драми — трагедію «маленької людини» в індустріальному світі, що попри все закінчувалася життєствердною вірою у вільну працю. Багато сцен опери відбувалися на заводі, серед машин, які були однією
з «діючих сил» сюжету. Музика М. Бранда, який загалом спирався на школу Шенберга, на думку Б. Асаф’єва, була «відверта, з емоційним підйомом»,
у ній звучав «наскок, сила, завзятість і переконливість» [12, с. 40]. Композитор використовував ритми джазу, прийоми конкретної музики — звук фабричної сирени, імітацію вітру тощо. Велику роль у цьому спектаклі відігравала і сценографія А. Петрицького. театрознавець К. Учитель пише: «В сценах у барі та в театральному закуліссі панувала лаконічна форма, вишукана
гра з фактурами. Речовий, тілесний світ був даний тут із максимальною, демонстративною наглядністю та простотою. Машинний зал, особливо ефектний у другій дії прологу, навпаки, був позначений похмурим експресіоністичним колоритом. Величезні зубчасті колеса, пасові та зубчасті передачі,
циклопічні вимірювальні пристрої утворювали середовище, де машини підкорювали собі людей…» [64, с. 60]. Спектакль був підданий нищівній критиці. Звинувачували в наявності «фашистської ідеології», «міщанстві», «нещирості».
Останньою спільною роботою режисера та художника стала танцювальна вистава-девертисмент 1931 р., у якій був використаний балетний номер
на музику «Танок смерті» К. Сен-Санса. Світло вихоплювало на чорному
тлі сцени окремі групи, серед яких були одягнені в яскраві костюми офіцер
Першої світової війни, товстий банкір, дама у зеленій сукні, кюре в бузковому. Змінювалися сцени, демонструючи на задньому плані дим пожеж, сцени
боїв та руйнації, «кожний епізод цього маленького спектаклю, вигаданого
Фореггером і Петрицьким, був вибудуваний за законами режисури, кожний
сюжетний хід обумовлений, сценарій продуманий» [68, с. 142]. На цьому
спільні експерименти режисера та художника закінчилися. У 1931 р. М. Фореггер залишає посаду головного режисера Харківського оперного театру,
ставить ще декілька класичних вистав у місті, а потім переїздить до Києва.
Петрицький звертається до драматичного театру, продовжує працювати з сучасним матеріалом та конструктивістськими принципами. У 1930-му
він оформлює п’єсу «Комсомольці» Л. Первомайського в Київському театрі ім. І. Франка (режисер К. Кошевський), того ж року — «Кадри» І. Микитенка в Українському музично-драматичному театрі ім. Жовтневої рево-
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люції в Одесі (режисер М. Терещенко), у 1931-му з ним же «Справу честі» у Харківському державному театрі Революції. І в цих виставах проявилася невичерпна фантазія художника. У «Комсомольцях» сцена була організована єдиною на весь спектакль спіралеподібною конструкцією з пандусом, яка підкреслювала вертикальний рух простору, оберталася по колу.
Чи не найвиразнішими стали в спектаклі масові сцени, які художник будував на контрасті кольорів, зокрема чорного та червоного. Згадуючи художнє оформлення «Кадрів», режисер М. Терещенко писав: «…хочу нагадати,
що не часто мені доводилося спостерігати, щоб у спектаклі актори так органічно “вписувались” у декорації, як в одеських “Кадрах”. І коли говорити про ідейно-творчу спільність акторської гри і художнього оформлення, то
в “Кадрах” знайдеться не один яскравий приклад цього» [60, с. 64]. Відтворюючи атмосферу виробництва, художник будував спектакль на динамічних
змінах епізодів. Основою композицій ставали лаконічні за формою станки, які легко перетворювалися на різні простори. Акцентами спектаклю виступали ілюміновані написи — «Маркс», «Ленін», «Ньютон», що освітлювали рух студентів на будівництво. П’єса «Справа честі» була присвячена праці шахтарів. У центрі сцени художник спорудив високий отвір шахти, яким
спускалися і підіймалися робітники, навколо розташовувалися сходи, якими легко рухалися персонажі спектаклю. Цікавими є й ескізи до цієї п’єси.
Чорно-білі, із виразними динамічними силуетами, вони не стільки розробляють деталі костюмів, скільки моделюють сам образ вистави — лаконічний,
побудований на зовнішній динаміці та характерах-типажах, що ставали прикметою нової радянської драматургії.
У 1930 році А. Петрицький вступає до харківської філії нового творчого об’єднання «Жовтень». Група, яку разом з ним складали молоді харківські художники Б. Клебанов, С. Йоффе, О. Щеглов, а в Києві — В. Касіян, Ф. Кумпан, М. Рокицький, З. Толкачов, Є. Холостенко та ін., відкидала «формалізм АРМУ і ОСМУ, закликала до “утворення єдиного пролетарського фронту просторових мистців Радянського Союзу”» [38]. Об’єднання
декларувало спрямованість на побутове мистецтво, оформлення архітектури
та поліграфію, мало на меті «знищити індивідуалістичні ринкові відносини,
що й досі панують у мистецтві», а також від гасла «Мистецтво — масам!» перейти до «мистецтва мас». Однак реалізовувати та коректувати цю програму
художникам довелося вже в інших умовах.
Після виходу постанови ЦК ВКП(б) 1932 р. «Про перебудову літературнохудожніх організацій» мистецтво та культура країни увійшли в нову — тоталітарну епоху. Етапним для українських мистців на цьому шляху став Перший пленум Оргбюро Спілки радянських художників і скульпторів УСРР
1933 р. Його головна тема — заперечення попереднього дискусійного десятиліття і намагання зрозуміти ті нові вимоги, які ставила перед мистцями
держава, проголошуючи новий єдиний напрямок творчості — соціалістичний реалізм, чиє утвердження супроводжувалося «зростанням боротьби проти класово ворожих проявів і насамперед проти українського націоналізму»,
що визначався як головна небезпека для України. У доповідях критика
А. Хвилі та наркома освіти В. Затонського «ворогами української культури»
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називаються М. Скрипник, В. Курбас, В. Єфремов, Г. Нарбут, мистецтвознавці Д. Щербаківський, Ф. Ернст, критики І. Врона, В. Хмурий, активно
працюючі художники звинувачуються у «формалізмі». У своїх виступах більшість із них — В. Седляр, А. Страхов, В. Меллер, О. Хвостенко-Хвостов,
І. Падалка, Б. Кратко, В. Овчинников, А. Таран, В. Касіян, З. Толкачов
«розкаюються» у попередніх «помилках», обіцяють робити надалі «ідеологічно витримані і бадьорі речі». Доведений до відчаю кількарічною травлею
Михайло Бойчук прилюдно зрікається своїх творчих переконань, вимушений визнати: «Кожному з нас, і особливо мені, потрібно ясно, чітко сказати, за що він — за соціалістичний реалізм чи за своє минуле. Я ясно і недвозначно відповідаю: за соціалістичний реалізм, проти того, що зветься тепер
“бойчукізмом”» [20, c. 112]. Чи не найбільш незалежно і вільно виступає
А. Петрицький, наголошуючи: «...мені “формалізм” дав дещо корисного, бо
я навчився всім дисциплінам малярства і зробив багато цікавих з технічного боку праць. <...> Формалізм був для мене засобом відходу від умираючого старого, формалізм для мене був процесом шукання художньо-виразної
мови. Я керувався бажанням знайти більш співзвучну, більш гостру форму
для виразу своєї думки, я щиро хотів промовляти до мас своїми картинами»
[20, с. 93, 94]. Він говорив про великий талант Пікассо, про особисту відповідальність мистця за свою творчість, про необхідність формальної майстерності, без якої мистецтво неможливе. У кінці 1930-х М. Бойчук, В. Седляр,
І. Падалка, А. Хвиля були знищені. А. Петрицький став членом КПРС, народним художником СРСР, двічі лауреатом Cталінської премії.
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Розквіт української графіки у 1960-х роках не просто хронологічно збігся з відродженням інтересу до книжкового мистецтва і, в першу чергу, до
проблеми книжкового синтезу. Ці два явища дуже тісно пов’язані між собою, хоча й не є абсолютно тотожніми. Серед визначних творів українських
шістдесятників чимало графічних станкових серій — самостійних або створених за мотивами літературних творів. Але чимало і книг, у яких графічні ілюстрації стають лише складовою продуманого, гармонійного видання.
Українські художники-сімдесятники запропонували свій варіант книжкової графіки, яка залишилася книжковою тільки номінально. Почався процес, що пізніше дістав назву «розкнижування». Головне, однак, полягало в
тому, що навіть така, «розкнижена», серія все більше ставала лише твором
«за мотивами» — художник не стільки точно відтворював сюжет першоджерела, скільки «висловлювався на тему», вкладаючи в ілюстрації власні роздуми й хвилювання. Ілюстратор ставав співрозмовником письменника, причому міг не погоджуватися і навіть сперечатися з ним.
Творчість Сергія Георгійовича Якутовича (1952—2017) є парадоксальним і, ймовірно, унікальним прикладом поєднання цих двох тенденцій в
українській графіці. Художник зберіг велику, майже абсолютну повагу до
книги і, якщо можна так сказати, віру в неї. Безсумнівну роль відіграв у
тому певний «династичний» фактор, адже батько художника, Георгій Якутович — один із найвідоміших українських книжкових графіків. Але при цьому
доробок С. Якутовича — безумовна й виразна графіка саме 1970-х і особливо 1980-х років, дуже суб’єктивна у значенні «вистраждана і пропущена
через себе», емоційно насичена, асоціативна й метафорична.
С. Якутович уже в 25 років блискуче дебютував дипломною роботою —
виконаними в техніці офорту ілюстраціями до роману О. М. Толстого «Петро I» (1977).
«Цей роман Толстого в подарунковому виданні з ілюстраціями Д. Шмаринова був першою моєю “справжньою” і власною книгою… сприйнятий
був перш за все і назавжди через перші відчуття, інакше кажучи, через образи образотворчі, а не літературні… сприймався він по-різному в залежності від часу: спочатку “Петро I” Шмаринова-Толстого, потім — ТолстогоШмаринова, а потім, вже в наш час, — через усі, що накопичилися, власні
думи й почуття, через “знаю” (від Пушкіна до Ключевського), “бачу” (від
Зубова до Шмаринова), “відчуваю” (для себе), “приймаю” і “заперечую”
(усім пластичним образам, в тому числі й кіно)», — розповідав художник
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[10, с. 15]. І додавав: «Я пережив цю книгу з самих різних “вікових” позицій
і бачив її очами героїв і читачів різних поколінь — і як казку, і як пригодницький роман, потім як епос, як народну трагедію, потім (було й таке) —
як життєопис великого історичного діяча» [10, с. 15].
Особливе ставлення ілюстратора до літературного першоджерела — дуже
особисте, схвильоване, пристрасне — помітили (і схвалили!) всі, хто писав
про офорти С. Якутовича до роману «Петро I».
Книга, в якій співіснують текст О. М. Толстого й ілюстрації молодого
українського художника, вийшла друком у київському видавництві «Дніпро»
вже у 1982 р. Але, можливо, один з найефектніших моментів першої значної графічної серії С. Якутовича — це саме її розбіжності з романом. Йдеться, звичайно, не про сюжет, відтворений у численних офортах уважно й
ретельно, а саме про зміну авторських інтонацій. Ілюстрації акомпанують
оповіді письменника навіть дещо демонстративно дисонансно. Звичайно, у
тексті О. М. Толстого також чимало жорстокого й страшного. Але загальний настрій його роману — все ж таки інший. Можна вважати це результатом «державного замовлення» на епопею про суворого, але справедливого
і, головне, прогресивного реформатора. Але можна — і волею самого письменника, який не випадково зізнається в одному з приватних листів: «Роман хочу довести лише до Полтави, можливо, до Прутського походу, ще не
знаю. Не хочеться, щоб люди в ньому постарішали, — що мені з ними зі старими робити?» [15, с. 782]. Не менш виразною є «дискусія» графічного циклу С. Якутовича із хрестоматійними малюнками Д. Шмаринова. Це протистояння стає особливо помітним, коли два ілюстратори обирають один і
той самий сюжет.
Але, врешті-решт, йдеться навіть не про О. М. Толстого і Д. Шмаринова. Молодий український графік йде на конфлікт із офіційною концепцією Петровської епохи. З ним можна погоджуватися або сперечатися, але
його «Петро I» дещо парадоксально перегукується хіба що із шемякінським
пам’ятником у петербурзькій Петропавлівській фортеці, який було встановлено вже у 1991 р., — у зовсім іншу епоху і в зовсім іншій країні, і який все ж
таки викликав скандал. І продовженням саме «Петра I» через більш ніж два
десятиліття стане у Сергія Якутовича фільм «Молитва за гетьмана Мазепу».
Отже, Петровська епоха для художника — це застій, який поступово перетворюється на хаос, що стає стрімким і безжальним потоком, і потік цей
несеться, руйнуючи все на своєму шляху. Процес цей некерований. Петро I,
звичайно, — центральна постать, але його гротескна й страшна, занадто висока фігура із надто маленькою голівкою, його смертельно втомлене обличчя, його очі, сповнені недовіри й страху, належать не керманичу, а фанатику, який веде «державний корабель» невідомо куди й невідомо для чого. Зазначимо, що традиційний ще з пушкінських часів образ Петровської епохи
саме як «корабля» С. Якутович використовує досить активно — і як символ,
і безпосередньо як ілюстрацію до того чи іншого епізоду, але завжди надає
йому досить похмурого, якщо не моторошного звучання. Так, молодий Петро на тлі величезного вітрильника, не зважаючи на гордовиту позу, буде зараз, здається, розчавлений махіною корабля. Аналогічне враження створює
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ілюстрація із недобудованим кораблем — грандіозною, але порожньою конструкцією, яка рухається на своїх будівельників і самого царя, що схилився над кресленням.
Петро I — головний, але не єдиний фанатик в офортному циклі С. Якутовича. Поряд діють й інші фанатики — Карл ХII або, наприклад, лідер старообрядців, які спалюють себе живцем. При тому, однак, енергійна і на свій
лад також фанатична у О. М. Толстого царівна Соф’я зображується лише як
некрасива, немолода і надзвичайно втомлена жінка, яка «вийшла з гри» і
має загинути. Одночасно існують і герої, які досить непогано тримаються на
поверхні або навіть користуються унікальною можливістю, щоб піднятися із
дна на самий державний корабель (першим і найвиразнішим із них є, звичайно, Олександр Меншиков, а також сім’я Бровкіних). Їхня енергія (і навіть бадьорість, дуже виразна поряд із смертельною втомою «приречених») є
безсумнівною, трагізм — відсутній, але й масштаб цих постатей виявляється — в усіх значеннях слова — зовсім іншим. Є, однак, у графічному циклі й
інші жіночі образи. Ці героїні стають втіленням не стільки гармонії, скільки
спокою і стабільності, щоправда, в обов’язковому поєднанні із «бездумністю». Це царівна Наталія — сестра Петра, Анна Монс і особливо — Марта Рабе-Крузе-Скавронська, майбутня імператриця Катерина I (офорт «Петро I, Меншиков і Катерина»). Саме трактування цих героїнь як «острівків
стабільності» виразно підсилює їхню жіночу привабливість — і для художника, і для глядача, і навіть безпосередньо для героїв роману.
В цілому всесвіт «Петра I» С. Якутовича — холодний і незатишний, майже «непридатний для життя». Події багатьох ілюстрацій відбуваються у напівтемряві чи сутінках, але протилежністю темряві виявляється не світло, а
просто біла порожнеча, позбавлена, як здається, навіть повітря, «ніщо» навколо смертельно стомлених чи бадьоро-енергійних персонажів.
Крім того, перший великий ілюстративний цикл Сергія Якутовича вже
визначив головні принципи роботи, що пройдуть потім через усі інші книги художника: «…своєрідне поєднання багатофігурних сцен, що синтезують
образно-стилістичні риси твору, та історичної епохи, з портретами окремих
персонажів, які подаються автором через загострені, виразні, часто підкреслено динамічні характеристики; увага до сюжетно-просторового розгортання графічної оповіді, що має свій внутрішній ритм, початок, кульмінацію,
завершення…» [18, с. 8].
Через два роки після «Петра I» виникли офорти до пушкінської поеми
«Полтава» (1979). Як книжкові ілюстрації вони ніколи не видавалися і, здається, для цього й не створювалися. «Полтава» — серія станкових аркушів
за мотивами літературного твору, тобто чи не найпопулярніша форма української графіки 1970—1980-х років. Це підтверджує вже сама композиція
офортів, які супроводжуються підписами-цитатами, стилізованими не просто під бароковий, але й під рукописний шрифт.
Новий цикл С. Якутовича, безсумнівно, тісно пов’язаний із «Петром I»;
в окремих офортах відбувається навіть «зустріч зі знайомими героями» —
адже в поемі діють не лише перший російський імператор, а й Меншиков. Виразності, що межує із гротеском, і моторошнуватого хаосу в «Пол-
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таві» значно менше, а деякі ілюстрації не позбавлені навіть піднесеної урочистості, дещо несподіваної після ілюстрацій до толстовського роману (достатньо порівняти батальні сцени «Петра I» і «Полтави» («И грянул бой…»)
або згадати аркуш «…Из шатра, / Толпой любимцев окруженный, / Выходит
Пётр…»; втім ще є аркуш «Пирует Пётр…»). Пояснити це можна тим, що
Сергій Якутович відтворює не стільки реальну історію чи, точніше, своє
ставлення до неї, скільки поему Пушкіна — і, не бажаючи сперечатися з великим поетом, погоджується з його трактуванням подій. При цьому ніяких
натяків на «ампірну» стилістику пушкінської епохи в офортах до «Полтави»
немає. Немає, утім, і стилізації під графіку початку XVIII ст., яка дуже тонко й цікаво простежувалася в попередній ілюстративній серії. «Петрівська»
частина нового циклу нагадує скоріше про досягнення кінематографу. Але
існує ще й інша, набагато важливіша (для С. Якутовича) складова «Полтави», яку можна назвати «мазепинською».
Саме «Полтава» стала для Сергія Якутовича першим публічним зізнанням у справжній пристрасті до українського бароко. Щоправда, засвоєння багатющого нового матеріалу відбувалося поступово. Поки художник не
уникає навіть цитат, якщо саме вони здатні виразити те, що йому потрібне
(«Богат и славен Кочубей…», портрет Мазепи — «…Он стар. Он удручен годами…»). Але, безумовно, саме «Полтавою» розпочинається шлях, який приведе до «Молитви за гетьмана Мазепу» і графічної «Мазепіани» (2000—2006),
а також до інших творів, навіяних добою Козацького бароко, — ілюстрацій
до «Тараса Бульби» (2003), серії «Запорожці» (2006), певною мірою — навіть
до «Вечорів на хуторі біля Диканьки» (2008, особливо «Пропалої грамоти» і
«Страшної помсти») і «Миргорода» («Вій»).
Ю. Кобан пише про С. Якутовича: «В останніх своїх творах — ілюстраціях до “Полтави” О. Пушкіна <…> він досягає особливої стилістичної довершеності, більшу роль починає відігравати настрій» [5, с. 29]. У «мазепинській» (на відміну від «петрівської») частині нового графічного циклу настрій цей є надзвичайно похмурий і песимістичний. Навіть у перших офортах «Полтави», які нібито й не передбачають нічого страшного (як-от «…В
Полтаве нет / Красавицы, Марии равной…»), виникає передчуття навіть не
трагедії, а неминучої та остаточної катастрофи. Пізніше, вже в «Мазепіані»,
з’явиться термін «Руїна». Саме співіснування двох векторів, обумовлених до
того ж і сюжетом пушкінської поеми, у єдиному, цілісному й гармонійному з художніх позицій графічному циклі є виразною особливістю «Полтави». Одночасно ця робота стає якщо не етапною, то межовою в доробку молодого графіка.
А ось ілюстрації до роману А. Дюма «Три мушкетери» (1980) — це вже
справжній етап.
«Є кілька героїв, які супроводжують мене все життя: Дон Кіхот,
д’Артаньян, Мазепа… і мій батько. Фактично це чотири стадії донкіхотства», — писав Сергій Якутович [18, с. 193]. Особисте, майже інтимне ставлення до «Мушкетерів» відчувається й у тому, що у 1995 р. художник повернувся до цього ілюстративного циклу — і навіть не стільки до героїв
дитинства та їхніх пригод, скільки до самого настрою, атмосфери — до влас-
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них спогадів про роман. Щоправда, це «повернення мушкетерів» через півтора десятиліття не лише поглибило графічний цикл, але одночасно зруйнувало його цілісність (у вигляді книги його так і не було видано).
Крім того, здається, саме у «Трьох мушкетерах» (а не в «Петрі I» чи
«Полтаві», де також чимало батальних сцен!) вперше отримала «дорослу»
реалізацію дитяча гра, про яку художник згадує так: «Малював велику кількість “солдатиків”, вирізав їх із картону. Якось сиджу, не знаю, що з ними
робити. Кажу батькові: “Ось малював-малював”, а гратися — не хочеться”. — “А ти вже погрався”, — відповів батько. Так і по цей день: граюся — малюю» [18, с. 53]. «Мушкетери» — найоптимістичніший, «юнацький»
чи навіть «підлітковий» за настроєм ілюстративний цикл художника, якому
в 1980-му не виповнилося ще й 30 років. І, врешті-решт, ще один спогад:
«Дружба була — усе… Це мушкетерське братерство поширювалося на творчість, життя і побут» [18, с. 256].
Утім, ілюстрації до «Трьох мушкетерів» викликали різні відгуки. Ю. Кобан, наприклад, пише про цю роботу Сергія Якутовича так: «Мушкетери
у нього — професійні вбивці, гангстери XVII століття, втягнуті в інтриги особистого життя королів, герцогів, кардиналів. Міледі Вінтер постає
страшною, хижою тигрицею. Атмосфера жаху і підступності пронизує увесь
цикл…» [5, с. 30].
Погодитися з такою характеристикою навряд чи можливо. Звичайно,
якщо підрахувати кількість смертей у славетному романі Дюма, статистика вийде моторошнуватою. Але «Три мушектери» тому і стали популярним
«підлітковим читанням», що смерть тут майже ніколи не означає трагедію, і
справа тут не у вбивствах, а в пригодах, подвигах, чоловічій дружбі, мушкетерському братерстві. Саме цю авантюрно-пригодницьку складову улюбленого роману в першу чергу акцентує ілюстратор.
В ілюстраціях С. Якутовича багато батальних сцен, яким присвячені
найдинамічніші та найскладніші за композицією ілюстрації. Але поряд з
ними розміщено портрети головних героїв — монументальні, урочисті й трохи кумедні, такі собі «ікони стилю» пригодницького роману. Причому художник не обмежується лише максимально виразним образом персонажа.
Він оточує кожен з портретів пишною рамою, елементи якої в деталях розкривають його життя. Ту поряд і слуги мушкетерів, і барокові алегорії слави й кохання, і лист до капітана де Тревіля, і загадкова красуня під маскою, і пані Кокнар, і смажена курка, і навіть напівмертва графиня де ла
Фер, яку ображений чоловік підвісив на дерево догори ногами. Але це стосується лише власне трьох мушкетерів — д’Артаньян, як це не дивно, у Сергія Якутовича «не викристалізовується». У результаті він і не перетворюється на «пам’ятник собі», як три його старших друга, але й не розкривається як гострий і цікавий характер (на відміну до, наприклад, Меншикова у
«Петрі I») — врешті-решт, Дюма писав не психологічний, а пригодницький
роман. Але, імовірно, йдеться все ж таки про особливе, занадто особисте
ставлення художника саме до цього героя. Було б, мабуть, занадто сміливо
вважати д’Артаньяна у виконанні С. Якутовича «спробою духовного автопорт-
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С. Якутович. Ілюстрація
до епосу «Калевіпоег».
1981. Авторська техніка.
Зібрання «Я Галерея»,
Київ

рету». І не випадково у продовження графічного циклу автор вкладає чимало вже суто автобіографічних деталей і натяків.
«У фінальному офорті серії ілюстрацій до “Трьох мушкетерів” він (горизонт. — О. Л.) означає, швидше, якусь умовну риску, тимчасовий поріг, через який четвірка друзів іде, щоб повернутися до кожного нового покоління…» — писав Тиберій Сільваші, один з тих, кого Сергій Якутович включав
у своє власне «мушкетерське братерство» [18, с. 160].
І ще один важливий момент. Саме в «Трьох мушкетерах» виникає та
«барокова щедрість» композиції, яка стане трохи пізніше важливою й характерною ознакою власного графічного стилю художника. Йдеться навіть не
про стилізацію під графіку XVII ст., хоча вона, безумовно, має місце (можна згадати, наприклад, Жака Калло). Відкриття Сергія Якутовича полягає в
тому, що відтепер можна не лише ілюструвати текст (як у «Петрі I» і «Полтаві»), а й створювати паралельний до тексту інший простір, такий собі графічний голос за кадром, що має значення вже суто авторського коментаря й не залежить від волі письменника, хоча й зберігає зв’язки з ним. Саме
у «Мушкетерах» вперше відбувся такий рівноправний діалог літератури й
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графіки, причому з’ясувалося, що молодий ілюстратор славетного роману «має
що сказати». Поки що, правда, це мало
характер веселої гри. Пізніше мова піде
про справи набагато серйозніші, а окремі
кумедні репліки художника перетворяться
на справжні графічні монологи.
Ілюстрації до естонського епосу «Калевіпоег» (1981) навіть в унікально розмаїтому (як за тематикою, так і за стилістикою) доробку Сергія Якутовича виглядають дещо незвично. Цей твір відкриє
ряд інших проілюстрованих Сергієм Якутовичем епосів, як-от «Пісня про Роланда» (2003) і «Тристан та Ізольда» (2004).
Крім того, згадавши, що «Калевіпоег»
фактично не є народним епосом, а його
літературною реконструкцією ХIХ ст.
Ф. Р. Крейцвальдом, можна назвати й
«Легенду про Уленшпігеля» Ш. де Костера, яку художник проілюструє через
С. Якутович. Ілюстрація до роману
шість років (і «Тристана та Ізольду», опоІ. Гончарова «Обломов». 1981. Офорт,
віді про яких Ж. Бедьє об’єднав у роман
акватинта, акварель. Зібрання родини
зі спільною сюжетною лінією вже на похудожника
чатку ХХ ст.). Всі ці паралелі, однак, будуть поверховими, якщо не брати до уваги два ілюстративні цикли, які нібито й не мають з «Калевіпоегом» нічого спільного. Це офорти Георгія Якутовича до повісті І. Франка «Захар Беркут» (1972) і ті самі «Мушкетери», над
якими Сергій Якутович працював майже одночасно з естонським епосом.
Алюзії, однак, є не такими парадоксальними, як може здатися на перший погляд. Адже незважаючи на те, що події повісті І. Франка (на відміну від подій естонського епосу) датовані достатньо точно (ХIII ст.), «Захар
Беркут», так само, як і «Калевіпоег», — оповідь про напівлегендарну «сиву
давнину», час мудреців і героїв. Що ж до паралелей із «Трьома мушкетерами», то в естонському епосі присутній майже той самий дух подвигів і пригод, тільки в іншому історичному вимірі.
Сергію Якутовичу притаманна увага до простих, але виразних й ефектних фактур. Дерево, камінь, метал, груба тканина (у поєднанні із вишуканими стеблинками блідих, майже прозорих рослин!) — суворий і величний
північний світ, де живе, діє, воює й трудиться велетень Калевіпоег із наївним і одночасно грізним поглядом світлих очей. Таких простакуватих героїв
у Сергія Якутовича відносно небагато. Найближча паралель — Портос — силач, велетень, ненажера і велика дитина.
Варто зазначити, що заставки до окремих пісень «Калевіпоегу» створюють навіть сильніше враження, аніж власне сторінкові ілюстрації. Адже саме
тут кращі якості графіки, як-от монументальність, лаконізм, увага до вишу-
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каної фактурності предметів, отримують своє гранично концентроване вираження.
Ілюстрації до роману І. Гончарова «Обломов» (1981) створювалися майже одночасно із «Трьома мушкетерами» і «Калевіпоегом». Ю. Кобан вважає
цю роботу невдачею Сергія Якутовича: «У художників буває, що знайдений,
відпрацьований прийом стає ключем, яким вони намагаються відчинити усі
двері <…>. Ілюструючи ж “Обломова” І. Гончарова, митець не досить точно
підібрав ключ до розкриття ідейно-художнього задуму роману. Жанр не був
вгаданий. Герої твору — Ольга, Обломов, Штольц — холодні, умовні маріонетки. Конфлікту не вийшло. Стилізація не сприяла, як у “Трьох мушкетерах”, розкриттю внутрішнього задуму, а звужувала обрії художнього осмислення твору. В “Обломові” С. Якутовича відсутня та атмосфера теплоти, душевної уваги до малого в повсякденному … без чого не можна уявити світ
роману І. Гончарова» [5, с. 30]. Усе це цілком справедливо. Художник не
просто не полюбив гончаровських героїв — він, здається, навіть не зацікавився ними. Можливо, саме цей повний незбіг «всепробачаючої теплоти», з
якою ставиться до своїх героїв І. Гончаров, і «безжальної холодної ясності»,
що панує в ілюстраціях Сергія Якутовича, і зробив цей графічний цикл не
таким привабливим, яким уявляє його собі читач.
Але в обраній художником власній системі координат «Обломов» цілком відбувся. Сергій Якутович тонко й іронічно стилізував свої офорти
під російські живопис і графіку середини ХIХ ст. (пізній ампір — бідермеєр — ранній реалізм). Звідти — міські перспективи, анфілади інтер’єрів і одночасно — дещо умовні пейзажні задні плани у деяких ілюстраціях, особлива увага до деталей. Художник відносно стриманий, але усе, що він залишає, є важливим, естетично-осмисленим (як-от ковані ґрати брами чи
снігопад, під яким відбувається прощання Обломова й Ольги). Звідти ж —
стримане й вишукане, осіннє кольорове рішення, побудоване на градаціях
золотаво-брунатного із окремим темно-оливковим, червоним, малиновим й
блакитним акцентами. Одночасно підписи до ілюстрацій, які супроводжуються «вказівним перстом», додають графічним ілюстраціям певної іронії.
Ілюстративний цикл до «Обломова» побудовано за системою, розробленою ще під час роботи над «Петром I». Цикл Сергія Якутовича складається
з крупнопланових портретів і окремих сцен з роману. Портрети героїв, безумовно, є виразними, навіть гостровиразними, але художник, очевидно, і не
мав на меті передати у своїх ілюмінованих аквареллю офортах усі пастельні відтінки їхніх характерів — графічна техніка отримала тут майже символічне значення. Обломов є лише флегматичним і беззахисним (і треба зізнатися, малосимпатичним), Захар — лише огидним (і зовсім не кумедним)
тощо. Що ж до Штольца, то він прекрасно «римується» із якимось технічним приладом, який супроводжує його навіть на портреті. Сюжетні композиції у порівнянні з портретами навіть виграють, адже в них майстерно
збережений самий ритм гончаровської оповіді — повільної, спокійної, докладної (саме тому обрані С. Якутовичем для ілюстрування епізоди з роману важко назвати кульмінаційними — скоріше вже ключовими, і не стільки для сюжету, скільки для прояснення і нюансування відносин між пер-
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сонажами «Обломова»). Прогулянки,
чаювання, зустрічі, прощавання — усі
ці побутові сцени наповнюються сумним ліризмом і безумовною гармонією,
більше того — сприймаються як щось
єдине, що має справжню цінність, а не
лише ціну. «Обломов» наповнюється
вже майже чеховськими, «вишневосадівськими» інтонаціями.
На початку 1980-х років активізується робота художника над станковими графічними серіями, які, мабуть,
і слід вважати в доробку мистця цього періоду головною складовою. Не
випадково два з нових ілюстративних циклів — до романів «Зневажені і
скривджені» Ф. Достоєвського (1985) і
«Перекоп» Олеся Гончара (1987) — постійно перегукуються зі створеними паралельно станковими серіями й певною
С. Якутович. Ілюстрація до роману
Ф. Достоєвського «Зневажені і скривмірою продовжують і доповнюють їх,
джені». 1985. Папір, офорт. НХМУ
хоча й на зовсім іншому, літературноісторичному, матеріалі.
Офорти до «Зневажених і скривджених» вражають своєю суб’єктивністю.
Хоча це ілюстрації, які відтворюють героїв роману та ситуації з нього, текст
Ф. Достоєвського в даному випадку — лише основа. Це стає помітним вже
в портретах автора (їх у циклі два — «Ф. М. — вечір» і «Ф. М. — ніч»). Адже
Достоєвському на момент початку роботи над романом був лише 41 рік — і,
як це не дивно, у нього ще «все було попереду» (включаючи п’ять великих
романів і «Щоденник письменника»!). Але Сергій Якутович зображує дуже
втомлену, дуже хвору, більше того — дуже стару людину, мудру, але зламану,
яку переслідують страшні привиди чи то спогадів про каторгу, чи то власних
фантазій. Так само значно старшими стають інші герої роману — і не лише
старий Сміт чи подружжя Іхменєвих, але й Наташа, й оповідач, Іван Петрович. Так, дівчинка на ілюстрації «Воскресенський проспект» — це скоріше
дитина ХХ ст., яка пережила Бухенвальд чи голодомор, передчасно подорослішала, але справді дорослою не стане вже ніколи.
Ілюстрації Сергія Якутовича до «Зневажених і скривджених» навіюють спогади про інший роман Достоєвського — також «петербурзький» —
«Злочин і кара». «Зневажені і скривджені» у художника також сприймаються як «роман потворних кімнат, що тиснуть» [1, с. 592]. Саме такими
стають в ілюстраціях не лише квартирка, яку знімають Наташа і Альоша,
але й затишне помешкання Іхменєвих, і навіть кондитерська, куди прийде наприкінці свого життя старий Сміт. Затишок, навіть певна загадковість і тихий сум змінилися на агресивний і непринадний для життя простір, зимовий дворик із тонким деревом і собачою тінню — на занадто
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вузький прохід у якусь невідому порожнечу. Характерно, що це стосується не лише інтер’єрних епізодів. Звичайно, вуличні сцени роману, заповнені моторошною й байдужою юрбою під вітром і дощем, мають власний
ритм, власну образну систему. Деякі з них належать до найвиразніших у
серії. Але певні суто перспективні прийоми перетворили ряд нескінченно
високих будинків-«коробок» на стіну, висота якої катастрофічно зменшується. У результаті «кімнатою, що тисне» стає для героїв роману вже весь
Петербург.
Ілюстрації до «Зневажених і скривджених» створені в техніці офорту —
подібно до «Петра I», «Полтави», «Трьох мушкетерів» і навіть «Обломова».
Майстерність художника з часом тільки зростає. Офорти до твору Достоєвського виконані бездоганно точним і впевненим штрихом, який дозволяє
передати оксамитову темряву, мерехтливе світло — та всі градації сірого між
ними. Нові роботи побудовано із застосуванням іншого художнього прийому. В них штрих відчувається значно менше, ніж в попередніх ілюстративних циклах. Їх створюють саме плями темряви, тіні і дуже рідко світла, завжди тьмяного і дещо непевного. Зазначимо також, що «Зневажені і скривджені» — перший ілюстративний цикл Сергія Якутовича, у якому відсутня
будь-яка стилізація (крім костюмів, побутових деталей тощо). Як вже зазначалося, нові офорти демонструють зв’язки зі створеними в той же час станковими серіями художника, як-от: «Час Х» (1983), «Esse Homo» (1984), «Сьогодні і завжди?..» (1986), «Кияни» (1986) та ін.
Ілюстрації до роману Олеся Гончара «Перекоп» (1987) перегукуються з
іншою станковою серією, створеною дещо пізніше, — «“Це Африка”. Розповідь друга» (1989). В обох роботах художник використовує колір. Цей факт
уже сам по собі привертає певну увагу — адже досі Сергій Якутович ілюмі-

С. Якутович. Ілюстрація до роману Олеся Гончара «Перекоп». 1987. Офорт, акватинта.
Зібрання «Я Галерея», Київ
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нував лише свої офорти до «Обломова».
У «Перекопі» ж йдеться не про ілюмінування, тобто розфарбовування, а про повноцінне використання кольору як важливої частини загальної образної системи.
Ілюстрації набувають жовтувато-сірого
тону сепії, стаючи подібними до старих
фотокарток чи пожовклих газетних сторінок, тобто вже не просто пам’яток історії,
а її документів. На цей «документальний
простір» накладаються яскраві кольорові
«знаки» різного розміру і значення. Іноді
це просто червона тінь від місяця та її
відблиски на воді, іноді — крапки і стрілки, якими розмічаються фронтові карти. Але частіше за все — різного розміру стрічки: червоні, сині, білі, жовті, що
мають безсумнівне геральдичне значення
С. Якутович. Ілюстрація до роману
(аналогічний прийом буде використано і
Олеся Гончара «Перекоп». 1987.
в станковій серії «“Це Африка”. РозпоОфорт, акватинта. Зібрання «Я Галевідь друга»).
рея», Київ
«Перекоп» побудовано за принципом, вже традиційним для ілюстративних циклів Сергія Якутовича — портрети окремих персонажів і багатофігурні, а в даному випадку навіть панорамні сцени. Портрети швидше є крупними планами, які розкривають образ максимально гостро й виразно, але не мають на меті передати той чи інший характер в усій його повноті і складності. До того ж зазвичай герої «Перекопу» відрізняються максимальною цілісністю і не стільки рефлексують,
скільки діють. Проте впевненості й самовпевненості, яку демонструють усі
озброєні учасники громадянської війни, дивним чином протистоять звичайні й вічні людські почуття, втіленням яких сприймаються мати з дитиною та
закохані. Прекрасна дівчина, що гине під час купання, стає трагічним завершенням конфлікту, у якому кожен захищає свою правду. Піднесений і дещо
узагальнений ліризм цих ілюстрацій вражаюче контрастує з загальною стилістикою сповненого історизму «Перекопу».
Протягом двох років (1987—1989) Сергій Якутович працював над новою
книгою — романом Шарля де Костера «Тіль Уленшпігель».
«Без сумніву, ця робота визначила новий етап у творчості художника.
До роману де Костера С. Якутовичем було зроблено 250 ілюстрацій, у яких
він багатобічно та різнопланово розгорнув свою візуальну версію літературної оповіді. <…> Своєрідність ілюстрацій обумовлена тут і особливим, “подвійним” поглядом, де одним із “глядачів” стає головний герой твору <…>.
Адже автор робить його і учасником, і спостерігачем драматичних подій. Зі
сторінок книжки Тіль прямо дивиться на читача, вступаючи з ним у безпосередній діалог. <…> Завдяки цьому “театралізованому” прийому, ілюстрації стають “відкритішими”, “багатоголосими”, активно залучаючи читача
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до свого простору. <…> Можливо, саме в цій роботі яскраво позначилася й
ще одна показова для художника риса образного мислення — той класичний вимір, із його внутрішнім драматизмом, змістовою обумовленістю формального рішення, глибокою життєвою основою та тяжінням до синтезуючих узагальнень, які підкреслюють його багатовіковий поступ», — пише
Г. Скляренко [18, с. 9].
«Тіль Уленшпігель» чітко розділяє книжкову графіку Сергія Якутовича
1970–1980-х і 1990–2000-х років, коли художником будуть створені «Пісня
про Роланда» (2003), «Тристан та Ізольда» (2004) і цикли до творів М. Гоголя — «Тарас Бульба» (2003), «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Миргород» (2008). У певному значенні слова — це його остання «традиційна»
книга. Усе створене пізніше визначається терміном, який використовує
Г. Скляренко, — «візуальна версія». Сергій Якутович неначе звільняється
від своїх зв’язків із автором книги і неначе переростає його. Відтепер текст
для нього — лише привід для власних роздумів чи навіть медіацій над проблемами, важливими для людини сучасної і насамперед — для самого художника.
Подвійний погляд у «Тілі Уленшпігелі» і введення образу Тіля-«коментатора» (амплітуда іпостасей якого — від блазнювання до драматизму
та героїзму) є першими кроками в цьому напрямі. Ще одним важливим
моментом є занадто високий рівень стилізації. Звичайно, стилізація як
прийом активно використовувалася художником і в попередніх циклах, починаючи з «Петра I». Але в ілюстраціях до роману Шарля де Костера відбувається дещо інше. Офорти сучасного мистця не просто перегукуються із графікою Північного Відродження, а намагаються справді перетворитися на неї. Йдеться вже не про «костюмовану гру», а майже про реконструкцію. В ілюстраціях до «Тіля Уленшпігеля» неважко знайти численні апелювання до мистецтва XVI ст. — фламандської та німецької графіки, Пітера Брейгеля та Лукаса Кранаха, нарешті, до загальновідомих портретів історичних персонажів, які діють у романі, як-от Карл V, Філіп II
чи його дружина Марія Тюдор. Але це буде саме творче осмислення, а не
буквальні цитати, походження яких прочитується без зайвих зусиль. Таке
віртуозне оволодіння духом епохи не може не захоплювати, але має й свій
зворотний бік. Майстерні офорти до «Тіля Уленшпігеля», попри всю драматичність сюжетів, є відсторонено-холодними — набагато холоднішими,
ніж, наприклад, ілюстрації до «Трьох мушкетерів». Складається враження,
що С. Якутович пропустив через себе, вистраджав радше саму епоху, відтворену в хроніках і особливо в художніх пам’ятках, аніж текст роману, написаного, як відомо, у ХIХ ст. Це також зближує «Тіля Уленшпігеля» саме
з пізнішими візуальними версіями «Пісні про Роланда» або «Тристана та
Ізольди» і одночасно відрізняє його від пропущених через себе «Петра I» і
«Трьох мушкетерів».
Варто зазначити, що рівень відстороненості в різних групах ілюстрацій
до роману Шарля де Костера помітно відрізняється. Так, у невеликих заставках, присвячених Тілю (дуже різному Тілю), він є мінімальним. Адже
Тіль, за задумом С. Якутовича, виводиться за межі простору роману і стає

229

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  2. ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА в КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ....

IM

FE

його коментатором (певною мірою — так само, як і художник!). Це нагадує своєрідний прийом старого театру, коли один з акторів, залишаючись на
сцені, періодично звертався також до глядачів. Сторінкові й особливо розворотні ілюстрації (а це головним чином батальні сцени) є блискучими прикладами стилізації на теми Північного Відродження. І навпаки, заставки, що
зображують інших героїв книги, демонструють поєднання стилізації та гротеску. У певному значенні саме ці ілюстрації найцікавіші. Тонка й складна
гра часу і простору, що розпочинається саме в них, буде продовжена художником у графічній «Мазепіані» (2000—2006).
Визнаний майстер книжкової ілюстрації С. Якутович постійно звертався також до станкової графіки. Протягом 1970—1980-х років було створено
серії «ТВ-Телебачення» (1979), «Акорди війни» (1980), «Знімається кіно»
(1981), «Передчуття того, що відбувається» (1982), «Час Х» (1983), «Се людина» (1984), «Кияни» (1986), «Сьогодні. І завжди?..» (1986), «In memorian — Dresden» (1986), «“Це Африка”. Розповідь друга» (1989). Усі книги,
проілюстровані в цей період С. Якутовичем, так чи інакше — з минулого
або про минуле. Станкова графіка, навпаки, є абсолютно сучасною, майже
публіцистичною. Побудована на складних асоціаціях і метафорах, сповнена алюзій і натяків, суб’єктивна і жорстока, вона одночасно і протистоїть
книжковій графіці художника, і надзвичайно плідно й цікаво доповнює її.
При всьому розмаї станкових серій С. Якутовича 1970—1980-х років
можна виділити серед них дві великі групи, в яких порушуються питання,
що особливо сильно хвилювали мистця. Так, безумовно, спільні сюжетика й проблематика об’єднують серії «ТВ-Телебачення», «Знімається кіно»,
«Час Х», певною мірою «Сьогодні і завжди?..» (аркуш «Вимкніть телевізор»).
Мистецтвознавиця Г. Скляренко пише про ці роботи художника (йдеться перш за все про серії «ТВ-Телебачення» і «Знімається кіно»): «… у “TV”
він чи не першим в українській образотворчості звернувся до теми, яка стане однією з головних для нового мистецтва 1990-х, — фантомної реальності
екранних образів, що через телебачення настирливо входять у кожний дім,
впливають на людську свідомість, спосіб життя, світобачення» [18, с. 10]. І
ще про серію «Знімається кіно»: «… кіно — чи не найжорстокіше з мистецтв.
Цю його рису показав… художник у своєму графічному циклі 1981 року, де
справжні живі люди, їхні прагнення і сили, а разом з тим — речі і простори
виступали лише знаряддям режисерського задуму, лише засобом у досягненні його мети. Добре, коли ці задуми виявляються вдалими, а коли — ні?..»
[12, с. 54]. В одній із недавніх публікацій дослідниця вбачає також вплив на
графіка принципів гіперреалізму: «Авторська версія “екранного бачення”
присутня в офортах С. Якутовича, у таких серіях, як “ТВ” (1979), “Знімається кіно” (1981), “Передчуття того, що відбувається” (1982)…» [13, с. 171]. Ще
один мистецтвознавець — О. Іваненко — звертає увагу як на зв’язок творчості мистця із так званою монтажною графікою, так і на поступовий, досить драматичний відхід від неї.
Серія «Кияни» виразно демонструє інший аспект, надзвичайно характерний для українського (і взагалі радянського) мистецтва 1980-х ро-
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ків Г. Скляренко пише: «…“гра у приватність”, відгородженість дружнім колом від оточуючого, були тим своєрідним “карнавалом”, “світом навиворіт”,
який приховував у собі і моральний бунт проти регламентованості та одноманітності радянського “способу життя”, і романтичне ствердження власної винятковості, і компромісність позиції, де прагнення створювати “іншу
реальність” … легко поєднувалися з пошуками офіційного успіху <…> художники протиставляли тому, що було загальноприйнятим, публічним, традиційним і нудним, протилежне: приватне, приховане, небезпечне і чарівне» [13, с. 175]. Героями серії стають найближчі художнику люди — батько,
брат, син, дружина. Простір їхнього спільного існування є не просто камерним, а занадто камерним. Не випадково в офорті «Брат» крім головного героя виникає (у дзеркалі) також батько, а в офорті «Син» у відображенні чи
то портрету, чи то фотографії — дружина. Звичайно, фігурує серед «Киян»
і сам Сергій Якутович, причому його автопортрет — подвійний («Оля і я»).
«Гра у приватність» тривала і за межами сім’ї — в колі найближчих друзів. Сам художник пише: «Ми були вільніші за батьків, але жили в якомусь
вакуумі… у дитинстві через утому від самого себе виникав острах самотності.
Так з’явився фетиш “Дружба”. Дружба була — усе… Це мушкетерське братерство поширювалося на творчість, життя і побут» [18, с. 256]. Серія «“Це
Африка”. Розповідь друга» — це саме візуалізація розмови дружнім колом,
причому візуалізація настільки буквальна, що герої розмови-розповіді «матеріалізуються» перед її учасниками та майже беруть в ній участь. Так виникає протилежність «екранного бачення», майже антидот проти нього, адже
замість «маніпулювання свідомістю» маємо «свідчення очевидця», до того ж
свідчення живе, емоційне, творче та, звісно ж, чесне. Дуже виразним є також кольорове рішення серії (виконаної в авторській техніці), оскільки колористична насиченість різних частин кожної з композицій змінюється з
урахуванням певного сценарію. «“Це Африка”. Розповідь друга» — єдина
станкова серія Сергія Якутовича, в якій (до того ж так ефектно і драматично) використано колір.
Колись Георгій Якутович назвав найважливішою творчою рисою сина —
здатність імпровізувати, та відзначив у нього гостре відчуття слова. Звичайно, це стосується перш за все книжкової графіки майстра, але й не тільки.
Його тексти, лаконічні, ємні, емоційні й відверті, — доповнення й продовження ілюстрацій і станкових серій. Адже С. Якутович — художник-мислитель, художник-філософ. А ще — одна з ключових постатей вітчизняного
мистецтва кінця XX століття.

Література
1. Анненский И. Ф. Избранные произведения. Ленинград: Художественная литература (Ленинградское отделение), 1988. 734 с.
2. Вартанова О. Дивосвіт слова і пензля (Георгій та Сергій Якутовичі). Ранок. 1980.
№ 2. С. 14—15.
3. Достоевский Ф. М. Униженные и оскорблённые. Достоевский Ф. М. Собрание сочинений: в 12 т. Москва: Правда, 1982. Т. 4. 382 с.

231

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  2. ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА в КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ....

IM

FE

4. Іваненко О. Естамп: тенденції образно-пластичних рішень. Образотворче мистецтво. 1987. № 3. С. 8—10.
5. Кобан Ю. Виставка молодих графіків. Образотворче мистецтво. 1981. № 4.
С. 29—30.
6. Костюченко М. «Книга—86». Образотворче мистецтво. 1981. № 1. С. 10—12.
7. Ламонова О. Сергій Якутович і «Три мушкетери». Наука і суспільство. 2014.
№ 9/10. С. 70—71.
8. Михайлов Н. О времени и о себе. Творчество. 1985. № 7. С. 27—29.
9. Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. Москва: Республика, 1995. 607 с.
10. Попова Л., Якутович С. Образы петровской эпохи. Творчество. 1979. № 1. С. 15—18.
11. Пушкин А. С. Критика и публицистика. Пушкин А. С. Собрание сочинений в
10 т. Москва: Художественная литература. Т. 6. 506 с.
12. Скляренко Г. Високі критерії Сергія Якутовича. Мистецькі обрії’2004: Альманах:
Науково-теоретичні праці та публіцистика. Київ, 2005. Вип. 7. С. 52—55.
13. Скляренко Г. Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини
ХХ століття. Сучасне мистецтво: наук. зб. Київ, 2013. Вип. 9. С. 165—183.
14. Сучасні проблеми українського молодіжного мистецтва. Образотворче мистецтво. 1987. № 4. С. 1—8, 17.
15. Толстой А. Н. Петр Первый. Толстой А. Н. Собрание сочинений: в 10 т. Москва:
Художественная литература, 1984. Т. 7. 782 с.
16. Шмаринов Д. Годы жизни и работы. Москва: Советский художник, 1989. 400 с.
17. Якимович А. Проблемы нравственного сознания. Творчество. 1980. № 6. С. 8—9.
18. Якутович Сергій Георгійович. Незавершений проект: Альбом; передм. М. В. Матіос. Київ: Грамота, 2008. 312 с.: іл. (Серія «Бібліотека Шевченківського комітету»).
19. Яровенко П. Високі звання зобов’язують. Образотворче мистецтво. 1987. № 2.
С. 17—18.

www.etnolog.org.ua

«Кобзар» епохи «тихого протесту»:
Шевченкіана Олександра Івахненка

IM

FE

Олександр Іванович Івахненко (1949—2014) починав як офортист. Щоправда його перші самостійні роботи — цикли офортів до кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна» (1974), роману М. Лермонтова «Герой нашого
часу» (1978—1980), повісті О. Купріна «Поєдинок» (1980) — досить швидко
опинилися у затінку ілюстрацій до творів Тараса Шевченка («Садок вишневий коло хати», 1982; «Поеми», 1984; двотомник «Поезії», 1988), які мали
воістину тріумфальний успіх. Ще через кілька років Олександр Івахненко
починає активно працювати як живописець. Але, якщо між графічною шевченкіаною і пізнішими картинами неважко відчути зовнішні й внутрішні
зв’язки — стилістичні, сюжетні, тематичні та ін., — то ранні ілюстрації так і
залишилися у дещо ізольованому становищі. Крім того, вони можуть здатися такими собі творчими експериментами молодого мистця, які не мали ніяких серйозних наслідків, крім «певного розголосу». Навряд це так, але не
можна не погодитися, що офорти до «Зачарованої Десни», «Героя нашого
часу» та «Поєдинку» пов’язані з наступною шевченкіаною досить відносно
та опосередковано. Та у творчості О. Івахненка є робота, що сприймається
виключно як пролог до ілюстрування Шевченкової поезії. Ідеться про цикл
«За мотивами українських пісень» (1978).
Відмовившись від офорту, О. Івахненко обирає поки що гравюру на
пластмасі. Ця техніка зазвичай вважається сухуватою та певною мірою «невдячною», але художник насичує свої аркуші максимальною поетичністю
та мелодійністю. Дуже виразними є вже назви гравюр, лаконічні та ємні —
«Пісня», «Весна», «Калина», «Над ставом», «Ой у полі верба». Можливо,
кожна з них насправді присвячена тій чи іншій українській пісні, але в даному випадку більш значущим здається саме «за мотивами». Адже йдеться
не про ілюстрування певного пісенного сюжету (нехай і в дуже умовній формі), а про спробу відтворити графічними засобами поезію та мелодію, в усякому разі — мелодику.
Цикл «За мотивами українських пісень» — фактично перше для майстра звернення до кольору. «Колір є колір, і ніяка інша техніка не дає мистцеві таких можливостей», — цитує В. Перевальський художника [3, с. 148],
який, за його ж зізнанням, потім «в тому кольорі і втопився». Щоправда,
«кольоровість» «Пісень» є поки що достатньо умовною. О. Івахненко будує кожен із аркушів на зіставленні стриманих, навіть тьмяних фарб, двох
або (максимально) трьох. У результаті виникають несподівані, але вишукані
кольорові поєднання — вохристий та сіро-блакитний («Калина», «Над ста-
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вом»), вохристий і сіро-зелений («Ой у полі верба»; див. вклейку: 49), жовтовохристий, цеглясто-червоний і зеленкуватий («Весна», «Пісня»), які, безумовно, є важливим кроком до колористичної довершеності шевченкіани.
Саме в «Піснях» розпочинається також відбір «архетипових» складових,
які дозволяють піднести звичайну побутову або батальну сцену до значення
вічного символу. Але цикл 1978 р. є ще занадто конкретним, занадто реалістичним. Йому поки не вистачає композиційної та емоційної сконцентрованості, того рівня узагальнення, який межує з символізмом.
Початок івахненківської шевченкіани — це 1981 р., коли «Перші ілюстрації … до творів Кобзаря з’явилися … на виставці робіт молодих художників у залах Академії мистецтв СРСР, одразу привернувши до себе увагу
глибоким проникненням у літературні образи, тонким психологізмом, гнучким використанням традицій українського народного мистецтва» [2, с. 206].
Графічну (книжкову) частину шевченкіани О. Івахненка складають,
власне, три видання: «Садок вишневий коло хати» (1982), «Поеми» (1984) та
«Поезії» (у 2 т., 1988) [7], які майже одразу здобули визнання — як офіційне, так і неофіційне.
Оформлення усіх трьох видань належить В. Юрчишину — чи не найкращому українському майстру книги. До ілюстрацій молодого мистцясімдесятника визнаний шістдесятник поставився із повагою та справжнім
захопленням. «Усі елементи художнього оформлення — обкладинки, фронтиспіси, титули, сторінкові ілюстрації — в Олександра Івахненка підпорядковані загальному ансамблю книги, досягненню органічної єдності слова
й графічного образу», — пише С. Музиченко про книгу «Садок вишневий
коло хати» [2, с. 208].
У першому циклі шевченківських ілюстрацій досить виразними є як відмова О. Івахненка від офорту, так і звернення до лінориту. Утім, на відміну від шістдесятників часів «тотального захоплення» цією технікою, молодий художник обирає не чорно-білий і не ілюмінований (розфарбований
чи, точніше, «підфарбований»), а саме кольоровий лінорит. Через вісім років взагалі відбудеться звернення до суто живописної темпери, що викликає
асоціації вже не з книгою, а з іконописом.
Зазначимо, що кольорова гама ілюстрацій О. Івахненка до Шевченка —
як ліноритів, так і малюнків темперою — дещо специфічна. Вона є не просто умовною, а й дуже стриманою. Місце «яскравої барвистості» посідає
вишуканість, майже витонченість. Так, кольорову гаму своїх ліноритів художник будує на поєднанні вохряних і піскових відтінків із червоним і білим, додаючи до них сіро-блакитний і сірувато-зелений, а іноді ще й чорний. Аналогічний колористичний акорд лежить також в основі темперних
ілюстрацій, щоправда, самі кольори в такому звучанні створюють враження не так яскравих, як соковитих, коли у ліноритах усі фарби здаються приглушеними. В результаті вже сам колорит творів «Шевченкіани», як ліноритних, так і темперних, створює особливий настрій — вечірній, ностальгійний, сумний до пронизливості, дещо суб’єктивний, але унікальний і на
диво переконливий.
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«Глибоко осмисливши шевченкіану дореволюційних і радянських митців — Опанаса Сластіона, Георгія Нарбута, Івана Їжакевича, Василя Касіяна, Олександра Данченка та інших, осягнувши естетичні вершини народного живопису, килимарства, кахлярства, Олександр Івахненко виробив свій
власний творчий почерк. Його ілюстрації позначені тонкою музичністю ліній і барв», — пише С. Музиченко [2, с. 207], але погодитися з ним можна
лише частково. Виникає враження, що «осмислення» полягало саме в виробленні власного творчого почерку, адже О. Івахненко нікого не повторює та
не наслідує, нікого не цитує, більше того, ні з ким не сперечається. Це стосується як інших ілюстраторів «Кобзаря», так і народного мистецтва. І не
випадково під час виставки в Токіо (грудень 2006) живопис мистця викликав у японських мистецтвознавців і глядачів асоціації із… японським мистецтвом. Насправді ж О. Івахненко рухається вперед власним шляхом.
Шевченкіана художника — єдина, точніше, цілісна в кожній зі своїх
двох частин, ліноритної та темперної, які розділяє досить значний часовий
проміжок (1981—1988). Графічні ілюстрації певною мірою губляться поряд
із яскравішими та соковитішими живописними, але насправді мають свої
безсумнівні переваги. Адже саме тут майстер досяг гармонійного поєднання
сцени та настрою і до того ж — перетворення їх на поняття, здатні перетікати одне в одне та навіть зливатися. Досягти цього в темперних ілюстраціях
О. Івахненкові вже не вдалося. Саме тому пізніші його твори розпадаються
на дві групи — власне сцени, які відтворюють сюжет, і пейзажі. І складно не
помітити, що саме ці «заставки» утворюють власну сюїту, значно виразнішу
за великі сюжетні ілюстрації. Цикл до книги «Садок вишневий коло хати»
також складається з великих сторінкових ілюстрацій і «заставок» (зазвичай
пейзажних, але іноді й сюжетних), які розташовані у верхній частині майже
кожної сторінки та мають досить складну форму (поєднання прямокутника і
трапеції). Крім того, у книзі є ілюстрації безпосередньо у тексті — вони відіграють роль своєрідних графічних «пауз». Але при тому загальний ансамбль
книги «Садок вишневий коло хати» є на диво цілісним і гармонійним.
Характерно, що композиція і суперобкладинки, і текстових ілюстрацій
будується О. Івахненком однаково. Так, всюди виникає висока, а іноді й
дуже висока лінія горизонту, над якою зазвичай висить важка й темна куля
сонця, а іноді — вечірня зірка. Український пейзаж створюється з порівняно небагатьох традиційних, майже архетипних складових — пагорби м’яких
абрисів, живописно розкидані серед них білі хатинки під солом’яними дахами, високі стрункі тополі. Іноді предмети деталізуються — і тоді виникає
квітучий калиновий кущ, ставок, тин, соняхи. Серед ілюстрацій є на диво
багатолюдні («Садок вишневий коло хати» — 16 персонажів, «Іван Підкова» — 9, «І виріс я на чужині» — 8, «Якби ви знали, паничі» — 7 та ін.), тоді
як в інших діє лише один герой («Зацвіла в долині червона калина», «І золотої, й дорогої», «Ой, діброво — темний гаю!», «Тече вода з-під явора», «Перебендя»). Дві маленькі дівочі постаті на лінориті «Сонце заходить, гори
чорніють» нібито розтинаються в навколишньому вечірньому краєвиді, але
одночасно й олюднюють його. Навіть у грізному пейзажі «Реве та стогне
Дніпр широкий» виникає хоч і не людина, але хатина. Отже, співіснування
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персонажів із простором навколо них є навіть не гармонійним, а органічним — вони сприймаються абсолютно неможливими один без одного. Простір, створений художником, — це світ «без порожнечі».
Лінорити О. Івахненка є малодинамічними. Їхні персонажі зазвичай статичні. Загальний, хоча й дуже повільний рух відчувається хіба що в ілюстрації «Садок вишневий коло хати», де він задається вже самими шевченківськими рядками «Плугатарі з плугами йдуть, / Співають ідучи дівчата…»
[5, с. 19]).
Нечисленні жести, якими обмінюються персонажі івахненківських ліноритів, також є дуже стриманими і «залишаються в силовому полі» ілюстрації. Навіть лінорит «Іван Підкова» («Чорна хмара з-за лиману»), сюжет якого міг би стати приводом для стрімкого руху, відтворює радше коливання
хвиль на одному місці.
Усе сказане вище дає уявлення про те, якої надзвичайної складності завдання вирішував молодий графік, свідомо обмеживши себе в «художніх прийомах», а насправді — відібравши для себе лише найважливіші, найвиразніші та найсильніші з них. Це дозволило, з одного боку, очистити зі
шкільних років відомі рядки від зайвого пафосу, ефектності, «змістів і надзмістів», і повернутися, власне, до поезії. Адже невелика за розміром книга
«Садок вишневий коло хати» складається виключно з перлин Шевченкової
поезії — як окремих віршів, так і уривків з поем («Причинна», «Іван Підкова», «Тополя», «Гайдамаки», «Сон», «Княжна»).
Ілюстрації О. Івахненка — аж ніяк не «жанрові» сцени. Це — спогад,
мрія, сон, прекрасний, сумний і щемний або болісний і моторошний. Але
в ще більшій мірі це — своєрідна графічна медитація над образами шевченківських рядків, причому уявна монотонність циклу стає найважливішим її
аспектом. Таке трактування Шевченкової поезії свідчить не просто про тонке й глибоке, але й про дуже суб’єктивне, глибоко інтимне її трактування.
Важко сказати, чи мав художник якийсь вплив на порядок розміщення
віршів у збірці. Скоріше за все, вони були розташовані за хронологією — і
за традиційним порядком у «Кобзарі». Але О. Івахненкові по-різному вдалося не просто відчути мелодійність кожного з Шевченкових віршів і навіть
не просто графічно відтворити «мелодію» кожного з них. Художник підпорядкував особливому внутрішньому ритму й усю книгу в цілому, в усякому
разі — весь її ілюстративний ряд. Його відкриває суперобкладинка, яка задає настрій усьому виданню й одночасно містить квінтесенцію його образної
системи — живописний пейзаж, село, задумливі дівчата та над усім цим —
небо з вечірньою зіркою. «Садок вишневий коло хати» (на фронтиспісі) графічно дублює назву книги. Власне ілюстрації до віршів розпочинає (дещо
несподівано після ідилічності суперобкладинки та фронтиспіса) сповнений
грізної величі «Реве та стогне Дніпр широкий» (з відповідною заставкою).
«Перебендя», що уособлює (так само як і заставка) монументальний спокій,
сприймається як «тиша після бурі». Далі рух поступово «посилюється» в заставках до віршів «По діброві вітер віє» (з поеми «Тополя») та «Чорна хмара
з-за лиману» (з поеми «Іван Підкова»), але все ж таки досягає лише ритміч-
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ного вертикального «коливання» в сторінковій ілюстрації. Наступні заставка і лінорит (до уривку з поеми «Гайдамаки» «Встала весна…»; див. вклейку, 50) є монументально-статичними, так само як і дві наступні заставки
(«…Світає, / Край неба палає...» і «Садок вишневий коло хати...»), але маленька ілюстрація, яка утворює своєрідну графічну паузу в «Садок вишневий…», підготовлює дуже повільний, але безсумнівний ритм руху у сторінковій ілюстрації до цього ж вірша, після чого художник бере «паузу» довжиною в чотири сторінки (заставки «Зоря моя вечірняя» та «Неначе писанка
село» (з поеми «Княжна»), ілюстрація і заставка «Сонце заходить, гори чорніють»). Лінорит «Аж страх погано / У тім хорошому селі...» звучить після
такого ритмічного затишшя особливо гучним і міцним акордом, а дуже повільний, нібито гранично стомлений рух його численних персонажів вже навіть не відчувається, а буквально «бачиться», немов у мультиплікації. Нова
ритмічна пауза триває вже навіть вісім сторінок (заставки до рядків «Аж
страх погано / У тім хорошому селі...», «За сонцем хмаронька пливе...», ілюстрація та заставка «Зацвіла в долині червона калина...», ілюстрація та заставка «І золотої, й дорогої...», заставки «Не називаю її раєм» («Якби ви знали, паничі»)). Ілюстрація до останнього вірша знов-таки є досить багатолюдною, але сприймається дещо інакше. Стримані, але дуже виразні жести
її персонажів створюють не стільки рух (тим більше такий рух, що впливає
на загальну композицію ілюстрації, надаючи їй динамізму), скільки своєрідний «силовий кокон» навколо кожної з постатей. У результаті виникає щемне
враження абсолютної самотності кожного з героїв — сім’я, ще досить велика
й повна (батько, мати, п’ятеро дітей), розпадається й зникає майже на очах.
Ймовірно, ілюстрація «Не називаю її раєм» є найтрагічнішою в усьому циклі.
Дві гармонійні пейзажні заставки створюють ритмічну паузу перед ліноритом «І досі сниться…», сповненим на перший погляд лише пронизливої ніжності. Але настрій і навіть сюжет зворушливих рядків Т. Г. Шевченка
«… Вийшла з хати / Веселая, сміючись, мати, / Цілує діда і дитя / Аж тричі весело цілує, / Прийма на руки, і годує, / І спать несе» [5, с. 37]) художник нібито ігнорує, надаючи милій сімейній сцені величної монументальності та —
одночасно — суму. Адже дитина, що тягне ручки до матері, і мати, яка відповідає на цей жест, але залишається нерухомою, композиційно роз’єднані
і ніколи не поєднаються. Це саме спогад-сон, що нібито переривається — і
постаті тих, кого давно вже немає на світі, завмирають у вічності. Внутрішній прихований трагізм сцени виявляється не менш виразним, ніж у попередній ілюстрації і набуває одночасно не таких пронизливих, але щемних
обертонів.
Утім три наступні лінорити позбавлені драматизму та зачаровують спокійною гармонійністю. Зазначимо, що вірш «Ой діброво — темний гаю!» —
єдиний у книзі, сюжет якого відтворює не лише сторінкова ілюстрація, але
й заставка. Цікавим є й алегоричне трактування образів, що цілком узгоджується із Шевченковими рядками, адже заставка зображує трьох дівчат
у весняному, літньому та зимовому вбранні, а ілюстрація — їхнього заможного батька, що тримає відріз білої габи. У лінориті, побудованому на
зеленкувато-жовто-вохристих «осінніх» тонах, біла габа стає дещо несподі-
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ваним колористичним акцентом, але її форма, що нагадує таку собі «ампірну віньєтку», вдало вписується у загальну композицію та навіть надає їй закінченості.
Дуже гармонійним, майже ідилічним є й лінорит «Тече вода з-під явора». Складові сюжету, які поступово виникають у вірші (вода, калина, качина сім’я, співаюча дівчина), художник об’єднує в єдину композицію, урівноважену та мелодійну водночас, побудовану на горизонталях та плавних дугах. Найпомітнішою дугою є, звичайно, коромисло дівчини, з яким «римується» калиновий кущ, трохи вище йде берег і лінії пагорбів. Окремими нотами, то дзвінкими, то тихішими, сприймаються в загальній мелодії дерева
різних форм і кольорів, хати, а завершується вся композиція величним акордом сонячного диску.
Завершує книгу ілюстрація «І на основленій землі...». Її композиція є
надзвичайно, навіть дещо демонстративно простою: постать матері з дитиною на руках, веселка над ними, низька лінія горизонту. Але безсумнівна гармонійність лінориту створює дещо холоднувате й сухувате враження, немов бездоганно вирішене геометричне завдання. Побудова останньої
ілюстрації дуже схожа на лінорит «Встала весна…», який, однак, є набагато
пластичнішим і поетичнішим. Утім своє призначення — бути логічним завершенням графічного циклу — лінорит виконує досить вдало. Монументальність, чи точніше, монументалізація в тій чи іншій мірі притаманна всім
ілюстраціям книги, але саме тут вона набуває найвиразніших форм. У результаті лінорит «І на оновленій землі...» сповнюється піднесеного символізму та навіть певної патетики.
Усі безумовні досягнення ліноритів до книги «Садок вишневий коло
хати» О. Івахненко використав у наступному циклі ілюстрацій до видання
Т. Г. Шевченка «Поезії» у двох томах, виконаних, однак, у техніці темпери.
Це обумовило їхню більшу яскравість і суто зовнішню, глядацьку, ефектність. Але одночасно книжкові ілюстрації, виконані навіть не в «напівграфічній», «компромісній» (акварель, пастель), а в суто живописній техніці
нагадують вже не про 60-ті, а про 50-ті роки ХХ ст., коли книжку могли проілюструвати репродукціями олійних творів, розміщених до того ж на
вклейках з паперу іншого ґатунку. Звичайно, у виданні мова про вклейки
вже не йде. До графіки, а не до живопису тяжіють також чіткість і ясність
ліній та декоративність кольорового рішення, до речі, не менш стриманого і вишуканого, ніж у першому циклі шевченкіани. Але все ж таки темперні ілюстрації у певному значенні є ближчими до монументальних розписів
у Каневі та особливо до живописних творів, ніж до створених на кілька років раніше ліноритів.
Утім сама структура циклу свідчить про його призначення для «традиційної» книжки — художник створює обкладинку та шмуцтитул, сторінкові ілюстрації, заставки, а також розвороти як сюжетні, так і суто пейзажні. З
цього ряду, взагалі дуже цілісного та гармонійного, дещо вибивається лише
фронтиспіс із портретом Т. Г. Шевченка, поданого як поета-романтика.
Щоправда, О. Івахненко вдало занурює Кобзаря в загальний простір серії
(тополя під вітром, колодязь, сонце та ін.). І все ж таки реальний персонаж,
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до того ж історичний і портретний, надзвичайно сильно відрізняється від
тих, які діють у його ж віршах і поемах. Популярна фантазія на тему «автор
в оточенні власних героїв» виявляється в даному випадку абсолютно неможливою. Простір Шевченкової поезії стає чимось недосяжним, навіть для її
творця. Це простір мрії, в крайньому разі — омріяного спогаду, хоч і йдеться
про цілком реальні події (як, наприклад, у поемах «Єретик» і «Гайдамаки»).
Різноманітнішою та складнішою стала також сюжетика ілюстрацій. Так,
в циклі до книги «Садок вишневий коло хати» козацька героїка оспівувалася
лише в одному лінориті — до уривку з поеми «Іван Підкова». Інші 13 сторінкових ілюстрацій, а також усі заставки (їх 24) були, так би мовити, чистою
лірикою. Це видання містить такі складні поеми Т. Г. Шевченка, як «Гайдамаки», «Сон», «Кавказ», «Єретик», той самий «Іван Підкова». Окрасою ліноритного циклу були гармонійні пейзажі та чарівні жіночі образи. Вони ж залишаються найсильнішою та найвиразнішою частиною темперних ілюстрацій. Але тепер О. Івахненко має бути також баталістом та історичним живописцем, що виявляється не завжди посильним для нього — не в останню
чергу й тому, що ілюстрації до двотомника стали першою спробою в нових
жанрах. Одночасно «жіноча» і «пейзажна» лінії в новому циклі продовжуються цілком природно й гармонійно.
Суто жіночими стають у художника такі поеми Т. Г. Шевченка, як «Відьма», «Катерина», «Наймичка», «Тополя», «Сова», «Утоплена», «Слепая», а
також «Причинна» і «Мар’яна-черниця». Суто чоловічими — «Гайдамаки»,
«Гамалія», «Іван Підкова», «Кавказ». «Чоловічою справою» мав би стати й
«Єретик» (герої якого — Ян Гус, його звинувачувачі, «старий Жижка з Таборова»). Але цікаво (і не випадково), що найвиразнішими образами з ілюстрацій до цієї поеми стають схвильована жінка з дитиною та палаюче могутнє
дерево (у заставці). Не пов’язані безпосередньо із текстом поеми, вони, однак, стають вдалим і переконливим ліричним коментарем до неї. Подібний
прийом є досить характерним для творчості О. Івахненка в цілому. І не випадково перед необхідністю зобразити вбивство художник не відступає фактично один-єдиний раз (в ілюстрації до «Гайдамаків»).
Характерно, що приблизно половину циклу складають пейзажі — два великі панорамні розвороти та камерні заставки. Одна або кілька заставок супроводжують майже кожен поетичний твір Т. Г. Шевченка. Деякі з них проілюстровані виключно пейзажними заставками (як-от «Вітре буйний, вітре
буйний!» («Думка»), «Лілея», «Н. Маркевичу», «Не додому вночі йдучи...»,
«Не завидуй багатому», «Тече вода в синє море...» («Думка»), «Тризна», «У
неділю не гуляла...» та ін.). При цьому, за невеликими винятками, пейзажі в
О. Івахненка не прив’язані до того чи іншого поетичного твору — це, так би
мовити, фрагменти загальної панорами, не стільки стилізованого, скільки
символізованого українського краєвиду, затишного й обжитого та грандіозно космічного водночас. Це своєрідна образна мелодія, складена з гір та річок, хат і тополь, яка дуже вдало акомпанує Шевченковій поезії. Цікаво, що
О. Івахненко звертається до узагальнених краєвидів навіть тоді, коли нібито
є можливою певна географічна конкретизованість, оскільки «місце дії» вка-

239

www.etnolog.org.ua

Р О З Д І Л  2. ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА в КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ....

IM

FE

зане поетом абсолютно точно («Чигрине, Чигрине...», «Стоїть в селі Суботові...»). Але одночасно, ілюструючи такі настроєві твори, як «Дівичії ночі», «І
день іде, і ніч іде...», «Маленькій Мар’яні», «Холодний Яр», художник відмовляється від пейзажного акомпанементу, зосереджуючись на сюжеті.
На відміну від ліноритів до книги «Садок вишневий коло хати», які передавали не так сюжет, як настрій, сторінкові ілюстрації до видання головним чином сюжетні. Але, звичайно, О. Івахненко не обмежується лише відтворенням описаних подій.
Так, досить суб’єктивне, але тонке й точне трактування поезії Т. Г. Шевченка художником добре демонструє цикл ілюстрацій до поеми «Слепая»
(див. вклейку: 59). З семи ілюстрацій (які зберігаються в фонді Національного художнього музею України) дві — пейзажні заставки. Ще одна
заставка, а також одна зі сторінкових ілюстрацій присвячені одним і тим
самим рядкам поеми: «Мы были в поле, жито жали; / Окончив жатву, шли
домой; / Подруги пели и плясали, / А я с распущенной косой, / В венке из
жита и пшеницы / Вела перед, была царица. / Нас встретил дидич молодой. / Никто так мной не любовался. / Я трепетала, тихо шла, / А он смотрел и улыбался. / О как я счастлива была! / Какою сладкою мечтою / Забилось сердце у меня…» [6, с. 143].
При цьому сторінкова ілюстрація зображує процесію співаючих дівчат
на чолі з головною героїнею, а заставка (яка, безумовно, належить до кращих творів усієї темперної серії) — лише постать «цариці» в житньому вінку, з символічним «останнім снопом» у руці. Зустріч із молодим дідичем
художник не відтворює. Власне кажучи, в цьому немає й потреби, адже зображена не так побутова сцена, як обряд, прадавній, урочистий і прекрасний. Зазначимо, що в заставці (порівняно зі сторінковою ілюстрацією) символізм та умовність сцени помітно посилюються.
Ще три ілюстрації до поеми «Слепая» зображують найважливіші сюжетні «вузли» поеми. Сумні, а потім і страшні події при цьому залишаються, так
би мовити, за кадром, і читач дізнається про них лише з розмов Сліпої та її
дочки Оксани. Фактично ілюстрації — це три парні портрети: молодої матері з немовлям, Сліпої зі сплячою дочкою біля покинутої садиби та остання зустріч героїнь біля палаючого панського будинку. Для трагедії їхніх доль
художник знаходить надзвичайно просте, але виразне пластичне трактування: героїні, що в двох перших композиціях становлять нібито єдине ціле, в
заключній ілюстрації роз’єднані, ба більше — нібито рознесені в паралельні простори, і простягнуті до безумної доньки руки Сліпої повисають у порожнечі: ані надії, ані порятунку немає. Обом героїням поеми залишилася
тільки смерть.
Три ілюстрації до «Наймички» — це також портрети її головних героїв: матері та сина, Ганни та Марка. Втім передають вони не стільки сюжетні
вузли поеми, скільки три ліричні настрої, три мелодії різних її частин. Власне побутова складова «Наймички» не цікавить художника — саме тому старі
Настя та Трохим чи дружина Марка Катерина та їхні діти залишаються, так
би мовити, лише в Шевченковому тексті. О. Івахненко передає — і передає
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майстерно — інше. «У неділю вранці-рано / Поле вкрилося туманом; / У тумані, на могилі, / Як тополя, похилилась / Молодиця молодая. / Щось до
лона пригортає / Та з туманом розмовляє <…>. Пішла полем ридаючи, / В
тумані ховалась / Та крізь сльози тихесенько / Про вдову співала, / Як удова в Дунаєві / Синів поховала …» [6, с. 247—248].
Хоча в першій ілюстрації до «Наймички» виникають і тополя, і могила
(пагорб), саме туман і ранкова напівтемрява стають її образним камертоном.
Велике тьмяне «світило» — навряд чи ранкове сонце, скоріше вже повний
місяць — не додає ніякого світла цій сумній, безнадійній і дещо моторошнуватій сцені, кінець якої можна зрозуміти, як натяк на думки про вбивство
дитини. Її глухі та одночасно мерехтливі фарби гранично відрізняються від
загального колориту творів О. Івахненка, які зазвичай сяють, немов емалі.
Друга ілюстрація не зображує якусь конкретну сцену, а передає скоріше настрій різних рядків із третього розділу поеми: «А коло дитини / Так і
пада, ніби мати; <…> Й сорочечку білу / Що день божий надіває. <…> Не
зна Марко, чого вона / Так його цілує <…>. Вранці Марко до наймички /
Ручки простягає / І мамою невсипущу / Ганну величає…» [6, с. 252—253].
Постаті жінки та дитини фактично зливаються в одне ціле на тлі грандіозно космічної та одночасно затишно обжитої панорами. Але щирий, довірливий жест маленького Марка драматично контрастує з рухами Ганни, яка
примушена стримувати свою безмірну ніжність і ховає погляд, нібито зберігаючи свою важку таємницю.
Третя ілюстрація відноситься навіть не до завершального епізоду поеми
(зізнання вмираючої Ганни), а до її останніх рядків: «Прокинувся… до матері — / А мати вже спала!» [6, с. 260] (див. вклейку: 53).
Ганна, що дуже постаріла під час хвороби («Бач, як я змарніла?»), —
втілення втоми та страждань. Зіставлення з мужньою та сильною героїнею
попередніх ілюстрацій здається неможливим. Це перетворення є не менш
драматичним, аніж у Сліпої чи Сови, хоча доля Ганни є все ж таки менш
трагічною. Але завершення життя означає в даному випадку і завершення
страждань. Ганна дочекалася сина, встигла відкрити йому свою таємницю,
скинула з душі непомірний багаторічний тягар, отже, смерть для неї — це
ще й бажаний відпочинок, сон (тому й улюблена поетом метафора набуває в
даному випадку особливої виразності). Власне кажучи, для О. Івахненка головний герой останнього епізоду поеми — це саме Марко, а не Ганна. Його
жест, сповнений граничної ніжності та повної безнадії, — саме те, заради
чого виникла ілюстрація. Але одночасно художник оточує те, що відбувається, детальними декораціями, відтворюючи незатишний інтер’єр малої хати,
де мешкала та де померла Наймичка. Зазвичай досить лаконічний, О. Івахненко заповнює тісний простір навколо матері та сина численними предметами, роблячи його ще тіснішим. Це найнеобхідніші речі селянського побуту (адже ніякої розкоші в малій хаті Наймички, звичайно, бути не могло),
але в даному випадку навіть вони стають непотрібними та… зайвими.
Чотири ілюстрації до «Відьми» також створюють несподіване, досить
камерне прочитання поеми. Навіть цигани, яким Відьма розповідає свою
історію, не з’являються в малюнках художника. Дві з його ілюстрацій —
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це знов-таки пейзажні заставки. Дві інші — молода Відьма з близнюкаминемовлятами та напівбезумна Відьма, що блукає осіннім степом. Ось відповідний уривок з поеми Т. Г. Шевченка: «В свитині латаній дрожала / Якась
людина. На ногах / І на руках повиступала / Од стужі кров; аж струпом стала. / І довгі коси в реп’яхах / О поли бились в ковтунах» [6, с. 290].
Саме такою героїня вперше з’являється перед циганами — і перед читачем («Моя се відьма, щоб ви знали»). Але характерно, що О. Івахненко прибирає будь-які брутальні подробиці. Його Відьма — лише втілення граничної втоми, що блукає у порожнечі під величезним тьмавим місяцем. І найсильніший драматичний ефект виникає від зіставлення цієї сумної постаті з
молодою героїнею, яка, навіть повертаючись в село з двома дітьми на руках,
тримається гордовито, із впевненістю та спокійною гідністю (див. вклейку:
54). Між цими двома портретами вкладається вся доля Відьми.
Аналогічний прийом використано в ілюстраціях до поеми «Сова» (див.
вклейку: 56). Цикл із трьох творів починається та завершується двома портретами головної героїні. Один із них ілюструє перші ж рядки поеми: «Породила мати сина / В зеленій діброві, / Дала йому карі очі / І чорнії брови»
[6, с. 180].
І мати, і дитина є надзвичайно красивими, пейзаж навколо них — прекрасним і гармонійним. Але кидається в очі, і це не випадково, зближення ілюстрації з іконами, перш за все зі славетною Красівською Богоматір’ю.
Ця паралель, ненав’язлива, але очевидна, одразу привносить у цикл відчуття неспокою та тривоги, а крім того — очікування поки невідомої, але неминучої біди: «Крались злидні із-за моря / В удовину хату / Та й підкрались…» [6, 183].
Друга робота циклу ілюструє рядки: «Пішла й вдова з матерями / З дрібними сльозами» [6, с. 183].
Наступний епізод — «голення чуприни» — описаний Т. Г. Шевченком
не без гротеску та гіркого гумору: «Усі невлад, усіх назад, / В усіх доля
мати. / А у вдови один син, / Та й той якраз під аршин» [6, с. 183].
Але О. Івахненко не випадково обмежується лише зображенням скорботної процесії, в якій ідуть не лише матері, але й молодиці, і навіть дівчата — сестри або наречені рекрутів. Виникає виразний образ всесвітнього жіночого горя, страшним, але логічним наслідком якого стає катастрофа, відтворена в третій ілюстрації: «Вдень лазила на смітниках, / Черепки збирала, / Примовляла, що синові / Гостинця ховала. / А уночі розхристана /
І простоволоса / Селом ходить — то співає, / То страшно голосить» [6, с. 186].
Образ Сови — можливо, найтрагічніший у О. Івахненка. Особливо виразним є обличчя героїні, сповнене моторошного лукавства, з яким нещасна мати приховує «гостинці» для свого зниклого сина. Сові невідомі покірність Сліпої або всепрощення Відьми, яка ще прийде лікувати вмираючого
пана — батька своїх дітей. Її порятунок — відчай і безумство.
Ілюстративний цикл до «Невольника» побудований дещо інакше та традиційніше (див. вклейку: 55). Він відтворює три головні, вузлові, епізоди поеми. При цьому, однак, неважко помітити, що художник намагається передати самий дух Шевченкової поезії і тому може вносити зміни у ті чи інші
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другорядні подробиці, а може передати їх зі зразковою точністю. Ось, наприклад, сцена від’їзду Степана: «І Степан сідлає / Коня, свого товариша, /
Й жупан надіває. / А Ярина дає зброю, / На порозі стоя; / Степан її надіває, / Та плачуть обоє <…>. І старий заплакав, / Як побачив на коневі / Такого юнака» [6, с. 222—223].
О. Івахненко відтворює її в ілюстрації з досить складною, дещо навіть
заплутаною композицією. У порівняно невеликому просторі розташовано
дещо забагато хат, тинів, дерев і дорога, образ якої, звичайно, не позбавлений певної символічності (адже попереду у Степана — довгий, незвіданий
і, як з’ясовується, складний шлях), губиться серед них. Але саме такий настрій ілюстрації добре відтворює збентеження та розгубленість, що володіють душами двох головних героїв поеми, адже зовсім недавно вони дізналися, що не є братом і сестрою, відкрилися один одному в коханні й тепер мають розлучитися надовго, можливо — й назавжди.
Ілюстрація, що зображує драматичну зустріч закоханих через п’ять років, є розворотною. Цілком ймовірно, що це обумовив не так задум самого
художника, як структура книги. Але одночасно розгорнутий простір надав
сцені нових нюансів. Ось відповідні рядки поеми: «Отак на улиці під тином / Ще молодий кобзар стояв / І про невольника співав. / За тином слухала Ярина — / І не дослухала, упала» [6, с. 227].
Ярина в О. Івахненка саме слухає, і слухає надзвичайно уважно. Художник передає не так раптове впізнавання, як граничну напругу в момент
прийняття важливого рішення. Сповнена повітря, розкрита в усі боки композиція ілюстрації, дещо самотня, але впевнена вертикаль дівочої постаті — саме це відіграє ключову роль, тоді як постать сліпого Степана та його
хлопця-поводиря дещо губляться.
Постать Ярини — вже дружини Степана — стає композиційним і змістовим центром також і наступної ілюстрації. У Т. Г. Шевченка заключна сцена поеми сповнена ніжності та м’якого гумору: «З дружиною / Ярина гуляє /
По садочку. Старий батько / Сидить коло хати / Та вчить внука-пузанчика /
Чолом оддавати» [6, с. 231].
О. Івахненко надає їй урочистості, спокою та гідності. Фактично це —
єдине зображення щасливої родини в усій серії. Не випадково воно викликає певні асоціації зі славетною картиною Т. Г. Шевченка «Селянська родина». Не менш очевидними є й зв’язки з ілюстрацією самого О. Івахненка
до вірша «І досі сниться…» зі збірки «Садок вишневий коло хати». Такий
збіг, звичайно, обумовлений не в останню чергу й подібним складом дійових осіб — дід, мати, онук. Але, якщо лінорит «І досі сниться….», не зважаючи на ідилічність сюжету, сповнений внутрішнього драматизму й навіть болю, адже є спогадом про щастя, яке не повернеться вже ніколи, то
заключна ілюстрація до «Невольника» створює зовсім інше враження. Це
родина, яка є надзвичайно згуртованою, — не випадково кожен персонаж
тут обов’язково торкається іншого: сліпий Степан поклав руку на плече Ярини, а дитина, яку тримає на колінах дідусь, тягнеться до батькового ціпка.
Додатковий композиційний зв’язок утворюють погляди матері та дитини.
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Але при цьому єдиною опорою трьох чоловіків — старого, сліпого та малого — стає жінка, образ якої сповнений спокійної краси та внутрішньої сили.
Незавершена поема «Мар’яна-черниця» супроводжується сторінковою
та розворотною ілюстраціями (див. вклейку: 58). Сторінкова ілюстрація,
звичайно, зображує розмову Мар’яни та Петруся. Таких нічних розмов у поемі дві. Перша з них — ліричніша та сповнена світлого суму: «Хіба було коли
в світі, / Щиро що кохались, / Розійшлися, не взялися / Й живими остались? / Ні, не було, мій голубе. <…> Що на мову на Петрову / В глухій домовині / Усміхнуся; <…> Отак, серце, обнімемось, / Отак поцілую, / Нехай
вкупі закопають… / Умру… не почую. / Не почую…» [6, с. 120—121].
Ілюстрація О. Івахненка відтворює, однак, другу розмову закоханих, яку
забарвлюють уже дещо нестямні тони («Чом ти не убога! чом я не багатий!»).
Одночасно саме тоді Петрусь дає Мар’яні обіцянку: «Не плач, серце, єсть у
мене / І сила, і воля, / Люби мене, моє серце, / Найду свою долю. / За високими горами, / За широкими степами, / На чужому полі, / По волі-неволі /
Найду свою долю! / Не в свитині, а сотником / До тебе вернуся, / Не в
бур’яні — серед церкви / Обнімеш Петруся. / Обнімемось, поцілую — / Дивуйтеся, люди!» [6, с. 126—127].
Обіцянкою Петруся незавершена поема закінчується, і подальшого розвитку подій читач не знає. Але вже сама назва та постійні натяки на те, що
сліпий Кобзар — це і є старий Петрусь, можуть означати лише трагедію.
Саме це відчувається в ілюстрації О. Івахненка. Незважаючи на рішучий погляд парубка та багатозначущий жест, ані він, ані Мар’яна не мають жодних ілюзій. Цікаво, що художник ніяк не акцентує заможність своєї героїні — вона одягнена так само, як і дівчата на розворотній ілюстрації, і до того
ж босоніж. Така рівність робить необхідність розлучення закоханих ще незрозумілішою та ще трагічнішою. Неспокійна, навіть дещо зловісна ніч навколо лише підсилює загальне відчуття безнадії та безсилля перед тим, що
наближається, і від чого не можна, як від ранкового холоду, захиститися однією свитиною.
Дівчата та Кобзар з’являються вже на початку поеми: «У неділю на вигоні / Дівчата гуляли, / Жартували з парубками, / Деякі співали <…>. Аж ось
з хлопцем старий кобзар / В село шкандибає» [6, с. 118].
Але сцена, яку зображує О. Івахненко, — це, так би мовити, інтермедія в
історії Мар’яни-черниці: «Заридав кобзар, заплакав / Сліпими очима. / Дивувалися дівчата…» [6, с. 125].
Багатолюдна (18 персонажів!) сцена сповнена особливої музикальності. Групи та окремі постаті слухачів підпорядковані складному, дещо навіть
примхливому ритму, а їхні прості й виразні рухи, які передають усі нюанси реакції на історію Петруся та його коханої. Серед дівчат і парубків не губиться і хлопчик, який супроводжує Кобзаря, адже це «достеменний син Катрусі», тобто герой іншої славетної поеми, але мешканець того ж поетичного Шевченкового простору-всесвіту.
До найславетнішої поеми Т. Г. Шевченка — «Катерини» — О. Івахненко
виконав шість ілюстрацій, які складаються в окремий, досить цілісний цикл.
Катерина — найліричніша, найніжніша серед створених художником образів
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Шевченкових героїнь. Але поряд зі сповненими гідності Відьмою, Яриною
(«Невольник»), Наймичкою або навіть Сліпою вона — втілення слабкості та
беззахисності. О. Івахненко зазвичай — і, можливо, принципово — відмовляється від зображення будь-якого Зла. В його ілюстраціях немає ані дідича зі «Сліпої», ані пана з «Відьми». Немає в них і москаля — героя «Катерини». Але страшна трагедія відчувається або передчувається вже в першій
з ілюстрацій, де Катерина мріє біля колодязя: «Не журиться Катерина — /
Вмиється сльозою, / Возьме відра, опівночі / Піде за водою, / Щоб вороги
не бачили; / Прийде до криниці, / Стане собі під калину, / Заспіває Гриця. /
Виспівує, вимовляє, / Аж калина плаче. / Вернулася — і раденька, / Що ніхто не бачив» [6, с. 18].
Прекрасною є світла місячна ніч, прекрасним — пейзаж із білими хатинками, тополями та пагорбами, а постать Катерини, як у народній пісні,
римується — композиційно та образно — із калиновим кущем. Але одночасно вона вже — покритка і вже — вагітна.
Вигнання Катерини — не випадково єдина групова сцена в усьому циклі (усі інші ілюстрації — це або сама Катерина, або Катерина з немовлям,
або сам маленький Івась; див. вклейку: 51). О. Івахненко трактує цей надзвичайно жорстокий епізод як страшну трагедію для всіх трьох її учасників.
Не випадково мати та батько, промовляючи свої суворі речі, ховають очі:
«Обізвався старий батько: / “Чого ждеш, небого?” / Заридала Катерина / Та
бух йому в ноги: / “Прости мені, мій батечку, / Що я наробила! / Прости
мені, мій голубе, / Мій соколе милий!” / “Нехай тебе Бог прощає / Та добрії
люде; / Молись Богу та йди собі — / Мені легше буде”» [6, с. 22].
Але далі йдуть рядки, які можна трактувати як повідомлення про смерть
батьків Катерини майже одразу після її вигнання: «В селі довго говорили /
Дечого багато, / Та не чули вже тих річей / Ні батько, ні мати…» [6, с. 23].
Композиція «Вигнання» будується на різкій діагоналі, яка перетинає
всю ілюстрацію зверху донизу, з лівого верхнього кута до правого нижнього — від похилених, немов надламаних постатей старих батьків і благаючої Катерини на колінах до спокійно сплячої дитини. Крім того, це єдина
інтер’єрна сцена в циклі. Скромний, але затишний і обжитий простір хати,
наповнений зручними та знайомими речами, наочно протистоїть зовнішньому світу, який проглядає за напіввідчиненими дверима й трактується як
страшна темна порожнеча. За текстом поеми, вигнання навряд чи відбувалося вночі (в усякому разі наступна ілюстрація О. Івахненка, яка є безпосереднім продовженням саме цього епізоду, зображує несонячний день чи вечір).
Моторошна подібність до мертвого «безповітряного простору», де вигнанниці та її дитині залишається тільки загинути, надає всій сцені всесвітнього,
космічного звучання — і значення. Жах ситуації стає граничним.
Ані Катерина, ані її дитя вже не повернуться в будь-який «обжитий простір» (хоча, за сюжетом, ще був «останній притулок» — хата карбівничого).
Чотири наступні ілюстрації — це блукання світом, незатишним і байдужим.
«Було й таке, що під тином / З сином ночувала…» [6, с. 26].
Цілком логічно, що на п’яти з шести ілюстрацій до поеми зображена
саме головна героїня. Але лише на одній з них вона є справжньою красунею.
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Такою залишає Катерина рідне село: «Пішла селом, / Плаче Катерина; / На
голові хустиночка, / На руках дитина» [6, с. 23].
Вигнанку ще оточують хати, тин, колодязь, дерева — знайоме «продовження» рідної домівки, яку вона вже покинула. Але усе це поступово «відсувається» у правий бік ілюстрації, де навіть трохи нагромаджується і стискається. В результаті композиція отримує непомітну, але безсумнівну внутрішню динаміку, таке собі накопичення сили, яка «виштовхує» Катерину з
дитиною в ліву порожню, частину. Жодної іншої постаті в цій сцені немає,
але загальне відторгнення матері та дитини відчувається тут навіть сильніше, аніж в епізоді з батьками. Ця психологічна відторгненість відображає,
звичайно, внутрішній стан самої Катерини, який безпомилково передається
глядачеві. Щоправда, порожнеча, в яку, прийнявши рішення, рушає героїня, є поки що нескінченною, золотаво-блакитною даллю, що дає слабку, але
надію. Надія — вже скоріше по інерції — присутня також у наступній ілюстрації («Вигнана Катерина»), хоча драматизм загального настрою тут вже
помітно посилюється.
Найтрагічнішою ілюстрацією циклу є, звичайно, «Катерина у відчаї». У
Т. Г. Шевченка ця порівняно коротка сцена є дуже динамічною: «Біга Катря боса лісом, / Біга та голосить; / То проклина свого Йвана, / То плаче, то
просить. / Вибігає на возлісся; / Кругом подивилась / Та в яр… біжить… серед ставу / Мовчки опинилась. / “Прийми, Боже, мою душу, / А ти — моє
тіло!” / Шубовсть в воду!.. Попід льодом / Геть загуркотіло. / Чорнобрива
Катерина / Найшла, що шукала. / Дунув вітер понад ставом — / І сліду не
стало» [6, с. 32—33].
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Художник, однак, будує фризоподібну композицію, чим одразу
змінює ритм сцени. Відбувається,
так би мовити, її подовження в часі та просторі, немов в уповільненій кінозйомці, глядач бачить кожен болісний крок Катерини до місця її упокоєння. Простір навколо неї
максимально розмикається, але стає
не просто незатишним, а майже непридатним для життя: земля під снігом, мертві дерева, червона, зовсім
без тепла і майже без світла куля
сонця над горизонтом. Навколишнє середовище ніяк не підштовхує
Катерину до загибелі — воно просто
залишається байдужим. Природа,
яка зазвичай лірично акомпанувала
внутрішньому життю Івахненкових
героїнь, навіть Сові, навіть ПричинО. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевній, тепер безжально мовчить. Не ченка «Катерина». 1988. Картон, темпера.
зображуючи сам момент загибелі,
НХМУ
художник не залишає зрадженій усіма Катерині жодних шансів.
Остання сцена поеми розгортається, як відомо, на досить пожвавленому київському шляху. Вона є досить багатолюдною — кобзар, численні прочани і перехожі, в тому числі дівчата, берлин з господинею, «з паном і сем’єю»… Але художник зображує лише маленького Івася — самотню, залишену всіма тендітну постать. Про зустріч із берлином (і батьком)
нагадують лише гроші, які хлопець тримає в руці. «Берлин рушив, а Івася /
Курява покрила…» [6, с. 34].
Простір навколо — той самий незатишний і безжальний світ, яким блукала Катерина. Хатини та дерева тут нібито й є, але вони сторожко ховаються в яру, ніби спостерігаючи звідти за маленьким жебраком. Івасеві залишається лише нескінченна дорога, над якою темніє передгрозове небо.
Але «Катерина» — все ж таки сюжетна поема, й ілюстрації О. Івахненка мають передати її фабулу. Дещо інакше побудовано ілюстрації до поем, в
яких лірична, навіть пісенна складова завжди дуже важлива для Т. Г. Шевченка, є головною. Якщо в усіх творах, згаданих вище (крім поеми «Слепая»), пейзаж був важливим, але все ж таки тлом до сюжету, то дві з трьох
ілюстрацій О. Івахненка до «Причинної» — це саме пейзажі, ефектні, романтичні нічні сцени, одночасно урочисті та грізні. Рядки, якими розпочинається поема, — та, за традицією, весь «Кобзар» — проілюстровані художником уже вдруге. Зазначимо, однак, що лінорит до книги «Садок вишневий коло хати» трактував ту саму сцену масштабніше, космічніше. Зараз ця
космічність краще відчувається в другій ілюстрації до поеми: «В таку добу
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під горою, / Біля того гаю, / Що чорніє над водою, / Щось біле блукає. <…>
Не русалонька блукає: / То дівчина ходить, / Й сама не зна (бо причинна), /
Що такеє робить. / Так ворожка поробила…» [6, с. 5].
Саме тут з’являються і блідий місяць серед хмар, і хвилі Дніпра, ним
освітлені, і старі верби під вітром. Але чи не найбільший ефект створює зіставлення цих романтичних і, безсумнівно, виразних декорацій із постаттю
самої Причинної, яка рухається проти вітру нібито у власному часі-просторі,
не помічаючи нічого навколо. Її блукання, безнадійне та безцільне, наділене, однак, такою емоційною силою, що буквально затуляє грізний нічний
пейзаж, приглушуючи навіть його звуки. У зіставленні з першою ілюстрацією до поеми друга оглушує своєю несподіваною тишею. Глядач бачить Дніпро та вітер, але більше не чує їх. Це відчуття, дещо моторошне, але виразне,
добре передає саму суть поеми, де реальність природно перетинається з надреальністю. Цікаво, що схожий прийом використано також у в третій, розворотній, ілюстрації до «Причинної». Ось відповідні рядки: «Ідуть дівчата в
поле жати / Та, знай, співають ідучи <…>. Ідуть — під дубом зелененьким /
Кінь замордований стоїть, / А біля його молоденький / Козак та дівчина лежить. / Цікаві (нігде правди діти) / Підкралися, щоб ізлякать; / Коли подивляться, що вбитий, — / З переполоху ну втікать! / Збиралися подруженьки, /
Слізоньки втирають…» [6, с. 9].
Але ілюстрація О. Івахненка — це знов-таки поєднання двох різних просторів, тільки цього разу шляхи між ними перервані. Реальність та легенда
перетворюються на паралельні світи. Ознакою першого з них є час, ознакою другого — Вічність. Крім того, перший з них є простором живих, другий — простором мертвих. Зазначимо, однак, що це єдиний запропонований художником варіант трактування фантастичного елементу, що нерідко
зустрічається в ранніх поемах Т. Г. Шевченка. Зазвичай О. Івахненко взагалі
його ігнорує чи, точніше, перетворює на суто реальні, хоча й дуже поетичні
мотиви. Утім не можна сказати, що таке трактування вступає в будь-яку суперечність з Шевченковою поезією.
Прикладами сказаного вище є ілюстрації до поем «Тополя» (їх дві) та
«Утоплена».
Перша з ілюстрацій до «Тополі» зображує епізод, описаний буквально в
кількох рядках: «Взяла зілля, поклонилась: / “Спасибі, бабусю!” / Вийшла з
хати: “Чи йти, чи ні? / Ні, вже не вернуся!”» [6, с. 47].
Цікаво, що художник залишає поза увагою, здавалося б, набагато ефектніші та «сценічніші» епізоди, як-от розмова з матір’ю про «старого, багатого» або візит до ворожки. Залишається лише вкрай змучена безнадійним
очікуванням, тендітна до прозорості, але така, що вже прийняла остаточне
рішення героїня — і не випадково кидається в очі її подібність до шекспірівської Джульєтти. «Мов не своя стала, <…> та, мов сонна, / В степу заспівала…» [6, с. 47] — ось, власне кажучи, сюжетна канва другої ілюстрації.
Є степ, місяць, пісня, є й тополя, але перетворення немає. Воно відбувається так само непомітно, як і в самій поемі: «Зілля дива наробило — / Тополею стала» [6, с. 48].
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Як суто побутову сцену трактовано також ілюстрацію до «Утопленої»,
хоча й початок, і закінчення поеми — це саме фантастичні події: «І ніхто не
знає / Того дива, що твориться / Серед ночі в гаї» [6, с. 132].
«Утоплена» побудована дуже просто, в ній мінімум дії, але одночасно — максимум емоцій. Адже жоден із творів О. Івахненка, навіть ілюстрації
до «Гайдамаків», не відтворює такої страшної, згубної ненависті: «Мати дивиться на неї, / Од злості німіє; / То жовтіє, то синіє; / Розхристана, боса, /
З роту піна; мов скажена, / Рве на собі коси» [6, с. 130].
Щоправда, у художника все не так відверто. Але стиснена постать старої матері, маленька й темна, нагадує пружину, що накопичує потай енергію
для всеруйнуючого удару. Трагедія із самого початку бачиться як неминуча. Але одночасно образ Ганнусі — один із найпоетичніших і найніжніших
у створеній художником портретній галереї Шевченкових героїнь. Особливу чарівність надає йому навіть не краса, а довірлива покірність, яку дівчина зберігає до матері навіть після всіх її знущань: «“Душно мені; ходім,
дочко, / До ставка купатись”. / “Ходім, мамо”» [6, с. 130].
Рухи і жести Ганнусі є гранично відкритими до світу, і це у поєднанні із подальшими подіями створює особливо трагічне, пронизливе враження. Адже загине істота не просто беззахисна, але така, яка нібито взагалі позбавлена здатності боронитися й захищатися, яка нібито й не знає, що це
взагалі можна, треба робити! Вбивство перетворюється майже на заклання.
Пейзажний фон акомпанує — не дії (адже дії як такої немає), а саме
цьому дуету двох жіночих образів, кожен із яких, однак, веде свою «музичну» тему. І, звичайно, майже весь світ, гармонійний і прекрасний, належить
Ганнусі — на долю матері залишається лише єдиний стовбур, старий і мертвий. Вода ставка лише трохи намічена біля ніг героїнь. Але одночасно берег
дещо несподівано обривається над нею, залишаючи матір і Ганнусю на самому краєчку, що сповнює ілюстрацію неспокою та знов-таки напруженого
очікування чогось недоброго.
За всієї гармонійної цілісності циклу О. Івахненка до цього видання,
він все ж таки розпадається на дві підчастини — лірично жіночу і героїчно
чоловічу, причому перша з них є безсумнівно емоційнішою та сильнішою.
Не випадково найбільш вдалі з героїчних ілюстрацій також є ліричними,
як-от «Перебендя» з його грандіозною панорамою (особливо виразною поряд із камерним пейзажем заставки) та заглибленим у себе старим кобзарем.
Адже йдеться про своєрідну музичну молитву-медитацію, яка потребує усамітнення та зосередження: «Старий заховавсь / В степу на могилі, щоб ніхто не бачив, / Щоб вітер по полю слова розмаха, / Щоб люди не чули, бо
то боже слово, / То серце по волі з богом розмовля, / То серце щебече господнюю славу, / А думка край світа на хмарі гуля» [6, с. 42].
Лаконічний силует, що окреслює постать перебенді, робить його схожим
скоріше на прадавню степову скульптуру, аніж на живу людину. Образ перетворюється на символ, що цілком узгоджується із Шевченковою поезією.
Проілюструвавши уривок з поеми «Іван Підкова» (для книги «Садок вишневий коло хати») груповою сценою, у двотомному виданні О. Івахненко обмежується пейзажною заставкою та портретом головного героя — Ота-
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мана (див. вклейку: 57). Це узагальнений і дещо умовний, але яскравий і
виразний портрет запорізького ватажка, утілення всіх можливих козацьких
чеснот, одночасно безстрашного та досвіченого, надзвичайно харизматичного. Можливо, у жодній з ілюстрацій до цього видання не є такими очевидними джерела натхнення художника, причому це не лише «Козак Мамай», але й українські портрети XVII—XVIII ст. Дуже красивим є колористичне рішення «Івана Підкови», де ефектно зіставлено насичені червоний і
золотавий кольори.
Менш виразною здається ілюстрація до іншого Шевченкового «козацького епосу» — «Гамалії». Художник відтворює епізод, з якого починається поема: «Отак у Скутарі козаки співали; / Співали, сердеги, а сльози лились; / Лилися козацькі, тугу домовляли» [6, с. 160].
Але саме пісні, якою розпочинається «Гамалія», в ілюстрації О. Івахненка
нема — вона не відчувається. Композиція дещо заплутана та млява, незважаючи на виразність сюжету. Звичайно, художник зображує героїв різного
віку, передає різні відтінки їхньої болісної туги, але разом вони утворюють не групу, а купу, до того ж розміщену в дещо незрозумілому просторі — занадто вільному та високому для страшної в’язниці (ймовірно, підземної) царградського передмістя. В ілюстрації відчувається певна «втомленість
стилю».
До невдалих можна віднести також ілюстрацію до поеми «Кавказ». Художник надихається Шевченковими рядками: «Споконвіку Прометея / Там
орел карає, / Що день божий добрі ребра / Й серце розбиває. / Розбиває,
та не вип’є / Живущої крові, — / Воно знову оживає / І сміється знову» [6,
с. 261].
Звичайно, ілюстрація стає дуже прозорою алегорією: Прометея трактовано як козака, орел натякає на герб Російської імперії. Але, оскільки в
поемі йдеться про війну на Кавказі, така символіка виглядає сторонньою,
більше того — такою, що не має жодного стосунку безпосередньо до Шевченкового тексту. Досить умовно трактовано також тло боротьби — гірський
пейзаж. Вдалим можна вважати хіба що загальний колорит ілюстрації — надзвичайно суворий і похмурий, із єдиною холодною зіркою навіть не у нічному небі, а, здається, в космічному просторі. Саме він передає рівень напруження і безжальність багатовікової титанічної боротьби, кінець якої до того
ж незрозумілий (адже це не лише античний міф!).
Навпаки, можна вважати вдалою ілюстрацію до вірша «І день іде, і ніч
іде...», який є чи не найкоротшим у «Кобзарі» і містить лише чотири рядки [6, с. 547].
Складність ілюстрування цього твору полягає не так у відсутності конкретного сюжету при одночасній наявності виразних зорових образів («голову схопивши в руки»), як у великій кількості змістових інтонацій, які
утворюють своєрідну гармонійну поліфонію емоцій — пафос, відчай, надія,
іронія. Все це художник, однак, навіть не намагається передати. Запропонований ним образний ряд — сумний, ймовірно, осінній і вечірній пейзаж,
нескінченно довгий шлях, — і самотній втомлений перехожий, який, проте,
невпинно крокує вперед. Його одяг промальовано дуже детально, аж до лат-
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ки на плечі, а от обличчя цього дещо
загадкового персонажа ми не бачимо. Але сама атмосфера суму на межі
відчаю — і одночасно образ довгої
дороги, що якось треба пройти, передані з максимальною тонкістю та
точністю щодо Шевченкових рядків. Одна з найсуворіших ілюстрацій
книжки стає одночасно чи не символічнішою в усьому циклі.
За схожим принципом проілюстровано поему «Сон». До славетної
«комедії» художник створив пейзажну заставку (виразну та поетичну,
але неконкретну і навіть дещо умовну) та розворот, композицію якого
підказали самі Шевченкові рядки.
Адже услід за поетом О. Івахненко
об’єднує в одному просторі персонажів, які з’являються в різних творах
«Кобзаря» — і яких сам він у «Сні»
бачить під час фантастичного польоту: «…сина кують, / Єдиного сина,
єдину дитину, / Єдину надію! в вій- О. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевсько оддають! / Бо його, бач, тро- ченка «Гайдамаки». 1988. Картон, темпера.
НХМУ
хи! А онде під тином / Опухла дитина, голоднеє мре, / А мати пшеницю на панщині жне. <…> То покритка, попідтинню / З байстрям шкандибає…» [6, с. 191].
Політ припускає космічну панорамність. Але художник застосовує радше принципи монументального живопису, навіть конкретніше — фрески.
Зазначимо також, що це єдина ілюстрація О. Івахненка, яка викликає безсумнівні асоціації з мистецтвом бойчукістів (особливо це стосується постаті
Жниці, яка сприймається майже цитатою). Композиційно кожен із описаних і відображених епізодів зберігає дещо несподівану автономність, символічно підкреслену умовним тином, який відокремлює сцени одну від одної.
Більше того: персонажі різних епізодів перебувають у різних, власних підпросторах і не помічають один одного. Так, молода жінка з дитиною (героїня «Катерини», «Сліпої», «Відьми») ніяк не реагує на хлопчика, який вмирає
від голоду буквально біля її ніг; більше того, спокій зберігає й мати-жниця,
яка перебуває нібито за кілька кроків від сина. Таким чином, будується цілком умовний монтажний простір, який вихоплює важливі для поета (та художника) сцени з простору реального. Монтаж займає місце тої самої очікуваної панорамності, концентруючи силу обраних образів та багатократно посилюючи її. Але одночасно, виграючи в публіцистичності, ілюстрація
програє в ліризмі, набуваючи дещо плакатного характеру.
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Важко вважати повним успіхом художника також найбільший
із його циклів — до поеми «Гайдамаки». Він складається з дев’яти
ілюстрацій різного розміру, у тому
числі маленької пейзажної заставки та двох великих розворотів
(див. вклейку: 52). Певною мірою
цілісності та гармонійності циклу
заважає його жанрова строкатість.
Адже тут опиняються поряд напружений трагічний монолог, пристрасний діалог, медитативний роздум, ліричний пейзаж, багатолюдна
батальна сцена, сповнена страшної
тиші сцена жанрова, напівсимволічні портрети двох ватажків гайдамацького повстання, нарешті монтажна композиція, яка об’єднує
кілька епізодів, що відбуваються в
різних часо-просторах. З іншого
боку, така непроста структура обумовлена складністю, поліфонічнісО. Івахненко. Ілюстрація до поеми Т. Г. Шевтю Шевченкового тексту.
ченка «Гайдамаки». 1988. Картон, темпера.
Так, сцена зустрічі Яреми та
НХМУ
Оксани («Титар») фактично продовжує лінію лірично жіночих ілюстрацій. Ось відповідні Шевченкові рядки: «Та й заплакав сіромаха, / На кий похилившись. / Плаче собі тихесенько… / Шелест!.. коли гляне: / Попід гаєм, мов ласочка, / Крадеться Оксана» [6, с. 69].
Композиція ілюстрації здається нескладною, але дивує гармонійністю,
майже музичністю. Постаті закоханих рознесені по діагоналі, вони — майже
у протилежних кутах ілюстрації. Їхні чітко окреслені, стримані силуети підсилюють враження «розділеності» героїв. До того ж, на відміну від Петра та
Мар’яни-черниці, і Ярема, й Оксана наділені безумовним соціальним статусом. Ярема — це дійсно справжній сіромаха, в той час як його багато вдягнена кохана — живе втілення пишного й елегантного барокового портрету.
Пейзаж, який оточує закоханих, — умовний, навіть дещо казковий, але заплутаний. Це справжній «лабіринт», і те, що Ярема й Оксана зараз зовсім
поруч, насправді ілюзія. Але водночас ілюстрація сповнена прихованої, тривожної динаміки — і саме героїня робить той «крок», який ще не руйнує загальну рівновагу композиції, але вже порушує її.
Одразу за цією ліричною сценою йде ілюстрація, що є, ймовірно, найтрагічнішою серед усіх, виконаних О. Івахненком, — та, що зображує вбитого титаря: «Біліє місяць; люди сплять, / І титар спить… Не рано встане: /
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Навіки, праведний, заснув. / Горіло світло, погасало, / Погасло… Мертвий
мов здригнув. / І сумно-сумно в хаті стало» [6, с. 72].
У всіх своїх творах художник старанно запобігав страшних, жорстоких,
кривавих сцен. «У своїх картинах він не бореться зі злом — він стверджує добро, гармонію у стосунках між людьми, з природою…» [3, 146]. Це не означає,
звичайно, що в його ілюстраціях немає драматизму чи навіть трагізму — достатньо згадати «Слепую» чи «Сову». Просто досягається це іншими методами та засобами. Не випадково навіть зараз художник не зображує вбивць —
лише їхню відстраждалу жертву. Контраст теплого, ще живого, але догораючого світла в хаті та холодного, звичайно, не мертвого, але байдужого місячного сяйва є достатньо красномовним. Одночасно виникає ефект, що нагадує
про зворотню перспективу в іконописі, — одразу привернувши увагу глядача,
композиційний і змістовий центр (тіло титара) не концентрує її, а нібито випромінює в навколишній простір: розкидані, поламані речі, розпахнуті навстіж двері. Все це не зменшує трагедії, що відбулася, але дає зрозуміти, що
те, що відбулося, — не фінал, а зав’язка, початок складних і важливих подій.
Цікаво, що батальні сцени до «Гайдамаків» — це єдині батальні сцени, виконані О. Івахненком до шевченківського видання «Поезії». Та навіть у них художник уникає зображування смерті або крові. Адже розворот — це роздача зброї. Сторінкова ж ілюстрація — це, власне, лише половина озброєного протистояння, до того ж гайдамацька. На малюнках
вбитих ворогів немає ніде — вони лише «маються на увазі». Така своєрідна
режисура батальних ілюстрацій надає їм певної умовності, такої собі оперності. Особливо це помітно в розвороті, поліфонічність якого майже на очах
перетворюється на справжній чоловічий хор, і глядач буквально чує репліки того чи іншого персонажа, проспівані тенором (молодий гайдамака, зображений у профіль ліворуч), баритоном або басом (старий козак у лівому
верхньому куті). Але одночасно саме таке рішення воєнних сцен дозволяє
їм гармонійно вписатися в івахненківський цикл із його загальним ліричномедитативним настроєм.
Фіналом «Гайдамаків» є інша сцена — поховання Гонтою вбитих синів («Гонта в Умані»). Безпосередньо в тексті поеми її виразним і страшним акомпанементом є галас і шум «уманського бенкету», який, однак, доноситься здалеку і не заважає гнітючій тиші, яка супроводжує дії Гонти, що
набувають характеру ритуалу: «Синам хату серед степу / Глибоку будує. / Та
й збудував. Бере синів, / Кладе в темну хату <…> Поклав обох; із кишені /
Китайку виймає; / Поцілував мертвих в очі, / Хрестить, накриває / Червоною китайкою / Голови козачі. / Розкрив, ще раз подивився… / Тяжковажко плаче…» [6, с. 111].
В ілюстрації О. Івахненка — лише ця тиша, повна самотність і гранична спустошеність. Здатність виразити все це лише одним, до того ж дуже
стриманим жестом і єдиним поглядом — ніби сліпим і одночасно моторошним — вражаюча. Саме тому художник (на відміну від, наприклад, В. Касіяна) може взагалі не зображувати вбитих дітей. Вони — десь там, на самому дні нескінченно глибокої могили, безодні, над якою ватажок гайдама-
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ків схиляється з дивними для нього словами: «…я прощаю, / Що ви католики”» [6, с. 112].
Власне про те, що відбулося вбивство, — дітовбивство — нагадує лише
червона китайка, яка виразно «стікає» з руки Гонти.
Нагадаємо, що цією сценою «Гайдамаки» фактично завершуються —
далі йде тільки «Епілог».
З ілюстраціями до «Гайдамаків» пов’язаний також розворот до «Холодного Яру». Так само, як і вірш, ілюстрація до нього стає своєрідною невеселою післямовою до поеми. Несподіваним є внутрішній ритм композиції,
адже О. Івахненко відмовляється від звичайної для себе повільної урочистості, обираючи якесь квапливе крокування. Причому помітне воно не лише
в русі селян, що минають (майже обминають) легендарне місце, пов’язане
з Коліївщиною, а й у лініях навколишнього пейзажу, нібито перерваних і
розірваних лініях його пагорбів. Спогади та роздуми персонажів приховані десь глибоко всередині і лише іноді прориваються у випадковому погляді через плече. Таке «загальне знання» і одночасно «загальне замовчування» історичної події, а також штучне переривання тканини історії — ситуація, пов’язана для художника та його покоління не лише із Холодним Яром.
На думку О. Собкович, твори Олександра Івахненка «сповнені внутрішнього змісту й об’єднані манерою письма, для якої характерні умовність вирішення форми…; злагоджена композиція; свідома відмова від орнаменту…;
введення пропусків (одна форма більш деталізована, а інша спрощена, площинна). Все це, поряд зі стриманим колоритом теплих відтінків, надає творам гармонійної єдності… в основу всіх робіт покладено обернену перспективу. <…> Звертається художник і до символів <…>. Це символи, які може
прочитати й пояснити іноді лише сам автор <…>» [4, с. 72—73]. Ця стисла,
але ємна характеристика є цілком справедливою і для ілюстрацій О. Івахненка до шевченківського «Кобзаря» — одного з найвиразніших вітчизняних
художніх явищ епохи «тихого протесту».
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Посилена увага до вивчення українського авангардного мистецтва, яка
спостерігалася у вітчизняному мистецтвознавстві упродовж останніх десятиліть, дещо загальмувала дослідження творчості багатьох талановитих
художників-реалістів кінця ХIХ — початку ХХ століття. Поза тим їхня творчість була невід’ємною частиною культурно-мистецького життя міст і містечок на теренах України, зокрема Києва. Вони брали активну участь у художніх виставках, створенні мистецьких об’єднань, товариств, гуртків, у
становленні й розвитку регіональних живописних шкіл, провадженні мистецької освіти, зокрема у підготовці талановитого юнацтва до вступу в середні та вищі профільні навчальні заклади, у формуванні художньої критики, думки та смаку публіки й художнього ринку. Своєю творчістю та своєю
діяльністю визначали загальний рівень мистецького середовища. Таким художником-реалістом, майстром пейзажу, добрим рисувальником і чудовим
викладачем був Володимир Карлович Менк (1856—1920).
Біографічних нарисів про художника дуже мало, його ім’я можна знайти
переважно у довідниковій літературі, а саме — «Словник художників України» [25, с. 149], «Митці України» [18, с. 396], у добре відомому довіднику «Юбилейном справочнике Императорской Академии художеств (1764—
1914)» С. Кондакова, де в статті, присвяченій Київському художньому училищу, вказано, що В. Менк працює викладачем [16, с. 217], а в частині біографічній «Список русских художников к юбилейному справочнику Императорской Академии художеств» його імені немає, оскільки він був вільним
слухачем. Ім’я Менка ми знаходимо і в тогочасних статтях, присвячених
оглядам художніх виставок1, у каталогах музейних зібрань, зокрема Третьяковської галереї [10, с. 428], загальних працях — «Нариси з історії українського мистецтва» (під ред. В. Заболотного) [19, c. 133], монографії П. Говді
та О. Коваленка «Передвижники і Україна» [9, с. 54, 80], книгах М. Прахова
«Страницы прошлого» [21, с. 75], О. Жбанкової «З історії формування музейної збірки ХIХ — початку ХХ століть» [11], «Золотой век художественных
объединений в России и СССР» (упоряд. Д. Северюхін, О. Лейкінд) [12,
c. 86, 87, 303, 308] та інших. На жаль, у названих працях мистцю приділено мало уваги. Цінний матеріал для характеристики творчості та людських
якостей В. Менка міститься в епістолярії В. Сєрова [7, c. 710—711], М. Нестерова2 [20], І. Шишкіна [29], В. Васнецова [8], І. Рєпіна [6], архівних джерелах [1; 2; 3].
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Існує єдине монографічне дослідження «Творчість київського художника кінця ХIХ — початку ХХ століття Володимира Карловича Менка» — дипломна робота О. Кравчук (виконана під керівництвом Н. Белічко) [17].
Твори В. Менка, що зберігаються у Національному художньому музеї України (НХМУ), можна віднести до «золотого фонду» українського і російського пейзажного живопису та графіки.
Доля В. Менка склалася так, що більшу частину свого життя художник
прожив у Києві (з 1887 і до кінця життя — 1920) і був помітною постаттю в
культурному середовищі міста. Акцентуючи у статті саме київський період
біографії художника, зупинимося на важливих фактах культурно-мистецької,
педагогічної діяльності В. Менка, означимо основні риси його творчості.
Характерною прикметою мистецького життя Києва тих часів (починаючи
з кінця ХIХ і особливо на початку ХХ ст.) було створення товариств, об’єднань
художників, близьких за творчими, світоглядними позиціями з метою організації спільних виставок, популяризації та продажу творів. Важливу роль у
культурно-мистецькому житті міста кінця ХIХ ст. відіграли перше професійне об’єднання київських художників — Київське товариство художніх виставок3, Київське товариство заохочення мистецтв4, Товариство красних мистецтв
(існувало з 1886 р.), Київське літературно-артистичне товариство (1895—1905).
З початку ХХ ст. у місті створюється ціла низка мистецьких угруповань:
Київське кустарне товариство (1906—1917), Київське товариство художників релігійного живопису (1908—1918), Товариство художників-киян (1914—
1919), «Кільце»5 [13, c. 324—330], Київський союз художників (1915—1918),
Київське товариство художників (1916—1918), Товариство діячів українського пластичного мистецтва (1918—1919), Професійний союз художників6 [12,
c. 84—85, 87—89, 201, 238, 296].
В. Менк був активним членом багатьох організацій, а саме: Товариства
пересувних художніх виставок, Товариства південно-російських художників, Київського товариства художніх виставок, Київського товариства заохочення мистецтв, Київського товариства художників. Однією з головних сфер діяльності цих установ було влаштування систематичних виставок
та продаж мистецьких творів, що сприяло формуванню художнього ринку,
який у Києві на той час лише зароджувався. Звісно, виставки товариств були
не єдині, що проходили у Києві. Вже починаючи з 70-х років ХIХ ст. публіка мала змогу познайомитися з творами учнів і викладачів Київської рисувальної школи М. Мурашка, польських художників, творами вітчизняних і
західноєвропейських мистців із приватних київських колекцій М. Терещенка, І. Хойновського, М. Юзефовича, Б. Ханенка, В. Тарновського.
В. Менк регулярно виставляв свої твори (див. вклейку: 60—62, 65, 66).
Здебільшого це були пейзажі. Так, наприклад, він брав участь у виставках
картин Товариства пересувних виставок, а саме: Х (1882 р.)7; XII (1884 р.)8;
ХIII (1885 р.)9; XIV (1886 р.)10; XV (1887 р.)11; XVI (1888 р.)12; XVII (1889 р.)13;
XVIII (1890 р.)14; XX (1892 р.)15; XXXI (1903 р.)16; XXXIV (1906 р.)17; XXXVIII
(1910 р.)18 [17, c. 81—82]. Тому варто зазначити, що виставки передвижників надавали можливість ознайомитися з творами численній публіці в різних
містах, але тільки з тими, які проходили прискіпливий відбір за художнім
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рівнем, а звідси — обмеження в кількості (експонувалися не більше трьох
творів одного мистця, крім того, були суперечки між московським і петербурзьким відділеннями пересувних виставок тощо). На київські виставки
В. Менк давав досить значну кількість своїх творів, бо не було такого строгого відбору та кількісного обмеження. А це, в свою чергу, сприяло більш повному уявленню сучасників про творчі засади та досягнення майстра.
Пейзажі В. Менка прикрашали експозиції багатьох київських виставок:
«Виставка картин у біржовій залі» (Київ, 1890)19 [17, c. 82]; «Перша періодична виставка картин, рисунків» (Одеса, 1890)20; «1-ша виставка Київського товариства художніх виставок» (Київ, 1894)21 [17, с. 83]; «5-та виставка картин Київського товариства художніх виставок» (Київ, 1897)22 [17, c. 83]; «Художній
салон: Постійна виставка картин і скульптури» (Київ, 1900)23; «3-тя виставка
картин групи художників» (Київ, 1910, Міський музей)24; «V виставка картин київських художників» (Київ, 1912)25; «VI виставка картин київських художників» (Київ, 1913)26; «1-ша виставка картин у Кременчуці» (Кременчук, 1914)27; «Õóäîæíèêи — товаришàì âî¿íàì» (Вінниця, 1915)28; «VII виставка картин київських художників» (Київ, 1915)29; «Виставка картин в актовому
залі Імператорського університету Св. Володимира» (Київ, 1915)30; «VIII виставка картин» (Київ, 1916)31; «1-ша періодична виставка картин, улаштована Київським художнім училищем» (Київ, 1917)32; «Осіння виставка картин Київського товариства художників» (Київ, 1918)33. Також його твори експонувалися на
міжнародних виставках у Берліні (1902), Лондоні (1911), Венеції (1914).
Варто наголосити, що київська публіка була вихована на мистецтві передвижників і надавала перевагу реалістичному живопису і такі виставки, як
«Кольцо» та «Звено», не набули великої популярності в Києві [14, c. 266—
285].
В. Менк мав невеличку збірку живопису (подарунки від добре знайомих
йому художників). Твори з власної колекції мистця були представлені на
«Виставці картин і творів старовинного мистецтва, влаштованій київським
відділом товариства допомоги бідним родинам поляків розорених війною»
(Київ, 1916), а саме — твори О. Корзухіна «Голова монаха», Є. Волкова
«Етюд», І. Шишкіна «Вид»34. До слова, близькими друзями В. Менка були
художники Х. Платонов, С. Світославський, В. Галимський, В. Васнецов,
особливо близьким йому був М. Нестеров.
Персональна виставка В. Менка відбулася тільки в 1986 р. в Національному художньому музеї України (на той час — Державний музей українського образотворчого мистецтва — ДМУОМ) і була присвячена 130-річчю від дня
народження художника. На ній експонувалися твори з колекції ДМУОМ та
приватних зібрань. Виставка дозволила осягнути масштаб особистості мистця, широту його творчих задумів, оцінити рівень майстерності. З усією очевидністю виявилися притаманні творчій манері художника особливості композиційних рішень, просторової побудови, живописного нюансування, прийоми передачі світла, фактура авторської поверхні. Тоді чи не вперше було
засвідчено значення мистця у вітчизняному пейзажному живописі. На жаль,
каталог виставки не був надрукований.
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В. Менк був талановитим педагогом, любив цю нелегку працю. На той
час викладання рисунка і живопису в навчальних закладах було єдиним із
надійних заробітків для художників. Він практикував у вечірніх класах Київської рисувальної школи М. Мурашка (з 1896 р. по 1900 р.)35, Київському
1-му комерційному училищі (з 1897 по 1919 р.) [7; 17; 19], Київській Фундуклеївській жіночій гімназії (з 1892 по 1917 р.) [3; 17; 20], але улюбленим
його дітищем було Київське художнє училище (з 1900 по 1919 р.)36. В. Менк
був одним із ініціаторів створення училища, у якому пропрацював увесь час
його існування, підтримував його у найтяжчі часи (1917—1919), працюючи
безоплатно. Будучи талановитим педагогом, він віддавав усі свої сили і знання студентству. В 1918 р. художник був обраний на посаду директора училища, але відмовився від неї, бо був уже людиною похилого віку та хворів.
Коли у 1919 р. в училищі створили десять майстерень, В. Менк очолив одну з
них — пейзажно-декоративну. Інші майстерні вели досвідчені педагоги училища: портретну — художник Г. Крушевський37, архітектурну — Е. Брадтман38; персональні майстерні очолювали М. Козик39, М. Струнников40 та ін.
У 1920 р. КХУ було реорганізоване в Художньо-промислову школу.
Більшість учнів В. Менка згодом стали відомими художниками, поміж
них Г. Бесєдін (1886—1963), О. Богомазов (1880—1930), Л. Брюммер (1889—
1971), О. Волков (1886—1957), М. Донцов (1877—1974)41, О. Екстер42 (1882—
1949), Ф. Коновалюк (1890—1984)43, І. Мозалевський (1890—1975), Д. Невкритий (1895—1970), Г. Курнаков (1887—1977), О. Осмьоркін (1892—1953),
А. Лентулов (1882—1943), Л. Кияницина (1902—1984), В. Цимбал (1902—
1968) та інші. Багатьом художникам В. Менк дав ґрунтовні знання і навички
академічного рисунка і живопису. Так Федір Коновалюк згадував: «Занять в
школі44 було дуже багато, ставилися цікаві завдання, вимагали добре знати
анатомію, перспективу, відчувати колір. Вол. Карлович Менк цікаво викладав рисунок. Всі ми, його учні, намагалися навипередки якнаймога тончіше передати структуру поставленої натури. У Менка було якесь батьківське
ставлення до нас. Зокрема, мене запрошував до себе на дачу під Пущею Водицею, так тоді звалася Дача Куліженко [Кульженка]. Ми ходили малювати
неосяжні Дніпрові далі, ліс, натюрморти квітів» [4, арк. 21, зв. 22].
У Києві твори В. Менка зберігаються у двох музейних колекціях — в Національному художньому музеї України та Центральному державному архівімузеї літератури та мистецтва України. Першу склали тридцять чотири живописні твори та чотирнадцять рисунків (переважно це пейзажі), вона є найбільш цінною серед вітчизняних музейних збірок45.
Історію формування колекції творів В. Менка в НХМУ, зокрема з яких
приватних збірок вони надійшли, розкрито у роботі О. Кравчук [17, c. 41—
42]. Так, твори художника були придбані зі збірок А. Собкевича, Г. Горбенка, В. Винниченка, В. Анненкова, О. Гасенка, Д. Гнатюка, А. Коніні,
Г. Калити, Е. Мацюк-Прахової, О. Миронової, Ф. Лайфер, В. Статкевича,
М. Шипова, З. Юшкіної. Дочка художника подарувала музею «Портрет Карла Яковича Менка» — батька художника. Дарували Музею твори мистця також Б. Козлов, Г. Калита, В. Статкевич.
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В. Менк. Дача в Парголово. Папір, графітний олівець. ЦДАМЛМ. Київ

IM

До колекції НХМУ увійшли роботи характерного для творчості В. Менка репертуару — лісові пейзажі (зображення соснового, мішаного і листяного лісу, узлісся, галявин)46, а також сільські47, краєвиди полів, лугів48, нічні49
та пейзажі Криму50. Є декілька портретів близьких родичів51.
У більшості лісових пейзажів художника простежується стилістична, тематична та технічна спільність з творами його улюбленого вчителя І. Шишкіна, у яких В. Менк виступає як його послідовник. Він уміло показує життя лісу, використовує властивий для лісових пейзажів композиційний прийом І. Шишкіна, зрізуючи рамою верхівки дерев, чим досягає враження, що
дерева великі і величні. У київський період на живописну манеру В. Менка
вплинули також тісні творчі стосунки зі С. Світославським52.
Створюючи переважно ліричні пейзажі, В. Менк майстерно вмів писати
природу в її перехідних моментах, коли один стан природи змінює інший.
Художник відчував тонкість, мінливість настроїв, зображав природу в різні її
часові періоди та пори року, але найбільше полюбляв літні пейзажі. Це цілком зрозуміло, художник інтенсивно працював у канікулярний період, коли
був вільний від викладацької роботи.
Спадщину мистця склали твори різного художнього рівня: поряд з майстерними роботами, позначеними вдалою композиційною побудовою, легкістю та прозорістю у передачі повітряної перспективи, кольоровою гармонією, були й посередні.
Художник майстерно володів технікою олійного живопису (за основу
брав полотно або картон, переважно невеликого розміру, часто використовував полотно, наклеєне на картон). Є в нього і подарункові олійні пейзажіетюди, написані на поштових картках («Колонада», «Місяць зійшов», «Ніч.
Дім», «Сходить місяць» зі збірки НХМУ). В. Менк свої твори зазвичай підписував і часто датував.
В. Менк був управним рисувальником, про що свідчить колекція рисунків Національного художнього музею України (репертуар той самий, як і в
живописі). Їх художник виконував переважно графітним олівцем. Він добре
володів і технікою акварелі. Його акварелі написані віртуозно (на пленері,
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В. Менк. Будинок Карла
Яковича Менка, діда художника в Маймаксі поблизу Архангельська. Папір, графітний олівець.
ЦДАМЛМ
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в один сеанс). Легкість, наповненість повітрям, сонцем притаманні творам
із серії «Подорож по Криму» («Купальня» та «Море», 1894). У пейзажах
1870—1880 рр. він виступає як послідовник І. Шишкіна, починаючи з 1890-х
років і впродовж 1910-х років художник знаходить свою образну систему,
оновлює манеру живопису; багато працює на пленері.
Ряд творів В. Менка були передані Г. Калитою, онуком художника,
до Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України. Нині вони зберігаються в особовому фонді художника (ф. 387. оп. 1).
До збірки увійшли рисунки родинного будинку і дачі, зображення дерева,
портрет художника Якова Михайловича Іконникова, чоловіка рідної сестри
В. Менка — Юлії Карлівни, живописні твори — портрет діда художника —
Якова Християновича Менка, портрет М. Іконникова (1878)53.
В ЦДАМЛМ України (ф. 358 І. Врони) також зберігаються спогади
про В. Менка його дочки Марії Володимирівни Менк-Статкевич (6 травня
1892—?)54 [5; 28].
Короткі біографічні відомості про неї є в листах М. А. Прахова55. Так, у
листі від 19 лютого 1955 р. до Тетяни Володимирівни Язевої, онуки М. Мурашка, він пише: «В Липках живе мій друг — Марія Володимирівна МенкСтаткевич, яка успадкувала від батька художній талант, а від матері — український гумор і невиліковну хворобу — “закостеніння суглобів”. Ледве рухається по кімнатах на милицях, давно не виходить з дому, але не втрачає
бадьорості духу і всім цікавиться. Навідую її щопонеділка і розважаю оповідями про художні новини і читанням своїх спогадів чи газетних статей. Прочитаю їй короткий спогад про померлого 14/ХII друга — Сергія Миколайовича Дуриліна…»56 [26, с. 103]. У листі від 10 серпня 1954 р. до Романа Федоровича Мельничука57 М. Прахов записав: «Мої шанси на поїздку по Дніпру
до вас на кілька днів вилетіли в трубу, сьогодні о 6 г. вечора приїхала Катерина Петрівна Нестерова58 — вдова художника — гоститиме тижня зо два в
Марії Володимирівни Менк-Статкевич і мені (хочеш — не хочеш) доведеться бути її “кавалером” та “екскурсоводом”. Правду кажучи — задоволення
невелике. У минулому “класна дама” Київського “Інституту шляхетних
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дівчат” вона до старості зберегла “шляхетні” манери: ходить, як палка (це
ще добре, можу позаздрити), дивиться і не видно за виразом обличчя — доходить чи ні до розуму і серця все те, що бачать очі, а на питання відповідає
коротко “так”, “ні”, “добре” — наче заводна лялька. Упевнений у тому, що
легше порозумітися з мумією дружини фараона якої-небудь “ХХIV династії”, ніж з такою “пані”. Але робити нічого — “назвався грибом (тт. кавалером) — лізь до кошика” [27, с. 72; переклад — О. С.].
Ф. Коновалюк також згадував про Марію Володимирівну: «Вже в післявоєнні роки дочка Менка Марія Володимирівна Менк-Статкевич подарувала
мені голівку дівчинки роботи Платонова на пам’ять про те, що я був стипендіатом ім. Платонова» [4, арк. 21 зв.]. На етюдах, написаних на поштових листівках В. Менком, є дарчі написи, власноруч зроблені Марією Володимирівною — Михайлу Васильовичу Нестерову59 та його дружині — Катерині Петрівні60.
Марія Володимирівна залишила зворушливі спогади про батька — «Биографические сведения о моем отце, художнике В. К. Менк. 1961» [5], у яких
розкриваються не тільки певні обставини життя художника, а й постає атмосфера художнього життя Санкт-Петербурга та Києва, подробиці спілкування художників. М. Менк, яка була хранителькою спадку батька, висловлює
жаль, що основний масив його творів загинув у роки Другої світової війни,
а в музейних зібраннях лишилася тільки незначна кількість. У 1961 р. вона з
прикрістю констатувала, що праця її батька, одного з плідних і помітних художників свого часу, залишилася без належної оцінки61.
В. Менк, нині визнаний майстер реалістичного живопису, більшою частиною життя пов’язаний з Україною, зокрема Києвом. Художник доклав багато сил для становлення художньої освіти в київських навчальних закладах,
своєю творчістю оспівував красу української природи. Він був одним із тих
майстрів живопису, які сприяли розвитку передвижництва на українських
теренах, водночас саме в його пейзажах відчувається відхід від попередньої
мистецької традиції та прагнення до оновлення художньої форми, що, врешті, вилилося у тяжіння до пленеризму. За епізодами його біографії та творчої долі проступають обриси перехідної пори кінця ХIХ — початку ХХ століть, коли відбувався ціннісний розрив з минулим.

Примітки

1
Зокрема, в журналі «Искусство и художественная промышленность» (1900, № 20,
с. 446); «Киевлянин» (23 декабря 1904 г.); «Киевские ведомости» (28 октября 1914 г.).
2
Нестеров М. В. Письма. Избранное. 2-е изд., перераб. и доп. / сост., вступ. ст.,
коммент. А. А. Русаковой. Ленинград: Искусство, 1988. 534 с.
3
Київське товариство художніх виставок (1887—1900). На початку 1893 р. в товаристві відбувся розкол, унаслідок якого 30 молодих художників на чолі з І. Селезньовим вийшли з об’єднання і створили самостійний гурток так званих весняників.
4
Київське товариство заохочення мистецтв (1890—1896). З 1896 р. перейменоване на
Київське товариство старожитностей і мистецтв.
5
«Кільце» — група художників і однойменна виставка (Київ, 1914).
6
Професійний союз художників (1918); Профспілка київських художників «Мистецтво»
(1918—1920).
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Представив такі твори: «Березовий ліс», «Ялиновий ліс».
Виставляв твори: «Гроза», «Травневий полудень», «Рання весна».
9
Експонував твір «Туман».
10
Виставляв твори: «Квітучий куточок», «Північ».
11
Експонував твір «Перед грозою».
12
Представлено було твір «Річка».
13
Виставляв твори: «Вечір (після дощу)», «Хатка».
14
Експонував твір «Весна».
15
Виставив твір «Ліс у повені».
16
Експонував твір «Ранок на болоті» (зберігається у ДТГ).
17
Представлено було роботи: «Весна», «По Північній Двіні».
18
Експонувався твір «Рання весна».
19
Було показано твори: «Відлига», «Березовий ліс», «Російське село», «Могила Шевченка», «Заросле озеро», «Куточок Малоросії», «Весна», «Водяна лілія».
20
Виставлялися твори: «Весна», «Російське село». Див.: Каталог первой периодической
выставки картин, рисунков, акварели, скульптуры. Одесса: [б.в.], 1890. [4] с. № 49—50.
21
Експонувалися твори: «Узлісся», «Дорога восени», «Хуторок».
22
Представлені такі твори: «Заливні луки», «Вид із вікна Комерційного училища».
23
Виставлялися твори: «В Криму», «Берег Алушти», «Алушта», «Мис Фіолент». Див.:
Художественный салон: Постоянная выставка картин и скульптуры: Каталог № 2. Киев,
1900. с. 7. № 95—98.
24
Експонувалися твори: «Дрімучий ліс. Вечір», «Лісова гавань в місті. Архангельськ.
(червнева ніч)», «Північна ніч»; із серії «Етюди з подорожі по Криму»: «Євпаторія»; із серії «Севастополь»: «Вхід в бухту. Північна стор.», «Вид на братську могилу», «Севастополь»
(2 етюди), «Купання в бухті», «Чорна річка», «Інкерманський монастир», «Станція Бельбек», «Бельбекська долина», «Інкерманська скеля»; із серії «Бахчисарай»: «Головна вулиця.
Базар», «Вхідні ворота палацу», «Середина палацу», «Молитовня Хана», «Веранда гарему», «Мечеть», «Куточок біля палацу», «Татарський цвинтар»; із серії «Георгіївський монастир»: «Загальний вигляд», «Берег» (3 етюди), «Мис Фіолент», «Серед скель», «По схилах гір», «Над прірвою», «Церква Св. Георгія». «Вид на мармурову балку»; «Балаклава»; із
серії «Сімеїз»: «Скала Діва», «Ай-Петрі. Надвечір’я», «Ай-Петрі. Полудення». «По дорозі
до Ай-Петрі», «Майданчик в Воронцовському парку», «Водоспад Уган-Су»; з серії «АйТодор»: «Ластівчине гніздо», «Бухта», «Скелястий берег», «Скала Чернець», «Прибій»; із
серії «Ялта»: «Гори. Вечір», «Мол в бурю», «Берег нижче Масандри»; із серії «Алушта»:
«Берег», «Долина», «Над Алуштою», «Кам’янистий берег», «Чатирдаг (вечір)», «Чатирдаг»,
«На горі Бабуган», «Ранок в горах», «Чорне море», «Чорне море. Вечір», «Чорне море.
В бурю», «Чорне море. Опівдні»; з серії «Козьмо-Дем’янський монастир»: «Готель»,
«Куточок монастиря», «Монастир», «В горах». «Буковий ліс. Вечір», «Лісові гори», «Серед гір», «Гірський струмок», «Річка Альма», «Узлісся букового лісу». Див.: Каталог 3-й
выставки картин группы художников: Киев, 1910: Городской музей. Киев: Типография
К. Н. Милевского и Ко, 1910. с. 6—8. № 125—196.
25
Виставлялися твори: «Туман», «На Дніпрі», «Путівець», «Старі дуби», «Біля ставка»,
рисунки. Див.: Каталог V выставки картин киевских художников: Киев, 1912 года: Педагогический музей. Киев: Типография К. Н. Милевского и Ко, 1912. с. 12. № 284—295.
26
Виставлялися твори: «Дубовий ліс», «Сосни», «Став», «Затока Дніпра», «По річці
Тетерів», «Розлив», «Рання весна», «Сірий день», «Болото», «Водяна лілія», «Після дощу»,
«Порубка», «Осінь», «Дуби». Див.: Каталог VI-й выставки картин киевских художников:
Киев, 1913 года: Педагогический музей Киев: Типография К. Н. Милевского и Ко, 1913,
с. 11. № 187—230.
27
Див.: Каталог 1-ой выставки картин в Кременчуге. Кременчуг: Электрическая типография «Энергия», 1914. с. 9.
28
 Åêñïîíóâàëèñÿ: «Ã³ðñüêèé ñòðóìîê», «Ñîñíîâèé ë³ñ», «Ð³÷êà Òåòåð³â».
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29
Виставлялося 11 творів художника. Див.: Каталог VII выставки картин киевских
художников: Киев, Педагогический музей, 1915. Киев: Типография К. Н. Милевского,
1915. с. 6.
30
Див.: Каталог выставки картин в актовом зале Императорского университета Св. Владимира. Киев: Типография Акц. общ. Н. Т. Корчак-Новицкого, 1915, с. 9.
31
Експонував 11 творів. Див.: Каталог VIII выставки картин, Киев, 1916, с. 9.
32
Виставлялося 14 творів художника. Див.: Каталог 1-й периодической выставки
картин, организуемой Киевским художественным училищем: Городской музей им. Императора Николая II. Киев: Типография Г. М. Мирчина, 1917. с. 6.
33
Представлено було 16 творів художника. Див.: Каталог осенней выставки картин
Киевского товарищества художников. Киев: Типография И. И. Васильченко, 1918. б/с.
34
Див.: Иллюстрированный каталог выставки картин и произведений старинного искусства устроенной киевским отделом общества вспомоществования бедным семьям поляков разоренных войной / предисл. Н. Г. Бурачека. Киев: Издание комитета выставки, 1916.
35
В монографії Ю. Турченка «Київська рисувальна школа» (Київ, 1956) В. Менк коротко згадується як викладач у вечірніх класах школи. Див.: Турченко Ю. Київська рисувальна школа. Київ: Вид-во АН УРСР, 1956. 14 с.
36
Киевское художественное училище. Искусство и печатное дело. Киев, 1909.
№ 11/12. с. 12—15; О Киевском художественном училище. Кондаков С. Н. Юбилейный
справочник Императорской Академии художеств (1764—1914): в 2 т. СПб., 1914. Т. 1.
С. 234—237; Сторчай О. Карпо Трохименко: спогади про Київське художнє училище (публікація архівного документа). Студії мистецтвознавчі. Київ, 2008. Чис. 1 (21). С. 143—157.
37
Крушевський Георгій Степанович (1863—1938) — український живописець.
38
Брадтман Едуард Петрович (1856—1918) — український архітектор.
39
Козик Михайло Якимович (1879—1947) — український живописець.
40
Струнников Микола Іванович (1871—1945) — російський і український живописець.
41
Відомий факт з біографії М. Донцова, що саме за ініціативи і клопотання В. Менка мистець вступив до Київського художнього училища.
42
Олександра Екстер писала про Менка: «…довольно способный человек и хороший
педагог…». Див.: Коваленко Г. Александра Экстер. Первые киевские годы. Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. Москва: Государственный институт искусствознания, 2005. № 1. С. 542.
43
Про Ф. Коновалюка див. детальніше: Сторчай О. «Хвалю Бога, що дав змогу жити
на Вкраїні мені такому». Роздуми про мистецтво та творчість Федора Коновалюка. Образотворче мистецтво. 2015. № 1. С. 96—100.
44
Київська рисувальна школа М. Мурашка.
45
У Музеї твори мистця досліджували Є. Давидова, Н. Василькова, Л. Толстова і
Д. Нікітін.
46
Наприклад: «Дубовий ліс» (1871—1877, полотно на картоні, олія); «Ліс» (етюд до
картини «Туман»), (1879, полотно на картоні, олія); «В лісі» (1879, полотно, олія); «Ліс з
галявиною» (1882, полотно на картоні, олія); «Дубки на березі» (1893, картон, олія); «Лісова галявина» (1893—1894, полотно на картоні, олія); «Берізки» (картон, олія); «Дубовий
ліс» (полотно на дикті, олія); «Дуб на галявині» (полотно, олія); «Узлісся» (полотно на
картоні, олія) та ін. З рисунків — «Ліс» (папір наклеєний на картон, графітний олівець);
«У лісі» (папір, графітний олівець) — колекція НХМУ.
47
Наприклад, живописні твори — «Двір» (полотно, олія); «Пейзаж з дерев’яними
сходами» (картон, олія); рисунок: «У воза» (папір, олівець) — колекція НХМУ.
48
Наприклад: «Дорога в полі» (1906, картон, олія); «Жито. Пейзаж» (картон, олія);
«Пейзаж. Луг» (полотно на картоні, олія); «Хмари. Степ. Етюд» (полотно, олія) — колекція НХМУ.
49
Наприклад: «Сходить місяць» (картон, олія); «Місяць зійшов» (картон, олія); «Ніч.
Дім» (картон, олія).
50
Наприклад: «Кримське узбережжя» (1896, полотно, олія); «Берег Криму» (1897, полотно на картоні, олія); «Кримське узбережжя» (картон, олія); акварелі з серії «Подорож
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по Криму. 1894»: «Море», «Гори Криму», «Берег затоки», «Будинок з верандою», «Прибережні скелі», «Купальня».
51
Серед них — «Портрет батька художника Карла Яковича Менка» (1893, полотно,
олія); графічні твори, зокрема «Портрет дружини художника» (папір наклеєний на картон, вугілля, соус).
52
Світославський Сергій Іванович (1857—1931) — українский художник-пейзажист
та карикатурист, учень О. Саврасова, В. Поленова, В. Перова, Е. Сорокіна, І. Прянишникова.
53
Твори В. Менка, передані Г. Калитою до ЦДАМЛМ України: 1. «Дача в Парголовому» (папір, графітний олівець). На звороті написи олівцем: «Верхний этаж: спальня,
детская, гардеробная, кабинет. Нижний этаж: гостиная, столовая, передняя и коридор с
лестницей наверх, кладовая и теплая уборная. Кухня, комнаты для прислуги и кладовая»;
«Дача под Ленинградом (Парголово) построена отцом в рус. стиле. Строил Архитектор
Бруни»; «Рисунок В. Менк». 2. «Будинок Карла Яковича Менка, діда художника в Маймаксі поблизу Архангельська» (папір, графітний олівець). На звороті графітним олівцем
зображені дерева і виконано написи: «Дом деда на лесопильном заводе, где родилась мама
и куда мы приехали из Петербурга в 1886 году. «Маймакса» (в 10 верст[ах] от Архангельска) сад выложен дерев. плитками (болотистая местность)»; «Рисунок Менка». 3. «Портрет Якова Михайловича Іконникова» (1882, папір, чорний олівець, білила). 4. «Портрет
діда художника Якова Християновича Менка» (1878, полотно, олія). 5. «Портрет Михайла Іконникова» (полотно, олія). На звороті напис: «8 июня 1878 (на 83 году рождения)».
Очевидно портрет було написано з фотографії.
54
Дружина В. Менка і мати Марії Менк-Статкевич — дворянка Анна Іванівна Кржечковська.
55
Микола Адріанович Прахов (1873—1957) — художник, син Адріана Прахова.
56
Дурилін Сергій Миколайович (1877—1954) — релігійний мислитель, письменник,
мистецтвознавець, літературознавець.
57
Мельничук Роман Федорович (1905—1960) — український художник-графік.
58
Нестерова Катерина Петрівна, уроджена Васильєва (1879—1955) — друга дружина
художника М. В. Нестерова.
59
Посвята М. В. Нестерову: «Дорогому Михаилу Васильевичу на память о Киеве и о
Марусе. 1938» (Етюд «Пейзаж з дерев’яними cходами». Картон, олія. НХМУ).
60
Посвята К. П. Нестеровой: «Пусть эта открытка, папиной работы, напомнит Вам,
дорогая Екатерина Петровна, о далеком прошлом, о Киеве и о любящей Вас Марусе. Вид
с балкона нашей дачи» (Етюд «Сходить місяць». Картон, олія. НХМУ).
61
Див.: М. Менк-Статкевич «Спогади…». Арк. 15.
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и искусства к Репину 1896 — 1927 г. Киев: Изд-во АН УССР, 1962. 210 с.
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П’ятдесятирічна педагогічна діяльність київського художника, першокласного портретиста Івана Федоровича Селезньова (1856—1936) дотепер
мало вивчена, хоча відіграла важливу роль у фаховому становленні багатьох
художників, архітекторів, мистецтвознавців і загалом в естетичному вихованні творчої молоді. Діяльності художника присвячені дві ґрунтовні монографічні статті сучасних дослідників — С. Рябічевої і Л. Толстової [12,
с. 27—29; 16, с. 46—53].
І. Селезньов більшу частину свого життя викладав. Спочатку — у славетній Київській рисувальній школі М. Мурашка, згодом — у Київському художньому училищі, Політехнічному інституті та в інших архітектурних і технічних навчальних закладах Києва, у 1920—1930-х роках мав власну художню студію. На жаль, зафіксованих на папері теоретичних і методичних викладок, навчальних програм, конспектів Селезньова-педагога не знайдено.
Проте збереглися спогади його учнів і насамперед його студійців — Я. Затенацького, Ф. Масютіна і П. Мусієнка [8, арк. 31—34], завдяки яким і можна
скласти загальне уявлення про методи та принципи викладання художника.
Початкову фахову освіту, як і ґрунтовну підготовку для вступу в Петербурзьку академію мистецтв, художник отримав у М. Мурашка, учнем якого
був у Київській прогімназії з 1868 по 1872 рр. Доречні будуть сповнені любові та великої вдячності його слова до свого першого вчителя: «Дорогий Микола Івановичу, в мене велике свято (йдеться про присудження І. Селезньову золотої медалі за програмний твір) і я анітрохи не сумніваюсь, що Ви також порадуєтесь за мене, за Вашого колишнього учня, якому Ви на початку
дали найголовніше — це любити мистецтво. Це не фраза, Микола Івановичу, — це підсумок моїх останніх розмірковувань» [17, с. 35].
Дійсно, І. Селезньову щастило на викладачів. Так, вступивши в 1872 р.
до Імператорської академії мистецтв (Санкт-Петербург), він потрапив під
опіку П. Чистякова та став улюбленим учнем знаменитого педагога і талановитого рисувальника. Між ними навіть зав’язалися тісні дружні стосунки.
«У своїх спогадах із особливою прихильністю і теплотою говорив Іван Федорович про улюбленого вчителя і друга Павла Петровича Чистякова, — писав
Я. Затенацький. — На моє і Мар’ямчине прохання Іван Федорович згодом
написав спогади про П. П. Чистякова, один примірник рукопису він подарував мені, який на жаль загинув, разом із моєю бібліотекою, у роки Великої Вітчизняної війни…» [3, арк. 6].
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Від свого вчителя Іван Селезньов
перейняв багато цінного в живописній і педагогічній майстерності. Згодом він розповідав своїм учням цікаві епізоди з педагогічної практики
вчителя, про що згадує Ф. Масютін:
«П. П. Чистяков пропонував зарозумілим академістам таке просте завдання — нарисувати олівець у ракурсі,
чим нерідко ставив їх у скрутне й кумедне становище. Мене він теж змусив
попрацювати. Я мав уже малу медаль
і, назагал, почувався упевнено в академії. Проте Павло Петрович мовив:
“Зайди, Іване, до мене; помалюєш у
мене — я подивлюся”. Це вельми
полестило мені. Урок Чистякова для
приватної особи коштував 50 крб. Я
з’явився перед ним із вибаченням за
те, що не взяв із собою натурника,
позаяк не знав, що саме буду писати.
Іван Селезньов. Автопортрет. 1920. Картон, олія. НХМУ
“Натурника, Йване… Нащо? Ось ми
тобі натюрморт виставимо. Це піде на
користь”. Зі старого дамського капелюха він зірвав запилюжені штучні квіти, встромив їх [у] вазу, кинув якусь матерію, що правила за драперію, і промовив: “Пиши”… Я два тижні писав цей натюрморт. “Але чому, Ів. Ф.?” —
спитав я. “По-перше, він вимагав досконалої форми, ну, а потім — тону…
Та ці два тижні дали мені більше, чим рік перебування в Академії”» [6,
арк. 7; с. 495—518].
П. Чистяков завжди запрошував найкращих своїх учнів для додаткових
вечірніх занять у власну майстерню і навчав їх безкоштовно. Учитель також
проводив заняття і в приватних студентських гуртках. Так поступово утворювалося дружнє коло «чистяківців», про яке тепло згадували всі його учасники.
Школа П. Чистякова, яку пройшов І. Селезньов, поєднувала в собі ретельне і багаторічне вивчення визначних творів живопису, критичне освоєння академічного досвіду та аналітичний підхід до натури. Дослідниця педагогічної практики П. Чистякова І. Гінзбург зауважує: «Основний внесок
Чистякова в російське мистецтво полягав у тому, що закони живопису він
ставив у повну залежність від законів природи і в своїй системі рисунка, у
розумінні кольору і композиції стояв на реалістичних засадах, завзято [їх]
відстоюючи».
Під час свого навчання в Академії Іван Селезньов багато займався копіюванням творів західноєвропейських мистців (Мурільйо, Рембрандта та ін.)
в залах Ермітажу і в цьому ремеслі досяг чималих успіхів. Він старанно вивчив музейні зібрання Санкт-Петербурга. Пізніше копіюванню живопису і
вивченню музейних колекцій І. Селезньов відводив важливе місце у своїй
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педагогічній практиці та часто, звертаючись до студійців, говорив: «Художні музеї Вам слід глибоко вивчати, любити й працювати над копіями з творів прославлених майстрів. Запам’ятайте, що художні музеї для художників,
це та-таки вища школа, котру слід часто відвідувати і працювати, вивчаючи
твори знаних живописців… Пам’ятайте, що всі знані й навіть видатні художники багато працювали над вивченням творів своїх попередників. Копіюючи їхні картини, осягаючи таємниці їхньої творчості … навіть коли ви будете вже художниками, беручи участь у художніх виставках, не забувайте музеї,
частіше їх відвідуйте і не цурайтеся праці над копіями з творів знаних майстрів живопису. І працюйте над копіями без поспіху, намагайтеся якомога глибше зазирнути в оригінал, який копіюєте, зрозуміти його ідею, зміст,
розгледіти особливості техніки живопису автора, його колорит, тональність,
світлосилу й основу основ — рисунок, композицію та особливості технічних
прийомів живопису…» [4, арк. 8, 10].
Постійне вивчення зразків світового мистецтва, самоперевірка себе досвідом великих майстрів минулого були прищеплені П. Чистяковим усім
найкращим учням і було надійною гарантією на шляху до вдосконалювання.
І. Селезньов успішно навчався в Академії мистецтв і вже в 1882 р. за
академічні роботи одержав велику золоту медаль і закордонне відрядження
на три роки. 1883 року він виїхав за кордон — до Рима, по дорозі відвідав Відень та Мюнхен; пробув у Італії до 1886-го. Художник вивчав твори мистецтва в музеях і картинних галереях Відня, Мюнхена, Верони, Падуї, Віченци, Венеції, Болоньї, Парми, Флоренції, Рима, Неаполя, Помпея, Салерно,
Равенни, а також побував на о. Сицилія в Мессіні, Таорміні, Катанії (Катальє) і Палермо. Художник захоплюється мистецтвом Греції і Риму, пише
багато етюдів і ескізів на теми з античного життя. Саме в Італії розквітнув і
зміцнів талант І. Селезньова. Його картини з римського життя експонувалися на європейських виставках — у Римі, Лондоні, Парижі та інших містах.
Найдовше І. Селезньов перебував у Римі, де працював над своїми творами. Звідти в Петербург художник відправив дві свої найкращі картини:
«В Помпеї» (1886, куплена для Руського Музею Імператора Александра III,
нині — Державний музей російського мистецтва, Санкт-Петербург) та «Останній акорд» (1885, Алупкинський державний палацово-парковий музейзаповідник). У Римі він спілкувався з художниками С. Бакаловичем, братами О. та П. Свєдомськими, Г. Семирадським, В. Савінським, І. Аскназієм,
зав’язав тісну дружбу з відомим іспанським художником Ф. Праділло.
Про творчі методи живописця Ф. Праділло у І. Селезньова було багато цікавих спогадів, якими він ділився зі своїми студійцями: «У своїх спогадах про Італію Ів. Ф. часто розповідав про іспанського художника Праділья, — писав Ф. Масютін, — з котрим зустрічався і був знайомий. Праділья
писав великі (за розміром. — О. С.) картини на історичні теми. Про нього
згадується в Історії живопису Мутера. Цікаво, що свої великі картини Праділья прописував аквареллю; щоранку він (замість ранкової руханки) писав
натюрморти» [6; 7, арк. 14].
Після повернення з Італії до Києва художник цілком віддався творчій і педагогічній роботі. І. Селезньов був запрошений викладачем рисунка та живопису
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до Київської рисувальної школи М. Мурашка. Варто підкреслити, що на початок своєї педагогічної діяльності він мав репутацію художника з усталеними
естетичними поглядами і широким світобаченням. Г. Світлицький в автобіографічних спогадах, описуючи своє навчання в школі М. Мурашка, надає
цікаву, але все ж таки по-дитячому наївну характеристику І. Селезньовупедагогу: «Викладачами були художники: Платонов, Селезньов і Пимоненко. Частіше за інших класи відвідував М. К. Пимоненко. Своєю фігурою та
вбранням вирізнявся І. Ф. Селезньов. Завжди вбраний шикарно, повнотілий, з великими вусами догори, скидався радше на якогось міністра. Про
Селезньова ми знали, що він написав якусь картину, за яку отримав золоту медаль» [9, с. 124].
Варто внести уточнення, що І. Селезньов у період викладання у Київській рисувальній школі М. Мурашка написав значну кількість живописних
творів, серед них: «Звичайна історія», «Князь» (з опери «Русалка»), «Кобзар
Остап Вересай», «Картопляне поле», а також чимало пейзажів і портретів.
Насамперед неабиякий успіх здобули його портрети М. Пимоненка (київського художника), О. Терещенко (рано померлої дочки Івана Миколайовича), Менчинського, А. Боряківського, Віри Платонівни (дружини художника), Олени Костянтинівни (дружини М. Мурашка) та її дочок — Лідії та Олени та ін. Крім того, І. Селезньов брав участь у проєкті А. Прахова з відновлення древніх фресок і втраченого живопису в Кирилівській
церкві та Софійському соборі. Також він розписував Покровську церкву на
Солом’янці (за проєктом архітектора В. Ніколаєва). Ці твори збереглися до
нашого часу та дають уявлення про Селезньова як майстра монументального живопису.
Згодом І. Селезньов брав діяльну участь у створенні Київського художнього училища і викладав у ньому до 1917-го [3] живопис в «натуральному,
фігурному, головному, масковому, nature-morte та етюдному» класах і читав історію живопису та скульптури [10, арк. 3], а з 1911 до 1914 р. виконував обов’язки директора училища [5, арк. 16—17]. З доброзичливістю згадує
І. Селезньова його учень по Київському художньому училищу К. Трохименко: «Найбільшим авторитетом серед учнів користувався художник Іван Селезньов, хоч він не писав картин, як Пимоненко, не брав участі на виставках. Але всі знали, що він закінчив Академію із закордонним відрядженням
аскетичною картиною “Вечір в Помпеї”. Можливо, що [причина] цьому
[була] його зовнішність» [12, с. 148]. Але К. Трохименко помилявся, І. Селезньов багато працював творчо, брав активну участь у художніх виставках
і загалом у культурно-мистецькому житті міста. Він був членом мистецьких
товариств: Київського товариства заохочування художників, Київського товариства художників [був одним із організаторів], Київського товариства художніх виставок, Київського літературно-артистичного товариства, гуртка
«весняники» (рос. «весенники». — Ред.), Київського товариства старожитностей та мистецтва). виставляв свої твори на виставках, наприклад, на 1-й
весняній виставці картин (Київ, 1893), 3-й весняній виставці картин (Київ,
1895), виставці літературно-артистичного товариства (Київ, 1904), 2-й ви-
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ставці картин київських художників (1908), виставці картин, етюдів і ескізів художників — киян (Київ, 1910), 1-й виставці картин в Кременчуці (Кременчук, 1914), 8-й виставці картин київських художників (Київ, 1916), першій періодичній виставці картин, влаштованій Київським художнім училищем (Київ, 1917), виставці картин Київського товариства художників (Київ,
1918) та ін. Крім того, твори І. Селезньова експонувалися й на пересувних академічних виставках у Петербурзі, Ризі, Одесі, Казані, Києві. Художник плідно працював у різних жанрах. Він створює галерею портретів історичних осіб — М. Кочубея, І. Тургенєва, О. Пушкіна; пише портрети своїх
друзів і знайомих — художників Ф. Данилова і Х. Платонова, почесного попечителя Київського художнього училища С. Могильовцева, Т. Крамської,
лікаря Г. Квятковського та ін. Також І. Селезньов цікаво розробляє у своїй
творчості тему бандуристів і козаків: «Козак у дорозі», «Бандурист біля хати»,
«Козак-Мамай на відпочинку» та «Козак у дозорі»; звертається до теми народних казок «Русалка» («В морі царевич купає коня»), «Іван-царевич», «Витязь на розпутті» та ін.
Багатогранність Селезньова-художника віддзеркалювалася і в мистецькопедагогічній діяльності. Так, цінні свідчення про його педагогічні засади,
принципи побудови, наприклад, постановочних натюрмортів та характеристику творчості мистця ми знаходимо у спогадах його учня по Київському художньому училищі Рибченкова: «Про пишні постановки Івана Федоровича
Селезньова я вже чув. На низьких столиках, укритих потертою парчею і
вицвілими шовками, полюбляв знаний художник розмістити складний натюрморт зі східних глеків, старовинних тарелей, оздоблених емаллю, свічад у срібній хитромудрій оправі, скриньок із червоного дерева, страусиних
пір’їн та багато [чого] іншого в тому-таки антикварному руслі. Роботи Селезньова ми бачили на художніх виставках Києва. На невеликих полотнах і
акварельних аркушах Івана Федоровича усе поставало на диво простим: сіре
небо, кущі на вітрі, соковита зелень полів, вигин річки, що виблискує сріблом, на виднокраї кобальтово-синя далечінь. Ці майстерно написані пейзажі
збуджували якоюсь особливою, “селезньовською”, щирістю, коли здається,
що все це ти пережив і написав сам. В училищі ширилися чутки про те, що
Іван Федорович, починаючи день, за пензлі не візьметься, за мольберт не
стане не поголившись, не надівши чистої сорочки й свіжої краватки. Полюбляв дарувати квіти гарненьким студенткам, але… без впливу на оцінки.
Селезньов радив нам насамперед зберігати вірність натурі, проте, “якщо ваш
живопис схожий буде на відображення в дзеркалі — зчищайте, пряцювали
даремно”. “Мистецтво — це трепет душі”, — любив повторювати він. Таким
у моїй пам’яті лишився милий, найдобріший російський художник Іван Федорович Селезньов» [11, с. 33].
Іван Селезньов успішно викладав не тільки у Київському художньому
училищі, а й одночасно у Політехнічному інституті (з 1898 р. як позаштатний, а з 1899 р. до 1920 р. як штатний викладач рисунка) [3]. У 1920 р. у віці
шістдесяти чотирьох років художник за станом здоров’я був змушений залишити викладання, але, будучи талановитим педагогом, він не зміг дов-
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го залишатися без улюбленої справи, та й матеріальне становище його було
важким, тому вже через декілька років І. Селезньов повертається до педагогічної практики — викладає рисунок у Київському будівельному технікумі (1923—1928). (До слова, саме там він близько познайомився з відомими київськими архітекторами О. Кобелєвим та В. Осьмаком, з яких написав першокласні портрети). У цей же час Іван Селезньов створює власну
школу-студію, яка приваблювала багато молодих художників, а також охочих навчитися живопису і рисунка. Він володів мудрістю, мав дар живописця, високу ерудицію, які доповнювалися такими людськими чеснотами, як душевність і доброта. Усі ці якості сприяли високому авторитету
Селезньова-викладача. Серед його студійців — художники В. Лимаренко,
Ф. Масютін, Д. Марьямчин, Л. Коростишевський, І. Варзар; мистецтвознавці О. Малашенко (згодом стала директором Київського музею російського мистецтва), Я. Затенацький (з часом — доктор мистецтвознавства, професор), інженер-будівничий Бухов, Л. Кияницина (пізніше — відома майстриня художньої кераміки), Б. Сандомирська, В. Хворостецький та інші.
Я. Затенацький яскраво описує у своїх спогадах приміщення студії і сам
навчальний процес: «Ми увійшли в досить простору, затишну кімнату, яку
Митя назвав — Це наша студія. — На стінах були картини, портрети, етюди
краєвидів і тут-таки навчальні гіпсові зліпки частин людської голови, і фігури, п’ястя руки, ступні ноги й орнаментів, квітів і фруктів. На столиках і
спеціальних підставках стояли гіпсові й бронзові фігурки тварин: коней, корів, овець та ін.» [4, арк. 4]. І далі: «У час занять, коли студійці працювали:
одні рисували гіпси, другі натуру, копіювали оригінали, треті писали, складені Іваном Федоровичем, натюрморти, він перебував у постійному русі, від
учня до учня, роблячи дрібні зауваження, іноді й сам сідав, поправляючи
їхні роботи» [4, арк. 7].
Педагогічний талант І. Селезньова виявлявся у тому, що він майже від
самого початку з надзвичайною точністю визначав індивідуальні можливості
кожного, здібності та рівень обдарування і уподобання своїх учнів. Він прагнув, щоб учень досконало оволодів ремеслом і, водночас, розвивав творчі
можливості майбутнього художника, його приховані внутрішні сили, оскільки був глибоко переконаний, що лише поєднання високої професійності, майстерності і щирого ставлення до мистецтва може зробити з нього
справжнього творця прекрасного.
І. Селезньов, ставлячи перед учнями натуру, зовсім не вимагав бездумного її копіювання, а прагнув навчити бачити її головні властивості і вміти
через ту або іншу пластично виражену форму передати зовнішній вигляд моделі, її внутрішній стан, навчав уважно її вивчати. З перших кроків навчання він прагнув розвинути у своїх учнів художній смак, застерігаючи від всього галасливого, манірного, химерного. Він був супротивником поверхневого ставлення до роботи. Вказівки його були завжди влучними, зрозумілими і
важливими. Вмів направляти думку і незвиклу ще руку учня на правильний
шлях у освоєнні зображальної грамоти. Тому просте вивчення гіпсової фігури або натурника за вмілого керівництва І. Cелезньова набувало в очах його
учнів значення живої справи.
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На своїх заняттях художник упроваджував навчальні методики П. Чистякова. Сам він про це писав так: «У моєму домі навчаються юнаки, їх небагато, більше десяти учнів не беру, — їм я постійно розповідаю про П. П. Чистякова, як про великого й незамінного вчителя, продовжуючи проповідувати його вчення, його погляди на техніку живопису, його погляди на мистецтво» [18, с. 552]. І що цікаво, він, як і його наставник, багато спілкувався
з учнями, «сипав» афоризмами, висловами, повчальними сентенціями (наприклад: «Робота над картиною, її виконання, починається пізніше, коли,
власне, творчість завершується. “Картина завершена, коли вона розпочата”,
— сказав Вістлер. Звісно, і часто живописну роботу не слід виконувати механічно, та це вже інше; інші клопоти, інші прикрості. Живопис нерішучих
не любить. Художник повинен бути сміливим» [7, арк. 10]; «А живопис — це
таке завдання, що коли за дві години віднайдені в гармонії дві поряд відмінні за кольором плями, то це вже успіх. До цього завжди слід прагнути, і тоді
постане живопис» [4, арк. 14]. У процесі навчання Селезньов прагнув розвинути у майбутнього художника здатність образно мислити і цілісно бачити все, що його оточує в житті.
Добре розуміючи свого вихованця, І. Селезньов сприяв усіма педагогічними засобами формуванню його творчої індивідуальності і смаку. Але він
завжди вказував учням на їхні помилки і як їх позбутися — це шлях серйозної художньої освіти. Він був високопрофесійним і вимогливим викладачем. Я. Затенацький зауважує: «Іван Федорович був вельми вимогливим і суворим, коли мова заходила про мистецтво й справжню школу для художника» [4, арк. 7], і вчив своїх студійців: «Вчіться бачити не лише оком, але й
розумом і серцем… Для зору художнику необхідний більше душевний, аніж
фізичний погляд» [4, арк. 7]. І. Селезньов ставив максимальні вимоги перед своїми учнями в опануванні мистецької грамоти: «Зрозумійте, сказав
він (Селезньов. — О. С.), звертаючися до всіх: я виставляю вам максимальні
вимоги, інакше не можна; не можна занижувати норми мистецтва. Та ви
повинні бути задоволені своєю роботою, наближаючись і просуваючись до
кращого. Важливо не стояти на місці, ні в якому разі не давати задній хід…».
І далі: «А де в мистецтві початок і де кінець? Є просте за виконанням і є
складніше, але все важливо, і, якщо хочете, важко, якщо виставляти максимальні вимоги» [7, арк. 12; 6]. Прагнення вчителя завжди досягати більшого і ніколи не задовольнятися здобутками своєї творчості служило для
учнів прикладом того, що бажанням і наполегливою працею можна досягти успіху.
Як зазначалося вище, І. Селезньов надавав великого значення у навчальному процесі копіюванню творів відомих майстрів. Я. Затенацький про
це згадував: «Звісно, продовжив Іван Федорович, копіювання художників,
наших сучасників, не становить особливих труднощів, адже в сучасному живописі все відкрито (очевидне. — О. С.): і колір, і світло, і рисунок, і композиція, а у давніх майстрів XVII—XVIII і попередніх століть усі ці елементи
приховані під покровом численних прописок і так званих лесувань, і покриттів лаком.
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Ось завдання копіїста в таких умовах і полягає, перед тим як копіювати,
постаратися ґрунтовно вивчити за книжками особливості техніки живопису
давніх майстрів, починаючи від вивчення художніх матеріалів, полотна, дошки, фарб, олій, лаків, розчинників, а потому і ґрунту, рисунка, підмальовка,
прокладок, прописів, самого живопису і нарешті осягнути секрети лесування, якими визначні майстри досягали видатних результатів.
Погляньте, наприклад, уважніше на портрети таких російських видатних портретистів XVIII століття, як Левицький, Боровиковський, Рокотов
та ін. Підіть до колишньої галереї Терещенків, нині Російський музей, чи
до Київського міського музею, нині історичний музей ім. Т. Г. Шевченка —
художній відділ, там побачите ви твори блискучих майстрів портретного живопису.
І студійці Івана Федоровича після таких лекцій свого вчителя намагалися діяти згідно з його порадами, і на наступному занятті ділилися своїми
враженнями поміж собою і з Іваном Федоровичем, а він, сяючий, нахваляв
своїх учнів, які не забували його порад» [3, арк. 10—11].
Іван Селезньов мав ґрунтовну мистецьку освіту, знав добре історію західноєвропейського й особливо російського мистецтва, був обізнаний з рівнем і досягненнями сучасного мистецтва (хоча у своїй творчості й педагогічній діяльності залишався вірним ідеям і принципам свого вчителя П. Чистякова). Під час занять І. Селезньов проводив, так би мовити, бесіди-лекції
з мистецтва, які мали великий вплив на формування естетичних поглядів
його учнів, підвищували загальний рівень культури. Про освіченість свого
улюбленого вчителя писали його студійці Я. Затенацький і Ф. Масютін. «Я
вперше був слухачем дивовижного оповідача, питомого майстра оповідання,
щобільше, артиста, — зазначав Я. Затенацький. — Його красива, вишукана
російська мова лилася, як дивовижна пісня, про високе призначення мистецтва і покликання художника, про славні імена російського й світового образотворчого мистецтва» [3, арк. 6]. Селезньов багато розповідав студійцям
і про своє навчання в Академії мистецтв, її професорів, учнів, художні виставки.
Ф. Масютін також згадував про енциклопедичні знання свого вчителя (до речі, між ними склалися близькі дружні стосунки): «Сучасник і друг
мало не всіх наших видатних художників (він був добре знайомий з І. Рєпіним, В. Полєновим, В. Сєровим, М. Врубелем, М. Бруні, В. БорисовимМусатовим, В. Савінським, М. Антокольським, П. Свєдомським, В. Котарбінським та з багатьма іншими мистцями. — О. С.), що жив тривалий
час за кордоном, в Італії (у відрядженні після завершення навчання в академії) — він вражав нас — учнів — своїми енциклопедичними знаннями в
галузі мистецтва. Ми називали його живою історією російського живопису»
[7, арк. 1].
Іван Селезньов добре знався на російській і західноєвропейській літературі, історії, тонко відчував поезію. Це, до речі, певною мірою позначилося
на його творчості. Під час занять він часто читав вірші, уривки з творів улюблених письменників. Я. Затенацький писав: «Маючи досконалу пам’ять,
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Іван Федорович на заняттях студійців міг, походжаючи кімнатою, артистично, з великою художньою виразністю читати поеми і вірші О. С. Пушкіна чи
М. Ю. Лермонтова, твори М. В. Гоголя та інших російських письменників і
поетів. Ми полюбляли ці хвилини й години, упродовж яких особливо якось
добре працювалось, тим-то самі часто прохали Івана Федоровича будь-що
нам прочитати або розповісти, і він завжди відгукувався на прохання студійців і запалював їхню творчу уяву яскравими художніми образами — витворами російських художників слова» [4, арк. 8].
Показово, про високий авторитет Селезньова-педагога свідчить той
факт, що Петербурзька академія мистецтв неодноразово запрошувала його
очолити кафедру живопису (остання пропозиція надійшла в 1926 р., коли
художнику було 70 років) [19, с. 3]. Але художник любив свій рідний
Київ і прожив у ньому все своє життя. Також показовим є і той факт, що
об’єднання художників ім. I. Ю. Рєпіна клопотало перед ВУЦВК «про призначення персональної пенсії художнику Івану Федоровичу Селезньову за
його вельми тривалу й корисну педагогічну та художню діяльність, що виховала низку вагомих художніх сил, серед яких є такі імена, як: Сергій Костенко, Олександр Мурашко, Віктор Замирайло, Аристарх Лентулов та інші»
[13]. До переліку учнів Івана Федоровича слід додати прізвища таких художників, як О. Курінний, Г. Дядченко, Г. Світлицький, А. Маневич, В. Андреєв, Б. Рибченков, В. Седляр та багато інших.
Безумовно, Селезньов-педагог відіграв важливу роль у становленні багатьох художників, які навчалися у нього в школі М. Мурашка, Київському
художньому училищі та його студії. «Для нас він вагомий і цінний як художник, як досвідчений, хороший викладач мистецтва і добра, чуйна людина»,
саме так охарактеризував свого улюбленого вчителя Ф. Масютін [7, арк. 2].
І. Селезньов був хранителем і провідником найкращих традицій академічного навчання.
Крім викладацької роботи, І. Селезньов завжди плідно працював творчо.
Варто зазначити твори художника, виконані у період існування його студії.
Це переважно портрети: М. В. та О. В. Бондаревих, В. Пашкова, О. ЗабеллоПашкової, племінниці художника А. Іванової, літературознавця М. Калиновича, професора Політехнічного інституту І. Кириєнка, мистецтвознавця,
професора Київського театрального інституту Д. Соколова, О. Малашенко,
актриси Київської філармонії Л. Рудської, а також автопортрети.
На жаль, вивчення творчості цього талановитого й цікавого художника
великою мірою ускладнено тим, що багато його картин загинули — перший
раз від пожежі у квартирі, коли згоріли всі роботи, написані у закордонному відрядженні: етюди, ескізи, портрети, пейзажі; вдруге — під час Другої
світової війни. С. Рябічева зазначає: «Мистецька спадщина, яка збереглася,
дозволяє зробити висновок про те, що найбільш повно його майстерність
виявилась у портреті. Жанр реалістичного портрета посідає провідне місце у
творчості митця. Написані в різні періоди портрети Селезньова прості й суворі за композицією, точні й місткі за психологічною характеристикою образів. “Простота у мистецтві — якість, яка пізнається найвище і найважче
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за все”, — стверджував художник. У його портретах нема нічого такого, що
слугувало б поверховому ефекту. В їх основі лежить пильна увага до особи,
прагнення проникнути в глибини людської душі. Пензель Селезньова відтворив сучасників, серед яких провідне місце займають видатні діячі культури, представники передової інтелігенції Києва — художники, архітектори,
вчені, лікарі, колекціонери, актори» [12, с. 28]. Дійсно, І. Селезньов створив цілу галерею портретів, які мають свій неповторний стиль, образність,
за якими легко можна визначити авторство художника.
Загалом творча і педагогічна діяльність І. Селезньова заслуговує на монографічне дослідження.
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Уривок з архівних записів П. Мусієнка про І. Селезньова
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Від автора (П. Мусієнка. — О. С.)
«Іван Федорович Селезньов був дивним рідкісним оригіналом в житті і мистецтві. Особа він безспорно цікава. З першого знайомства з ним
з’являлось почуття глибокої пошани і симпатії. Складалось вражіння ніби
цього чоловіка я давно знав і чекав зустрічі. А це тому що спадщина його
творчості: картини, портрети, пейзажі лишались завжди живі, на високому
професійному рівні академічного живопису.
Перше моє знайомство з художником відбулося в жовтні 1928 року.
Будинок на вул. Рейтарській 35 нічим не примітний. Ось і двері квартири. Звоню і хвилююсь. Чутно як шелестить ланцюжок, потім гремить важкий залізний засов. Одкривається щілина дверей. В ній голова, старого, не
високого на зріст, діда, волосся сиве як сніг. Верхню губу закрили білі вуса
стирчять як у Петра Великого. Очі прижмурені дивляться на мене кріз окуляри.
— Ви до кого? — запитує.
— До Івана Федоровича, — відповідаю.
— Очі дідуся здивовано і тривожно заблимали, старечі зморшки набігли на лоб.
— А ви хто — запитує він?
— Студент Межигірського художньо-керамічного інституту.
— Знаю таких! Заходьте! Сідайте!
З тісного передпокою зайшли в досить простору кімнату. Стіни увішані портретами і пейзажами в старовинних позолочених рамах. Поміж ними
бачу картини царевичів в парчевих кунтушах. На мольберті полотно з рисунком вуглем: «Пушкін на березі Чорного моря». В кутку кімнати за ширмою, низький столик на ньому порожній графинчик, чарка та хвіст обгризеного оселедця. Дід бідно живе.
Перше вражіння — я в квартирі старого вчителя. Біля вікна за мольбертами працюють два приватні учні. Узнаю їх це Бела Сандомірська та Володимир Хворостецький. Вони йдуть мені назустріч, вітаємось. Це пом’якшує
перші хвилини неловкості непрошеного гостя.
— То ви цього господина знаєте? — запитує Іван Федорович учнів. От і
добре. Яка мета вашого візиту?
— Подивитись ваші картини і портрети — чемно вклоняючись відповідаю я.
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— Директор інституту в Межигір’ї — Василь Седляр — мій давній учень
по художній школі. Проте тепер він до мене не заходить, загордився. Кераміка ну що ж діло стояще. Давно півсторіччя тому, в Римі була мода малювати квіти на вазах керамічними фарбами. Я там теж пробував свої сили в
керамиці, в угоду знатним дамам.
Бесіда затягнулась більш як на годину. Прощаючись з симпатичним господарем дому я запросив його приїхати пароплавом до нас в Межигір’я
на етюди. Враження від живопису, і діда Івана Федоровича, було сильне.
Пам’ятним воно лишилося на все життя.
На обличчя і сухорляву постать художника лягла страшна перевтома.
Восьмий десяток років він живе на світі одиноко по інерції, автоматично, як
і багато його сучасників — життєлюбів, людей ХIХ віку. Він по своєму важко пережив події революцій. Його цікавило головне питання: а що ж буде
далі? Від людського озлоблення його врятував філософський склад мислення і мудрість селянського сина.
В роки його життя минули гострі і складні соціальні конфлікти, характерні броженієм ідей, боротьбою між реалістичними і антиреалістичними течіями в мистецтві, в цих умовах визначився складний шлях розвитку самобутнього таланту Селезньова. [Мусієнко Пантелеймон Никифорович «І. Ф. Селезньов». Стаття. Рук. б/д. // ЦДАМЛМ України. Ф. 990. Оп. 1.
Спр. 195. 40 арк.]
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Кабінет українського мистецтва
Всеукраїнської академії наук:
основні напрями діяльності
й дослідницькі проєкти
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Складні соціально-політичні умови, у яких відбувалося становлення та
розвиток академічного мистецтвознавства ХХ ст., призвели до того, що в
науці відсутня спадковість, унаслідок чого бракує знань про напрацювання
попередників, насамперед яскравого й трагічного покоління, якому судилося закласти підвалини вітчизняної мистецтвознавчої традиції в Українській
академії наук (з 14 червня 1921 р. — Всеукраїнська академія наук, далі —
ВУАН) наприкінці 1910-х — на початку 1930-х років1. Разом із Секцією мистецтв і Всеукраїнським археологічним комітетом (далі — ВУАК) Кабінет
українського мистецтва став осередком дослідження вітчизняної пластичної
спадщини у ВУАН. Крім того, після закриття 1924 р. Київського археологічного інституту установа відіграла вагому роль у підготовці молодої генерації істориків мистецтва. Більшість членів заснованого при Кабінеті гуртка
«Студіо»2 разом з учасниками семінару з українського народного мистецтва
Д. Щербаківського при Всеукраїнському історичному музеї ім. Т. Шевченка
(далі — ВІМШ) у другій половині 1920-х років поповнила лави аспірантів Науково-дослідної кафедри мистецтвознавства та провідних музейних закладів.
Діяльність Кабінету українського мистецтва ВУАН ще не була предметом окремого комплексного дослідження. В історії Академії наук УРСР,
підготовленій у часи хрущовської «відлиги», лише констатовано факт існування цієї установи на чолі з академіком О. Новицьким [27, с. 391]. У пізніших нарисах академічної історії, оприлюднених у совєтський період, відсутні будь-які відомості про мистецтвознавчі підрозділи 1920-х — початку
1930-х років, а заснування Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського віднесено до 1936 року [73, с. 361], коли постав Інститут українського фольклору, у якому лише після чергової реорганізації в
Інститут народної творчості та мистецтв (1942) було створено відділ образотворчого мистецтва [32, с. 297]. Автори сучасних історій Національної академії наук України (далі — НАНУ), що традиційно містять побіжні і не завжди
точні відомості про мистецтвознавчі інституції, згадали про відкриття Кабінету українського мистецтва й гуртка «Студіо» при ньому одночасно з однойменною академічною кафедрою, тобто 1922 р., хоча гурток розпочав діяльність на чотири роки пізніше, а також означили основні напрями діяльності
установи, включаючи укладання карт художньої промисловості й організацію екскурсій для збирання творів народного мистецтва [36, с. 169].
О. Бонь у присвяченій О. Новицькому монографії зазначив, що академік керував Кабінетом українського мистецтва ВУАН, при якому функ-
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Олекса Новицький у Кабінеті українського мистецтва ВУАН. 1930. ІР НБУВ

ціонував гурток «Студіо», але помилково вважав, ніби він спрямовував діяльність започаткованої Ф. Шмітом установи [8, с. 29]. Насправді йдеться про два різні академічні підрозділи — Кабінет мистецтв, організований
Ф. Шмітом у складі Кафедри мистецтв ВУАН, і Кабінет українського мистецтва, заснований О. Новицьким у складі Кафедри українського мистецтва
ВУАН. Деякі аспекти історії Кафедри та Кабінету українського мистецтва
ВУАН і Науково-дослідної кафедри мистецтвознавства О. Бонь висвітлив у
статті про діяльність Ф. Ернста, проте не уникнув плутанини академічних і
науково-дослідних кафедр [9].
М. Січка присвятила окрему розвідку діяльності гуртка «Студіо» при Кабінеті українського мистецтва ВУАН у 1920—1930-х роках (?!), хоча він проіснував лише один рік (1926). Ця хронологічна неоковирність пов’язана з
тим, що молода дослідниця не зуміла розмежувати мистецтвознавчі інституції 1920-х років, точніше академічні й позаакадемічні кафедри, унаслідок
чого помилково ототожнила Кафедру українського мистецтва ВУАН (а відповідно й Кабінет українського мистецтва) з Науково-дослідною кафедрою
мистецтвознавства: «Формально науково-дослідна кафедра мистецтвознавства мала належати відомству ІНО, але єдина її фактично працююча секція українського мистецтва О. П. Новицького, яка розміщувалась у Кабінеті українського мистецтва, фактично була кафедрою українського мистец-
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тва ВУАН. Тож і в документах гурток позиціонується як складова частина
Кабінету українського мистецтва ВУАН» [68, с. 51].
З-поміж великих наукових проєктів, над якими працювали фахівці академічної установи, у літературі достатньо повно висвітлено перебіг підготовки тому пластичної спадщини Повного зібрання творів Т. Шевченка (так
званого єфремовського), над яким працював головно О. Новицький, а згодом долучився Ф. Ернст, написавши вступну монографічну розвідку про
Шевченкову образотворчість [4—7; 75; 78].
В останні роки з’явилося чимало праць, присвячених розвитку краєзнавства на Поділлі, у яких наголошено на вагомій ролі ВУАН в організації
та координації відповідних досліджень на місцях у 1920-х роках [10, с. 246,
256—263; 58, с. 58—59]. Для їхніх авторів, котрі відзначили внесок у цей процес академічних Етнографічної, Краєзнавчої, Культурно-історичної комісій
і Музею антропології та етнології ім. Ф. Вовка, залишилася невідомою підготовка співробітницею Кабінету українського мистецтва Н. Коцюбинською
карт художньої промисловості Поділля та розгортання сітки кореспондентів
у регіоні. Водночас низку цікавих відомостей про діяльність та долю дослідниці подала в статті Л. Падун-Лук’янова [54].
Використана авторкою джерельна база охоплює як опубліковані матеріали, насамперед звідомлення ВУАН та окремих її підрозділів, так і архівні, що зберігаються переважно в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (далі — ІР НБУВ), Архівних наукових фондах рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Рильського НАН України (далі — АНФРФ ІМФЕ), Науковому архіві Інституту археології НАН України (далі — НА ІА НАНУ).
Мета статті — висвітлити історію Кабінету українського мистецтва
ВУАН, окресливши основні напрями його діяльності та найважливіші дослідницькі проєкти.
З обранням дійсними членами Ф. Шміта (13 червня 1921 р.) по Кафедрі
всесвітнього мистецтва (історії всесвітнього мистецтва) та О. Новицького
(26 червня 1922 р.) по Кафедрі українського мистецтва (історії українського
мистецтва) [26, с. 470, 487; 59] у ВУАН вдалося налагодити мистецтвознавчі
студії. На відміну від науково-дослідних кафедр Наркомату освіти УСРР,
академічні кафедри не були установами, а лише репрезентували ту чи іншу
галузь науки у ВУАН [31, с. 14], тому Ф. Шміт і О. Новицький організували
низку кабінетів, музеїв, секцій, комітетів, співробітники яких безпосередньо
займалися дослідницькою діяльністю. Так, у складі Кафедри всесвітнього
мистецтва діяли Кабінет мистецтв, Кабінет дослідження дитячої творчості
й Кабінет масового революційного мистецтва, основні зусилля яких було спрямовано на студіювання проблем естетичного виховання, дитячої та масової
самодіяльної творчості, що нині прийнято зараховувати до аутсайдерського
мистецтва [76; 77]. Натомість до Кафедри українського мистецтва, яка тісно
співпрацювала із Секцією мистецтв, належали Кабінет українського мистецтва, Музей українських діячів науки та мистецтва, Театральний музей.
Кабінет українського мистецтва ВУАН — інституція однойменної академічної кафедри, створена з ініціативи О. Новицького на основі збірки
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творів музею Українського наукового товариства (далі — УНТ). Олекса Петрович у різних джерелах наводив відмінні дати заснування Кабінету, який очолював, — від 1922
до 1924 року3. Розбіжність, вочевидь, пов’язана з тим, що після обрання дійсним членом ВУАН науковець через брак коштів не зміг одразу виїхати з Криму й перебрався до
Києва лише восени 1922 р., тобто
формально час заснування установи він ототожнював або з роком обрання академіком і початком функціонування Кафедри українського
мистецтва відповідно, або з двома наступними роками, коли безпосередньо займався створенням чи налагодженням діяльності низки академічних мистецтвознавчих інституцій. Завдання Кафедри українського
мистецтва О. Новицький убачав в
організації досліджень вітчизняного мистецтва, гуртуванні всіх наукоАкт перевірки колекції Василя Щавинвих сил країни та підготовці молоського в Музеї мистецтв ВУАН. 30 жовтня
дих фахівців з розглядуваної дисци1925 р. ІР НБУВ
пліни [49, арк. 1], тому невдовзі після приїзду до Києва заснував Кабінет українського мистецтва, відновив Софійську комісію, очолив Секцію мистецтв ВУАН. Зрозуміло, що за кілька
останніх місяців 1922 р. оформити організаційно всі починання було складно. Якщо Секцію мистецтв ВУАН, що існувала з 1918 р. в складі УНТ, а
1921 р. набула статусу академічної інституції, О. Новицький очолив 9 жовтня 1922 р., то Софійську комісію вдалося відновити в червні 1923 р. Ба більше, за свідченням академіка, збірку українського мистецтва УНТ Кабінет
отримав лише 1924 р. разом із приміщенням на вулиці Жертв революції, 23
(нині — Десятинна, 9) у Києві [42, арк. 3].
Надалі збірка Кабінету українського мистецтва поповнювалася переважно пожертвами [18, арк. 1—1 зв. 28, с. 94; 49, арк. 2;]. Найсуттєвіша з них
припала на 1925 р., коли до установи надійшла колекція відомого петербурзького збирача й знавця технології малярства В. Щавинського, що включала оригінальні малярські твори, світлини та репродукції картин, цінну
книгозбірню. Одразу після перевезення до Музею мистецтв ВУАН (нині —
Національний музей мистецтв ім. Б. і В. Ханенків) чотирнадцяти ящиків з
картинами та репродукціями збірки В. Щавинського, які 20 жовтня О. Новицький передав ученому секретареві цього закладу С. Гілярову [71, арк. 43],
розпочалась перевірка їхнього вмісту. Під керівництвом С. Гілярова пред-
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ставниці Кабінету українського мистецтва Н. Коцюбинська, Н. Романенко,
М. Мушкет і деякі інші особи, зокрема співробітник Київської картинної галереї В. Шафіров, стажистка Музею мистецтв П. Кульженко або комендант
Ф. Бурдах, відкривали комору, де зберігалися твори, послідовно перевіряли
вміст ящиків і складали опис. Скажімо, Н. Коцюбинська 22, 28—31 жовтня та 4—6 листопада займалася описом картин і кількох десятків портфелів з репродукціями [71, арк. 46—47, 52—58]. За дорученням О. Новицького
вона повернула до Кабінету українського мистецтва два краєвиди С. Світославського, які були серед п’ятдесяти чотирьох малярських творів, переданих Музею мистецтв ВУАН [71, арк. 46 зв.]. Натомість книгозбірня В. Щавинського повністю залишилася в Кабінеті, що викликало невдоволення керівництва музею, яке за кілька років домоглося паритетного рішення, що
задовольнило обидві академічні установи. На підставі ухвали Комісії в справі розподілу збірки В. Щавинського від 6 березня 1928 р. [12, арк. 1] О. Новицький 5 червня передав Музею мистецтв ВУАН понад триста книжок, дотичних до проблематики його досліджень [12, арк. 2, 7—12 зв.]. Зі свого боку
16 листопада 1925 р. Н. Коцюбинська отримала від С. Гілярова для Кабінету українського мистецтва двісті чотирнадцять книжок журналу «Киевская
старина», які надійшли 1919 р. до бібліотеки Музею мистецтв з Другої київської гімназії [71, арк. 42].
Крім частини колекції В. Щавинського, деякий час у Кабінеті зберігалася збірка мистецтвознавця К. Широцького, проте згодом мати дослідника
продала її ВІМШ та Всеукраїнському музейному містечку4.
Мистецькі твори надходили до Кабінету від різних інституцій і приватних осіб. Наприклад, 1927 р. колекція установи поповнилася на сто сімдесят один експонат, сто тридцять два з яких надійшло від Г. Танцюри, одинадцять — з колишнього Київського археологічного інституту, дев’ять — від
архітектора В. Кричевського5, сім — від Ю. Максимчук (Максимчукової),
по одному — від Всеукраїнського музейного містечка, Є. та М. Рудинських
та інших осіб. Через мовознавицю О. Курило вдалося отримати два родові образи Кочубеїв, а через управу ВУАН — дванадцять олійних портретів, переважно українських гетьманів [18, арк. 1]. Показово, що більшість
із майже двох сотень творів надіслали кореспонденти Кабінету Г. Танцюра
та Ю. Максимчук — учителі з Гайсина (нині — місто Вінницької області) і
Клебані (нині — село Тульчинського району Вінницької області) відповідно,
які регулярно не лише подавали анкетні відомості, але й збирали твори мистецтва, головно народного. Оскільки стан збереженості багатьох надходжень
був украй незадовільним, академічна інституція дбала про їхню реставрацію.
О. Новицький з особливою вдячністю згадував співробітника Реставраційної
майстерні Всеукраїнського музейного містечка М. Касперовича, який часом
реставрував твори безплатно, наприклад портрет Богдана Хмельницького зі
збірки В. Щавинського [18, арк. 1 зв.].
Важливим джерелом поповнення колекцій були експедиції постійної позаштатної співробітниці Кабінету Н. Коцюбинської [28, с. 221; 41, арк. 28—
29], яка також опікувалася інвентаризацією початкової збірки та набутих
пізніше артефактів, складанням карткового каталогу [19, с. 13; 43, арк. 3, 7].
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Наприклад, з експедиції 1924 р. до колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії дослідниця привезла сорок шість зразків шиття низзю, два поминальні калачі, п’ять писанок, рипіду з дарохранильниці, частину різьбленої колонки іконостаса, елементи вінчального хреста, замальовки церковних
хрестів і народних строїв [34, арк. 1—1 зв.]. У підготовленому до десятиліття
ВУАН путівнику «Київ» О. Новицький і Ф. Ернст зазначили, що колекція
Кабінету охоплювала різноманітний матеріал з українського мистецтва, зокрема, порцелянові, фаянсові, глиняні, металеві, скляні, дерев’яні різьблені вироби, будівельні матеріали, зразки станкового малярства, тканини, вишивки, гравюри, книжки, серед яких були як стародруки, так і нові видання
з мистецтва [45, арк. 357—358]. Книгозбірня установи наприкінці 1920-х років налічувала близько двох тисяч видань з історії та теорії мистецтва, тисяча двісті сорок сім з яких були безпосередньо присвячені різним видам образотворчого, декоративно-вжиткового мистецтва, будівельним матеріалам
тощо [48, арк. 2; 69, с. 52].
Зважаючи на закриття владою 1924 р. Київського археологічного інституту, одним з нагальних завдань Кабінету українського мистецтва О. Новицький уважав підготовку молодої генерації дослідників, у зв’язку з чим
ініціював створення при установі гуртка «Студіо», що його ВУАН офіційно затвердила 14 січня 1926 р. [41, арк. 1]. Ухвалений на першому засіданні (20 січня) статут передбачав, що члени гуртка студіюватимуть вітчизняне
мистецтво як шляхом улаштування спільних засідань, екскурсій і лекцій фахівців відповідного профілю, так і в невеличких групах за затвердженою керівником Кабінету програмою. Також документ регламентував порядок набуття статусу дійсних і почесних членів:
Статут
гуртка при Кабінеті Українського Мистецтва УАН «Студії»

1. Гурток «Студія» має на меті студіювати наукові питання по українському мистецтву.
2. Щоб досягнути зазначеної мети, гурток а) улаштовує засідання, на котрі можуть допускатися й гості, кожний раз за згодою завідуючого Кабінетом, в) організовує для своїх членів відповідні екскурсії, с) улаштовує за згодою завідуючого Кабінетом неприлюдні лекції відповідних фахівців.
3. Усі члени мають право об’єднуватися в гуртки в кількости не більше 5-и чоловіка для виконання певних завдань по власному програму, затвердженому завідуючим Кабінетом, але без його безпосередньої участи. За згодою керівник[а] гурток
приймає участь в наук[ових] засід[аннях] катедри і виступає з своїми доп[овідями].
4. Гурток складається з фундаторів і поповняється новими дійсними членами по
обранні їх не менше, як двома третинами всіх дійсних членів і по затвердженні їх завідуючим Кабінетом.
5. Кожний член повинен при свому вступленні подати до Кабінету своє [curriculum vitae6].
6. Крім дійсних членів, гурток може обирати вже відомих учених, які можуть
бути корисними для нього, на почесних членів, на тих же умовах, на яких обираються дійсні члени.
7. Член, що протягом року не виявив своєї діяльности, вибуває з гуртка.
8. Усі доклади або їх конспекти та инші роботи гуртка залишаються у Кабінеті [72]7.

284

www.etnolog.org.ua

Кабінет українського мистецтва Всеукраїнської академії наук...

IM

FE

До складу гуртка входило чотирнадцять дійсних (К. Білоцерківська,
М. і Н. Венгрженовські, М. Вязьмітіна, Н. Геппенер, А. Іванова-Артюхова,
Н. Коцюбинська, П. Кульженко, Т. Мішківська, Л. Мулявка, Г. Мороз,
М. Новицька, О. Сафонова та Є. Спаська) і троє почесних (Д. Щербаківський, Ф. Ернст, В. Зуммер) членів [28, с. 219; 68, с. 50—51; 70].
Основною формою роботи гуртка були засідання (пленуми), на яких
розглядали організаційні питання, заслуховували й обговорювали наукові доповіді, звіти членів про проведені влітку експедиції. Тематика виступів була досить різноманітною й зумовлювалася індивідуальними зацікавленнями дослідників. Так, 1926 р. на його засіданнях заслухали такі доповіді членів гуртка: «Про діяльність Н. Шабельської8» О. Новицького, «Візантійська кераміка Херсонеського музею» Н. Венгрженовської, «Критська
культура» М. Вязьмітіної, «Жерденівське гончарство» Н. Геппенер, «Картина М. Ярошенка9 “Кочегар” і оповідання В. Гаршина10 “Художники”»,
«Соціальні основи в творах М. Ярошенка» й «М. ¥е11 за збіркою Всеукраїнського історичного музею ім. Шевченка»12 А. Іванової-Артюхової, «Розписи м. Козина» Т. Мішківської, «Неолітична кераміка дюнних стацій» й «Датовані єпітрахилі Лаврського музею (1640—1743)» М. Новицької, «Київські
гончарі» О. Сафонової, «Статистично-описовий метод праць над масовим
матеріалом» Є. Спаської, «Виображення пелікана в українському мистецтві»
та «Про розкопини в садибі Трубецького» Н. Коцюбинської. До того ж на
засіданнях виступили спеціально запрошені фахівці — І. Спаський («Метод розкопин курганів у Шестов[и]ці13») і М. Щепотьєва («Форма хрестівенколпіонів з археологічних розкопин на Україні та відображення на них»,
«Про працю в м. Лебедині 1925 року»), а члени гуртка неодноразово інформували про результати власних експедицій [28, с. 219—220].
Крім підготовки доповідей, члени гуртка «Студіо» опрацьовували літературу з мистецтва й соціології, складали бібліографічні картки, розробляли
картотеку датованих пам’яток українського мистецтва. Невдовзі після створення гуртка (3 лютого 1926 р.)
його дійсні члени висловили бажання прослухати цикл лекцій
для глибшого ознайомлення з
техніко-технологічними аспектам
різних видів мистецтва, серед
них — «Фотографічні засоби
при оздобі книжки» В. Кульженка, «Художня оздоба книжки»
А. Середи, «Техніка малярства»
М. Касперовича, «Техніка фініфті та емалі» П. Курінного, «Азбука архітектури» К. Мощенка,
«Техніка золотарства» Д. Щербаківського, «Техніка порцеляни і
фаянса» М. Старицького та «Ткац- Заява К. Білоцерківської до гуртка «Студіо».
1926 р. АНФРФ ІМФЕ
тво» М. Сироватки [28, с. 220; 41,
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Наталя Коцюбинська серед учениць Д. Щербаківського. Сидять зліва направо: М. Щепотьєва, М. Венгрженовська, М. Вязьмітіна, Є. Спаська; стоять: Н. Венгрженовська, М. Новицька, Н. Коцюбинська. 1927. Фото з приватної колекції

арк. 2]. Упродовж року вдалося організувати лише три із запланованих восьми лекцій — П. Курінного, М. Старицького й В. Кульженка, причому дві
останні відбулися в Київському сільськогосподарському музеї та друкарській
майстерні Київського художнього інституту. Деякі члени гуртка мали можливість пізнати ази малярства на заняттях, які проводив М. Макаренко [28,
с. 220—221; 68, с. 51].
На четвертому пленумі гуртка (10 лютого) О. Новицький запропонував молодим дослідницям укласти картки для реєстрації всіх датованих
пам’яток українського мистецтва [41, арк. 4]14. Комісія в складі О. Сафонової, Є. Спаської та Венгрженовської за півтора місяця (24 березня) ознайомила колег з розробленою ними схемою картки, після чого присутні дійшли згоди, що працю потрібно поширити, розробивши картки для кожного
виду мистецтва. Підготувати картку для опису пам’яток архітектури доручили П. Кульженко й Н. Геппенер, дерев’яного різьблення — Н. Венгрженовській і М. Вязьмітіній, кераміки — Є. Спаській та О. Сафоновій, тканини — Л. Мулявці, Г. Мороз і Т. Мішківській, шиття — Є. Спаській і М. Новицькій, металу — Венгрженовській і Є. Спаській, малярства — К. Білоцерківській та М. Венгрженовській, ритини (гравюри) — Н. Коцюбинській
і Н. Венгрженовській, рукописів — Н. Коцюбинській і М. Новицькій [41,
арк. 8; 68, с. 54]. Щоправда, у звіті про роботу в 1926 р. перелік виконавиць
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деяких карток різниться від щойно наведеного, скажімо, Н. Коцюбинську
разом з Н. Венгрженовською та М. Новицькою згадано там як авторку схеми картки та інструкції з опису пам’яток дерев’яного різьблення, П. Кульженко — реставрації церковного будівництва (доручили переробити), О. Сафонову й Є. Спаську — кераміки (доручили доповнити), М. Новицьку та
Є. Спаську — шиття (доручили пояснити деякі терміни) [28, с. 220].
Серед матеріалів гуртка «Студіо» відклалися схеми карток та інструкції
з опису пам’яток дерев’яного будівництва (кам’яних і дерев’яних церков),
дерев’яного різьблення, ткання, а також інструкції з опису рукописів, мініатюр, гравюр і гаптування [41, арк. 12—17; 39]. Оскільки схема картки є скороченим варіантом інструкції з опису, наведемо для прикладу інструкцію
з опису пам’яток дерев’яного різьблення, розроблену, вірогідно, Н. Коцюбинською, Н. Венгрженовською та М. Новицькою:

FE

Інструкція для опису деревляної різьби

IM

1. Назва пам’ятника (назва літературна та місцева з вказівкою на її призначення чи вживання).
2. Дата.
3. Адреса походження (по можливости точна адреса походження з зазначенням,
на чому базується ця відомость, та прізвище і адреса тих власників, через руки котрих вона перейшла).
4. Адреса знаходження (точна адреса і прізвище власника або назва установи та
її інвентарний номер).
5. Майстер (ім’я та прізвище майстра або майстерні).
6. Матер’ял (при опису матер’ялу давати, крім літ[ературних] назв, місцеві терміни), з якого дерева, чим фарбовано, як золочено (левкас, кольор ґрунтовки).
7. Техніка (крім літ[ературних] назв, місцеві терміни /різьба на площі ножем,
рівним долотом та ложковидним, ажурна різьба, скульптурна/).
8. Опис (загальний опис речі, її композиція, що саме оздоблено, що уявляє з
себе різьба /який сюжет або орнамент/, як виображено /композиція, трактовка, кольор і т. ин./).
9. Розмір речі та розмір оздобленої площі.
10. Напис (точна копія з дотриманням ортографії).
11. Наріси або фотографії (чи були зроблені і де переховуються).
12. Стан (зазначення попсованих місць з вказівкою, в чому полягає порча).
13. Література про цю пам’ятку.
14. Хто подав відомости, коли, його прізвище, підпис, адреса.
15. Примітки [41, арк. 15].

Як бачимо, інструкція передбачала всебічний і точний опис пам’ятки
дерев’яного різьблення, який не лише давав змогу скласти уявлення про
неї на підставі фіксації часу й місця створення, автора / майстерні, композиційних та іконографічних особливостей, розміру, матеріалу й техніки
виготовлення, стану збереженості, але й фіксував провенанс, бібліографічні відомості, виявлені замальовки чи світлини. Слід також зауважити, що в
цьому документі суттєве місце відведено фіксації місцевих назв як власне
пам’ятки, так і матеріалу (-ів), техніки, що є промовистим свідченням тієї
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важливої ролі, яку в розглядуваний період учені надавали лексичній складовій у дослідженні мистецьких артефактів.
Оскільки більшість дійсних членів гуртка «Студіо» одночасно брала
участь у роботі семінару з українського народного мистецтва при ВІМШ (керівник — Д. Щербаківський), наприкінці 1926 р. вони вирішили об’єднатися
в єдиний гурток при Науково-дослідній кафедрі мистецтвознавства, де працювали як аспіранти чи кандидати в аспіранти. Хоча формально гурток
«Студіо» припинив існування 31 грудня 1926 р. [41, арк. 49], його учасниці підтримували тісні контакти з Кабінетом українського мистецтва ВУАН,
адже вони продовжували досліджувати питання історії вітчизняного мистецтва, що корелювалися з проблематикою установи. Наприклад, 1929 р.
Історично-філологічний відділ ВУАН схвалив до друку як видання Кафедри
українського мистецтва працю К. Білоцерківської та М. Венгрженовської,
присвячену виробам Межигірської фабрики15, яка, щоправда, через зміну
ідеологічних парадигм так і не вийшла у світ.
Наукова проблематика Кафедри і Кабінету українського мистецтва в
другій половині 1920-х років передусім охоплювала дослідження української
архітектури, упорядкування тому пластичної спадщини Повного зібрання
творів Т. Шевченка («Малярські твори Шевченка») і підготовку карт художньої промисловості України.
У процесі вивчення української архітектури від найдавніших часів до
сьогодення О. Новицький уважав нагальним видання «Словника українського будівництва», проте він розумів, що написання потребує копіткої підготовчої роботи. На початковому етапі вчений накопичував візуальні матеріали, зокрема, на 1926 р. запланував збирання «знімків архітектурних мотивів на мініатюрах українських рукописів, стародруків, у стінописах,
пам’ятках станкового малярства, у виробах золотарських, різьбарських та інших, а також збірання знімків барочних мотивів у пам’ятках українського
будівництва та оброблення усього цього матеріялу» [52, арк. 1]. Суттєве значення надавали зображенню архітектурних мотивів у датованих творах мистецтва, наприклад, 1929 р. з цією метою опрацювали збірки Чернігівського
й Полтавського музеїв. До 1930 р. словник був індивідуальною темою О. Новицького, а згодом до її розроблення прилучилася група фахівців [20, арк. 2].
Упродовж останніх десяти років життя академік О. Новицький напружено працював над упорядкуванням сьомого (згодом він став восьмим) тому
Повного зібрання творів Т. Шевченка. Датований 28 листопада 1923 р. проєкт угоди між київською філією Державного видавництва України та Комісією для видавання пам’яток новітнього українського письменства ВУАН
(голова — С. Єфремов) щодо видання творів Т. Шевченка у восьми-десяти
томах, передбачав, що першими будуть підготовлені третій (згодом він став
четвертим) том, який міститиме щоденник поета, і сьомий том, присвячений Шевченковому пластичному доробку [11]. Для реалізації проєкту Комісія для видавання пам’яток новітнього українського письменства організувала підкомісію, до складу якої ввійшли С. Єфремов, М. Новицький,
П. Филипович, спеціально запрошені академік О. Новицький і технічний
працівник В. Вайсблат, що активно займалася підготовкою й редагуванням
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матеріалів першочергових томів [26,
с. 395—396].
Під час упорядкування сьомого
тому чи не найбільше енергії та часу
О. Новицькому довелося затратити
на налагодження контактів з установами й приватними особами України (як совєтської, так і галицької) і
Росії, у яких зберігалися чи, за різними відомостями, могли зберігатися Шевченкові твори. Без цієї копіткої роботи неможливо було щонайповніше виявити корпус творів художника, а також описати їх, сфотографувати й атрибутувати. На жаль,
не всі роботи вченому вдалося обстежити de visu, проте він намагався
самостійно переглянути хоча б найбільші збірки. Так, улітку 1927 р. під
час відрядження до Чернігівського державного музею, де зберігалася шевченкіана В. Тарновського,
О. Новицький виявив на зворотах Малярські твори Шевченка. Титульний арописаних Б. Грінченком малюнків куш машинописного примірника восьмого
чотирнадцять невідомих раніше тво- тому Повного зібрання творів Т. Шевченка. 1930. ІР НБУВ
рів художника, встановив зміст зображень двадцяти дев’яти малюнків,
описав альбоми, подаровані А. Маркевичем, збірки Д. Мордовця і Ф. Ткаченка. Завдяки детальному обстеженню зображень на зворотах малюнків
йому вдалося, зокрема, реконструювати ескіз фігури хлопчика до відомої
Шевченкової сепії «Байгуші під вікном» («Державний кулак»), фрагменти
якого він виявив на розрізнених аркушах. Після відрядження до Чернігова вчений констатував, що «тепер не залишилося там ані клаптика паперу з малюнком Шевченка, який б я не простудіював» [46, арк. 1—1 зв.; 75,
с. 73—74].
У грудні 1927 р. головний редактор Повного зібрання творів Т. Шевченка С. Єфремов здав матеріали сьомого тому до видавництва [16, с. 555], проте інспірований владою процес «Спілки визволення України» загальмував
роботу над працею. До арешту С. Єфремова 21 липня 1929 р. у світ вийшло
два томи — четвертий («Журнал») і третій («Листування») [79; 80]. Набір і
друк репродукцій Шевченкових творів, укладених О. Новицьким коментарів
та покажчиків київська філія видавництва «Література і мистецтво» в основному закінчила лише наприкінці 1932 р.
Перша частина видрукованих матеріалів восьмого тому16, що має назву
«Малярські твори Шевченка» (с. 1—396), — це альбом репродукцій, у якому
шістсот п’ятдесят вісім творів згруповано за технікою виконання, характе-
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ром збереженості, видовою складовою: картини олійними фарбами, акварелі, рисунки олівцем, малюнки пером, офорти, малюнки, що збереглися тільки в репродукціях, архітектура. У другій частині — «Коментарі до малюнків
Т. Г. Шевченка», що мала окрему нумерацію сторінок (с. 1—216), О. Новицький подав коментарі до тисячі двадцять одного Шевченкового твору,
зазначивши їхню назву (зміст, сюжет), дату створення, техніку виконання,
розмір, місце зберігання (з додатком провенансу), джерела, у яких згадувався чи репродукувався кожен твір. На відміну від ілюстративної частини, у
коментарях учений дотримувався хронологічного принципу подання матеріалу, свідомо відмовившись від жанрової рубрикації, апробованої в його монографії 1914 р. «Шевченко як маляр» [50, арк. 10; 75, с. 80]. У рецензії на
рукопис коментарів академік Д. Багалій, котрий замінив С. Єфремова на
посаді головного редактора видання творів Т. Шевченка, писав: «О. П. Новицьким виявлена у всякому разі, мабуть, майже повна малярська продукція
Шевченка — і це його велика заслуга. Він у цій справі являється головним
фахівцем ще з тих часів, коли почав працювати над Шевченком-малярем і
випустив в світ ряд робот про нього» [2, арк. 2—4; 75, с. 76].
Крім коментарів, О. Новицький уклав покажчик творів, що їх приписували Т. Шевченкові, алфавітний реєстр осіб і організацій, які коли-небудь
володіли Шевченковими картинами, малюнками, гравюрами, а також систематизував відомості про місце їхнього відтворення впродовж 1841—1929 рр.
Звісно, у такій великій праці вченому не вдалося уникнути помилок і неточностей, що пояснюється і складністю завдання, і неможливістю безпосередньо опрацювати всі відомі твори, і станом тогочасного шевченкознавства,
проте, як слушно зауважував сам автор, «фундамент тепер є» [50, арк. 26;
75, с. 80].
Драматичніше склалася доля вступної розвідки О. Новицького до восьмого тому, точніше його останнього монографічного дослідження про
Шевченка-художника. В основу цієї праці покладено монографію 1914 р.,
що була суттєво доопрацьована. «У вступній частині, — наголошував автор, — крім загальної переробки її, додано огляд попередньої літератури,
окремі розділи про тематику, про композицію та трактовку, про малярську
фактуру Шевченкову» [50, арк. 26]. Монографічна розвідка складалася із
сімнадцяти розділів, у першому з яких розглянуто історіографію питання,
у наступних дев’яти — у хронологічній послідовності проаналізовано процес становлення й еволюції Шевченка-художника. За тим автор окреслив
загальний стан розвитку російського мистецтва в першій половині ХIХ ст.,
зосередившись на постатях О. Венеціанова, К. Брюллова, Ф. Бруні й О. Іванова, проаналізував впливи К. Брюллова й Рембрандта на творчість Т. Шевченка, висвітлив ставлення останнього до інших мистців, тематику й процес його творчості, уживані ним матеріали та техніку [50; 75, с. 79]. Розвідка
О. Новицького отримала високу оцінку сучасників. Так, Д. Багалій зазначив: «Прочитавши рукопис акад. О. П. Новицького “Малярські твори Шевченка”, я прийшов до висновку, що він дає коротку й просто викладену його
артистичну біографію, на хронологічному грунті, на підставі першоджерел, а
також стислу оцінку його, яко маляра…» [2, арк. 1]. Водночас рецензент ви-
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словив низку зауважень, чимало з яких віддзеркалювали тогочасні тенденції
щодо соціологізації науки, приміром, він порадив автору скористатися працями А. Річицького й В. Коряка для соціальної характеристики Шевченкової доби, а також наголосив, що без висвітлення Шевченка як «революційного поета», «представника передпролетаріяту» неможливо зрозуміти його
малярську творчість [2, арк. 1].
Наприкінці 1930 р. О. Новицький подав доопрацьований варіант вступної статті, який Д. Багалій рекомендував до друку за умови, що автор переробить «свою характеристику доби Шевченка, що стояла на переломі дворянсько-кріпацької торговельної і нової промислового капіталізму»
[2, арк. 8]. Проте невдовзі розвідку О. Новицького категорично відхилили із суто ідеологічних причин, скажімо, Є. Шабліовський у притаманному
тому часові брутальному тоні кваліфікував її як «буржуазно-націоналістичну
квазі-наукову писанину» [62, арк. 2; 75, с. 79]17.
Одночасно з упорядкуванням тому пластичної спадщини Т. Шевченка в другій половині 1920-х років Кабінет українського мистецтва ВУАН
започаткував ще один масштабний проєкт. Проведена Н. Коцюбинською
1926 р. плідна експедиція до Тульчинської та Могилівської округ, зав’язані
нею контакти з місцевим учительством, яскраві надбання стали підставою
для того, щоб з 1927 р. Кабінет одним із напрямів роботи визначив підготовку карт художньої промисловості України і доручив опікуватися ним своїй єдиній постійній нештатній співробітниці [42, арк. 3] (див. вклейку: 69,
70). Обґрунтовуючи нагальність вивчення селянської художньої промисловості, що в процесі суспільно-економічних трансформацій стрімко нищилася, О. Новицький наголошував, що воно матиме і суто наукове, і практичне
значення, оскільки сприятиме розширенню експортних можливостей країни [55, арк. 1].
Кабінет українського мистецтва запланував підготувати карти художньої
промисловості України за вісьмома окремими видами (галузями): гончарство, ткацтво, шиття, кушнірство, дерев’яне різьблення, сницарство, писанкарство, хатні розписи. Для цього етнографічну територію України поділили
«за діалектологічною класифікацією українських говорів» [49, арк. 2], укотре продемонструвавши важливість лексичного чинника в студіюванні явищ
матеріальної культури.
У процесі підготовки карт художньої промисловості Н. Коцюбинська
уклала орієнтаційну анкету й анкети з окремих видів мистецтва чи типів
виробів (рушники, писанки, сорочки), які розіслала численним кореспондентам установи [28, с. 221]. У зверненні до потенційних інформаторів учені пояснювали: «Коли будете давати відповіді на запитання в анкеті, то заповнюйте кожну графу кожного запитання, хоч-би у Вашому селі й не робилося тих чи інших робіт, наприклад, коли у Вас немає ганчарів, то так і
зазначіть: “ганчарів немає”, або “писанок не пишуть”, але давніш “писали” (зазначіть, по змозі, як за давно), або “на дереві не вирізують, але різьблені давніш вироби, як от: ярма, заденки й т. и. ще трапляються” і т. и.»
[64]. Наголошуючи на цінності для науки надісланих відомостей, вони за-
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стерігали, що «добре було-б, подаючи відповідь, показати цю анкету сусідам
та порадитись з місцевим учителем і скласти відповідь гуртом» [64]. Ініціатива академічної установи знайшла щирий відгук у мешканців сіл і містечок, особливо тамтешньої інтелігенції, які радо надсилали відомості про поширеність тих чи інших видів мистецтва в конкретному населеному пункті,
а також почали глибше цікавитися історією і культурою рідного краю [55,
арк. 2].
Цілком покладатися на відомості, подані кореспондентами в анкетах,
науковці, звісно, не могли, тому для їх перевірки та безпосереднього вивчення осередків народного мистецтва Кабінет щороку відряджав Н. Коцюбинську в різні регіони УСРР, переважно на Східне Поділля.
Навесні 1927 р. дослідниця отримала від ВУАН відрядження до Вінниці, під час якого мала намір опрацювати в місцевому музеї наддністрянські рушники та килими, в обласному архіві переглянути книжки ткацького
цеху, матеріали немирівського Свято-Миколаївського й браїлівського СвятоТроїцького жіночих монастирів, налагодити кореспондентську мережу на
Поділлі. О. Новицький пов’язував бажання Н. Коцюбинської опрацювати
архівні джерела з історії ткацьких цехів у Вінниці й Кам’янці-Подільському
не тільки з темою її промоційного (аспірантського) дослідження «Орнаментація рушників і килимів Поділля», але й з розробленою ВУАКом анкетою
щодо джерел з історії українського мистецтва [43, арк. 1].
Упродовж 19 березня — 2 квітня, як зазначено у звіті, дослідниця переглянула у Вінницькому округовому архіві «Акты дворянской опеки»18, що
дозволяли визначити економічне становище різних категорій дворянства,
клірові відомості й прибутково-видаткові книги церков, а в музеї ознайомилася зі стародруками та рукописами, опрацювала збірку подільських рушників. До того ж вона зібрала відомості про архітектуру й окремі деталі церков
у селах П’ятничани і Старе Місто (нині в складі Вінниці). З метою збирання
матеріалів для карт художньої промисловості України їй вдалося налагодити
зв’язок з установами Всеукраїнського сільськогосподарського банку (Укрсельбанку) і Спілки кооперативних організацій «Господарсоюз», Кабінетом
виучування Поділля [43, арк. 4—5]19. Слід зауважити, що саме в цей час на
Вінниччині відбувалося формування районних краєзнавчих товариств, вагому роль у становленні яких відігравав Кабінет виучування Поділля при Вінницькій філії Всенародної бібліотеки України, співробітники якого розробили орієнтовний статут і план роботи таких структур, підготували програму
збирання відомостей і рекомендований покажчик літератури про край [10,
с. 257—258; 58, с. 74].
Упродовж 1927 р., крім інвентаризації нових експонатів і складання
карткового каталогу музею Кабінету українського мистецтва ВУАН, Н. Коцюбинська активно листувалася з кореспондентами інституції, число яких
зросло до ста тридцяти восьми осіб. Вона розіслала їм орієнтаційні анкети,
відповіді на питання яких планували використати для складання карт художньої промисловості України, а також готувала спеціальні анкети з кожної галузі народного мистецтва. Завдяки анкетам, отриманим з Вінницької (три),
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Тульчинської (дванадцять), Могилівської (сім), Київської (шість), Уманської (тринадцять), Білоцерківської
(дві), Бердичівської (одна), Черкаської
(чотирнадцять), Шевченківської (п’ятнадцять), Полтавської (вісім), Прилуцької (дев’ять), Проскурівської (десять), Кам’янецької (п’ять), Роменської (одинадцять), Зіновіївської (чотири) округ та АМСРР (п’ятнадцять
анкет), вдалося зібрати значний матеріал з термінології виробництва й
номінації орнаментальних мотивів
розпису хат, шиття та писанкарства,
встановити центри різних галузей народного мистецтва, з’ясувати територіальні межі поширення поліхромії в
шитті, розповсюдження техніки шиття низзю. Все це дало підстави сподіватися, що 1928 р. вдасться остаточно
Скульптура архангела Михаїла в Лебединзавершити підготовку карт художньої ському монастирі (нині — Шполянськопромисловості Поділля [43, арк. 3— го р-ну Черкаської обл.). З експедицій3 зв.; 18, арк. 1; 28, с. 361].
них матеріалів Н. Коцюбинської. 1928.
АНФРФ ІМФЕ
Згідно з перспективним п’ятирічним планом академічної інституції
у 1929/30 звітному році Н. Коцюбинська мала закінчити збирати відомості на території південно-західних говорів (без Галичини) для підготовки
карт художньої промисловості з гончарства, ткацтва, шитва, кушнірства,
дерев’яного різьблення, сницарства, писанкарства та хатніх розписів; а в
1930/31 році — видати згадані вісім карт з пояснювальним текстом обсягом
п’ять друкованих аркушів. Планувалося, що впродовж 1930/31 і 1931/32 років вона збиратиме матеріал на правобережній частині південно-східних говорів і в 1932/33 звітному році видасть вісім карт цих теренів з відповідним
пояснювальним текстом та почне збирати матеріал на території північних
українських говорів [42, арк. 3—3а].
Наприкінці 1920-х років чимало польових досліджень Н. Коцюбинська
здійснювала за дорученням ВУАКу (голова — О. Новицький). Так, 30 березня 1928 р. відділ мистецтв ВУАКу видав їй відкритий лист на проведення досліджень (фотографування хатніх розписів, церков, старих будівель, ікон, надгробків, збірок зразкових речей шиття, кераміки тощо) на
Одещині та в селах Лебедин і Кримки Шевченківської округи (нині Шполянського району Черкаської області), з яких цікаві матеріали надсилав
один з кореспондентів Кабінету українського мистецтва [60]. Недатований документ з архіву О. Новицького, у якому згадано про опрацювання
дослідницею техніки кам’янецьких срібників і підготовку розвідки «Дещо
про кам’янецьких срібників» для журналу «Україна», дозволяє припусти-
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ти, що саме 1928 р. за завданням Кабінету
українського мистецтва ВУАН дослідниця
студіювала різні галузі художньої промисловості й зібрала ілюстративний матеріал
у Кам’янецькій і Проскурівській округах,
а за дорученням ВУАКу «мала змогу обслідувати художню промисловість Західної частини Черкаської округи та Одеську округу і зробити відповідні фотографії»
[43, арк. 7]. Збережені матеріали експедицій засвідчують20, що відповідно до розроблюваних наукових тем її насамперед цікавили надгробні хрести, хатні стінописи, ткацтво. Під час мандрівки до Одеської округи було виконано тридцять дві світлини та
тридцять замальовок кам’яних надгробків
Розпис печі в с. Кримки Шевченківської округи (нині — Шполянна цвинтарях с. Усатового (нині — Біляївського р-ну Черкаської обл.). З ексського р-ну Одеської обл.) і містечка Куяльпедиційних матеріалів Н. Коцюника (нині — село Подільського р-ну Одесьбинської. 1928. АНФРФ ІМФЕ
кої обл.), що «дають можливість прослідкувати розвиток та багатство їх форм і дають
також аналогії до деревляних “кряжів”, які майже знищені тепер остаточно» [43, арк. 6]. Н. Коцюбинська зазначала, що розписи низки зафіксованих
нею надгробків аналогічні розписам навколишніх хат, точніше їхніх груб, які
вона вважала нецікавими: «… тут панує
реалістичний рослинний орнамент, виконаний різкими яскравими аніліновими фарбами. Зовні, подекуди, віконниці та одвірки прикрашаються синіми, трафаретом виконаними пташками чи стилізов[аними] рослинами» [43,
арк. 6]. Натомість її увагу привернули
місцеві хати, що суттєво різнилися від
будівель в інших українських регіонах:
«…вони занадто видовжені, мають під
одною покрівлею господ[арські] будови,
і дах їх або цілком плаский, “мазаний”,
або ж високий, двохскатний, запозичений у німців. Покривають дах частіш черепицею, залізом або комишом.
Сніпками майже не шиють. В середині
хати ці часто не мають варистої печі —
замість неї в сінях низ[ь]ка од зем- Надгробний камінний хрест у с. Усалі “Кабиця”21. Часто кабиця стоїть тове Одеської округи (нині — Біляїводкрита зовні — має дві стіни» [43, ського р-ну Одеської обл.). З експедиційних матеріалів Н. Коцюбинської.
арк. 6—6 зв.]. Серед поширених на
1928. АНФРФ ІМФЕ
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Одещині килимів з геометричним
орнаментом дослідниця виділила два
типи, один був близький до подільських, другий — до бессарабських
[43, арк. 6 зв.].
У 1929 р. Н. Коцюбинська продовжила збирати й опрацьовувати
матеріали для карт художньої промисловості України з південно-західних теренів УСРР, тобто підсовєтської частини Поділля. Насамперед вона надіслала кореспондентам
й організаціям, розташованим у межах колишньої Подільської губернії
та Уманської округи, близько трьох
тисяч шестисот примірників спеціальних анкет про рушники, писанки та сорочки, відповіді на які мали
доповнити відомості, отримані з розісланих раніше орієнтаційних анкет. Щоправда, восени 1929 р. бланки спеціальних анкет скінчилися,
тому довелося обмежитись опрацюванням уже зібраного матеріалу на
основі орієнтаційних анкет, тобто
загальних відомостей про наявність Килим роботи Параски Буцівки з с. Петрівка Одеської округи. З експедиційних маі характер тієї чи іншої галузі худож- теріалів Н. Коцюбинської (1928). АНФРФ
ньої промисловості. Брак конкретІМФЕ
ніших відомостей про певні народні промисли, а також відсутність інформації з низки районів Східного Поділля, куди не було розіслано навіть орієнтаційних анкет, завадив завершити складання карт [20, арк. 1].
Навесні 1929 р. дослідниця побувала в Ленінграді й Москві. Основне завдання її наукового відрядження знову полягало в збиранні матеріалів з історії української художньої промисловості. Так, у Ленінградському центральному архіві вона опрацювала звіти Київського, Волинського та Подільського
губернаторів, а в етнографічному відділі Державного Російського музею вивчала експонати художньої промисловості західних і південних слов’ян, щоб
мати можливість здійснити порівняльний аналіз із відповідними вітчизняними виробами. Аналогічну роботу було проведено в Музеї етнології Російської академії наук і в Музеї народознавства в Москві [20, арк. 1 зв.].
Після повернення до Києва дослідниця опрацьовувала різні вироби художньої промисловості південно-західної України у ВІМШ [20, арк. 1 зв.].
Як і в попередні роки, вона продовжила експедиційну діяльність — цього разу її відрядили вивчати гончарські осередки Тульчинської округи (Гайсин, Тимар, Кіблич, Зятківці, Жерденівка, Бубнівка)22. Під час подорожі
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Н. Коцюбинська перевіряла анкетні відомості, а також мала змогу
досліджувати твори народного мистецтва в середовищі звичного функціонування. Крім Гайсина й низки
сіл колишнього Гайсинського повіту, відвідала Уманський музей, де
ознайомилася з продукцією місцевої художньої промисловості [20,
арк. 1—1 зв.].
1930 рік став останнім роком
плідної роботи Н. Коцюбинської
в Кабінеті українського мистецтва.
Хоча 6 серпня 1930 р. вона «пройшла чистку в апараті ВУАН»23, у
зв’язку з ліквідацією інституту постійних позаштатних співробітників її позбавили можливості продовжити багатолітню наукову діяльність. Зважаючи на те, що в планах
Звіт Н. Коцюбинської. 1926. АНФРФ ІМФЕ
Кабінету українського мистецтва на
1931 р. передбачили «вивчення селянської художньої промисловості, включаючи національні меншості, які
перебувають на теренах Радянської України», дослідниці як колишній співробітниці установи президія відділу доручила «закінчити роботу по мапам південно-західньої Радянської України, що вона й виконувала» [23,
арк. 1—1 зв.]. У кошторисі інституції на 1931 р. О. Новицький передбачив сімсот карбованців на виготовлення семи карт «селянської художньої промисловості південно-західної Радянської України» [35], а у звіті за
1922—1932 рр. навіть надав цій роботі «ударного значення», наголосивши,
що селянська художня промисловість практично зникає [22, арк. 1]. У продовженні експедиційної діяльності Н. Коцюбинській посприяв ВУАК, що
22 липня 1931 р. видав їй мандат на проведення досліджень художньої промисловості, фотографування пам’яток мистецтва й старовини на Коростенщині [38], одночасно спрямувавши відповідне прохання до ДПУ. Утім
з 1932—1933 рр. у планах роботи і звітах Кабінету українського мистецтва
про цей проєкт більше не згадували.
У 1930/31 звітному році склад, а відповідно й дослідницька проблематика Кабінету зазнали суттєвих трансформацій, що обумовлювалося приєднанням до нього музичного відділу (1930) [22, арк. 1] і скасуванням у ВУАН
посад постійних позаштатних наукових співробітників (1931) [30, с. 18]. На
початку 1931 р. тут працювало двоє науковців — О. Новицький і музикознавець А. Бабій, який виконував обов’язки штатного наукового співробітника. Першочерговим завданням, зважаючи на посилення ідеологічного тиску, визнали розробку «питань по методології мистецтвознавства з застосуванням марксівського методу» і почали збирати опубліковані матеріали з
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означеної теми [23, арк. 1]. У царині пластичного мистецтва колектив авторів під керівництвом О. Новицького працював над підготовкою
«Енциклопедії української архітектури» [23, арк. 1], що, на переконання академіка, «не тільки конче
потрібна для правильної наукової
постановки дослідів над пам’ятками
нашої архітектури, але потрібна й
для розвитку сучасної архітектури,
вона повинна стати настольною довідковою книгою сучасних архітектів, студентів архітектурних ВИШів
тощо в їх щоденній роботі» [47,
арк. 1]. Залучені до цього проєкту
фахівці 1932 р. завершили підготовчий етап (збирання матеріалу) і взялися за написання окремих статей
[47, арк. 1], скажімо, 1933 р. О. Но- Супровідний лист до анкети Кабінету укравицький, С. Таранушенко, І. Мор- їнського мистецтва ВУАН. Друга половина
1920-х років. АНФРФ ІМФЕ
гилевський, Ф. Ернст і Т. Мішківська мали опрацювати шістнадцять
тем, зокрема О. Новицький і Т. Мішківська опікувалися матеріалами з військової архітектури [21, арк. 2].
Після того, як посаду наукового співробітника Кабінету українського
мистецтва обійняв Ф. Ернст24, до плану роботи установи включили ще одну
вагому працю довідкового характеру — «Словник діячів мистецтва на Україні від часів раннього феодалізму до сучасності» [47, арк. 1], яку передбачалося виконати впродовж восьми-десяти років у співпраці з Біографічною комісією ВУАН [22, арк. 1]. Як засвідчує звіт Кабінету за перше півріччя 1933 р.,
переглядом джерел до словника, укладанням іменної картотеки з відповідною бібліографією, написанням статей займалися Ф. Ернст і Т. Мішківська
[21, арк. 3]25.
Поряд із згаданими колективними працями співробітники Кабінету
українського мистецтва ВУАН розробляли низку індивідуальних тем. Так,
О. Новицький упродовж 1931—1933 рр. активно студіював архітектурну проблематику, опрацьовуючи теми «Реконструкція палацу князів Острозьких»,
«Збирання архітектурних і літературних матеріалів з історії фортифікаційного будівництва в Україні доби феодалізму», «Реконструкція м. Києва кінця
XVII віку» [42, арк. 7; 47, арк. 1, 3]26. У 1932 р. вчений завершив монографічне дослідження «Шевченко як офортист», у якому проаналізував причинки
Шевченкового зацікавлення офортом, ретельно простудіював техніку майстра, описав усі відомі на той час гравюри [47, арк. 2; 75, с. 75]27.
Ф. Ернст від 1932 р. досліджував сучасне, чи, як тоді казали, соціалістичне будівництво Києва, прагнучи «виявити досягнення й хиби в царині
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цього будівництва й сприяти підвищенню рівня художньої культури цього
будівництва» [47, арк. 1]. Також він готував нариси для «Большой советской
энциклопедии» і «Української радянської енциклопедії», уклав тематичний
словник на деякі літери для них [22, арк. 2]. У цей же період дослідник працював над монографією «Володимир Боровиковський», для якої зібрав вичерпну бібліографію, уклав список творів художника й підготував до видання його листи [21, арк. 2], та розвідкою «Шевченко як маляр на тлі його
доби», що призначалася для восьмого тому Повного (академічного) зібрання творів Т. Шевченка [7; 79]. Т. Мішківська підготувала та здала до видавництва ВУАН монографію «Малярі-кріпаки на Україні» обсягом три друковані аркуші, яка так і не вийшла у світ [21, арк. 3]28.
Окрім низки індивідуальних тем, Ф. Ернсту судилося долучитися до великого академічного проєкту — Повного зібрання творів Т. Шевченка [79].
У лютому 1932 р. київська філія видавництва «Література і мистецтво» звернулася до нього з проханням написати вступний нарис про Шевченкахудожника для восьмого тому [37, арк. 7]. Рукопис потрібно було подати у
вкрай стислі терміни, що змусило науковця відкласти роботу над іншими замовленнями, зокрема над нарисом «Українське мистецтво» для видавництва
«Мистецтво», що засвідчує один з його листів від 25 вересня 1932 р.: «…я
підписав з названим видавництвом (“Література і мистецтво”. — І. Х.) угоду на велику академічну працю про “Шевченка як маляра”, і приступив до
останньої. Роботу цю я дійсно вважав за більш термінову, оскільки більшість
ілюстративного матеріялу вже видрукована, а текст до нього (акад[еміка]
Новицького) лежить набраний і зверстаний вже близько 1Ѕ років і завантажує друкарню. Над “Шевченком” я працював все літо і працюю зараз.
Прибл[изно] через місяць сподіваюсь закінчити і тоді думав приступити до
“Українського мистецтва”, яке мене значно більше цікавить, ніж “Шевченко”, і яке, на мою думку, значно більш потрібне в зв’язку з цілковитою відсутністю будь-якої хоч би конспективної літератури в навчальній практиці
художніх ВИШів» [37, арк. 12—12 зв.; 78, с. 37—38].
У встановлені терміни дослідник не встиг написати статтю про Шевченкахудожника, тому в середині серпня 1932 р. він звернувся до київської
філії видавництва «Література і мистецтво» з відповідною заявою, проте видавництво залишилося непохитним щодо терміну подання рукопису: «На
Вашу (Ф. Ернста. — І. Х.) заяву від 15/VIII 32 року повідомляємо: продовжувати пізніше 1/IХ—32 р. термін подання Вами Вашої статті “Шевченко як
маляр” ми не можемо через те, що друкарні (5 та 6) набір відповідного тому
вже зробили і при такій затримці відмовляються виконувати далі роботу.
Тому повідомляємо, що Вам обов’язково треба подати свій рукопис протягом серпня місяця і ні в якому разі не пізніше 1 вересня. При цьому попереджаємо, що відповідальність за збитки, які можуть виникнути через затримку з Вашого боку в подачі матеріялу, покладаються на Вас» [37, арк. 10;
78, с. 38].
Попри вимоги видавництва, 1932 р. Ф. Ернст не закінчив розвідку «Тарас Шевченко на тлі його доби». План роботи Кабінету українського мистецтва ВУАН на 1933 р. передбачав, що до 4 травня остаточно буде опра-
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цьовано рукопис і підготовлено ілюстративний матеріал [21, арк. 2—3]. Дослідник мав будь-що впоратись із завданням, позаяк в оприлюдненому на
початку 1933 р. Комітетом для видання творів Т. Шевченка при Соціальноекономічному відділі ВУАН плані видання Повного зібрання творів мистця
повідомлялося, що восьмий том «Малярська творчість Т. Шевченка» «уже
закінчується друком і виходить 1933 р.» [13, с. 2]. Як засвідчує запис у щоденнику Ф. Ернста, 25 березня 1933 р. він, нарешті, передав до київської філії видавництва «Література і мистецтво» розвідку «Тaрас Шевченко на тлі
його доби» [15, арк. 111 зв.]. Щоправда, у звіті про роботу Кабінету українського мистецтва ВУАН у першому півріччі 1933 р. наведено інші дати: працю обсягом дев’ять друкованих аркушів передали до видавництва на початку квітня, а ілюстративний матеріал з підтекстівками — 20 квітня 1933 р. [21,
арк. 2—3; 78, с. 38].
Упродовж 1933 р. Ф. Ернсту довелося кілька разів допрацьовувати і переробляти свій матеріал з огляду на зауважені рецензентами огріхи, зокрема ідеологічні [37, арк. 15; 15, арк. 11 зв., 120 зв.], адже на той час Комітет
для видання творів Т. Шевченка при Соціально-економічному відділі ВУАН
не лише категорично заперечував досягнення попередників, а й декларував потребу культурної революції на полі шевченкознавства [13]. У програмній статті «Академічне видання Шевченкових творів», уміщеній у першому числі «Бюлетеня» Комітету, заступник його голови О. Дорошкевич наголошував: «III і IV томи академічного видання, довершені під керівництвом
ідеолога СВУ С. Єфремова, дають багатющий матеріял для тези про свідоме спотворення поета-революціонера з боку української буржуазії. Марксоленінське шевченкознавство і має здерти з Шевченка леп буржуазної науки,
має подати його твори на основі матеріялістичної діялектики, тобто на основі справжньої науки» [13, с. 2].
Дослідження Ф. Ернста на різних етапах його підготовки рецензували
І. Врона та Є. Шабліовський [62]. Обидві рецензії надзвичайно показові для
розуміння механізмів ідеологізації української гуманітаристики на початку
1930-х років.
Ознайомившись з невикінченим рукописом Ф. Ернста (розповідь уривалася на Шевченковому арешті), І. Врона зауважив, що праця «побудована
на детальному дослідженні документації і фактичного матеріялу, який розглядається автором в історичній послідовности (за життєписом Шевченка)»
[62, арк. 1]. Водночас він указав на низку недоліків, зокрема, на відсутність
загальної характеристики Шевченка як маляра та роз’яснення, чому «Шевченко все ж не зробився у малярстві тим, чим він став у поезії і літературі», перевантаженість фактажем, загальними екскурсами. Не оминув рецензент ідеологічних огріхів, серед яких — зайві, на його думку, відомості про
те, що портрет В. Жуковського придбала царська родина чи що не вся збірка Л. Жемчужникова повернулася в Україну. Утім висновок І. Врони був позитивним — за умови закінчення рукопису й усунення недоліків він не заперечував проти його видання [62, арк. 1; 78, с. 38].
Є. Шабліовський, котрий у липні 1933 р. прочитав повний текст розвідки, виявися більш категоричним в її оцінці. Побіжно відзначивши пози-
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тивні сторони (докладне висвітлення оточення Шевченка в Україні й тогочасного розвитку мистецтва, наведені характеристики портретного й граверського доробку художника), він зосередився на «загально-методологічних»
хибах автора, якими, наприклад, уважав заперечення сатиричної спрямованості творчості Шевченка, намагання розмежувати характер його малярського й літературного доробку, нехтування висвітленням революційнодемократичного оточення мистця, брак відомостей про його художні смаки
й оцінки окремих напрямів чи мистців тощо. Є. Шабліовський порадив,
щоб автор орієнтувався на конкретні твори, уміщені у виданні, виокремив
розділи з відповідними заголовками й висновками, акцентував увагу на творах, які мають важливе значення для характеристики Шевченка як маляра,
та використав літературні джерела, що допомагають охарактеризувати погляди художника на мистецтво. Отже, хоча рецензент і зауважив, що праця Ф. Ернста «в порівнянні з буржуазно-націоналістичною квазінауковою
писаниною акад[еміка] Новицького становить значний крок в науковому
висвітленні малярської діяльности Шевченка», він наполягав на її суттєвому доопрацюванні й повторному рецензуванні І. Вроною [62, арк. 2; 78,
с. 38—39].
14 липня 1933 р. Ф. Ернст отримав від видавництва рукопис своєї праці
після рецензії Є. Шабліовського й перегляду Є. Кирилюка [15, арк. 120 зв.].
У стислі терміни він доопрацював розвідку, яку «прийняли до друку восени
1933 р. в запланованому академічному виданні Шевченка Наркомосу УСРР»
[5, с. 255].
Обставини, за яких писалася праця, суттєво позначилися на її структурі й змістовому наповненні. По-перше, жорстка регламентованість терміну подання рукопису призвела до нерівномірності висвітлення різних етапів
творчості мистця: 154 із 211 сторінок, тобто три чверті тексту висвітлюють
період становлення й початку його діяльності (до арешту 1847 р.). Ба більше, у прикінцевій частині, присвяченій Шевченковому доробку періоду заслання й останніх років життя, автор вдався до статистичного методу, методично наводячи відомості про кількість та відсоткові співвідношення творів,
створених у різний період і в різних жанрах. Щодо змісту, то Ернстова праця, з огляду на загальну тенденцію, була насичена вульгарно-соціологічними
означеннями та містила розлогі соціально-економічні характеристики різноманітних реалій.
Розпочинається розвідка з соціально-економічної характеристики місцевості, з якої походив мистець. Силуючись продемонструвати суперечності на зламі «від вищого розквіту февдально-кріпацького ладу до його поступового загнивання й зміцнення елементів промислового капіталізму» [14,
арк. 1], автор ретельно перераховував площі та підприємства навколишніх
маєтків, зокрема Станіслава Понятовського в Корсуні й Богуславі, Григорія Потьомкіна в с. Козацькому, Смілі й так званому Вільшанському ключі, деякі з яких згодом успадкували Шевченків пан П. Енгельгардт і його
тітки — О. Браницька й В. Голіцина. Зрозуміло, що весь пафос автора був
спрямований на викриття жорстокості родовитих власників і тих брутальних способів, якими вони примножували свої землі й визискували селян
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[14, арк. 1—7]. За джерела йому правили «Сказания о населенных местностях Киевской губернии…» Л. Похилевича та найновіші праці «Нариси з історії української фабрики» (1928) О. Оглоблина, «Нариси з історії російськоукраїнської цукро-бурякової промисловості» (1928) К. Воблого, а для характеристики соціального походження мистця — праці «Тарас Шевченко в
світлі епохи» А. Річицького (1925) і «Пролетарська революція і Шевченко»
Є. Шабліовського (1932).
Шевченків потяг до мистецтва, що виявився з малих років, Ф. Ернст
виводив із закладених у селянській масі орнаментаційних уподобань (різьблення, розпис хат, вишивання тощо), нагадавши, як хлопчаком майбутній
художник у власноруч складеній з аркушів паперу книжечці «хрестами // і
візерунками з квітками // кругом листочки» обводив. За тим слідувало самостійне копіювання гравюр, імовірне навчання в Рустема у Вільні (дослідник
уважав його недоведеним, припускаючи, що встановити «зв’язок з школою
Рустемовою» Шевченко міг пізніше — у Варшаві чи Петербурзі) та Франца
Лампі у Варшаві, що заклали підґрунтя внутрішньої боротьби: «...в нім бореться селянський примитив, тематика рідного села спочатку з розповсюдженими серед дрібної буржуазії зразками лубочної гравюри, а далі з канонізованими в тодішній шляхетсько-академичній школі формами, які він
мимоволі змушений засвоювати через копіювання зразків і відрисовування клясичних скульптур» [14, арк. 24]. Упродовж шести років перебування
у Ширяєва юнак «набув певного ремісничого фахового знання ...компонував орнаменти, складав робочі рисунки, з яких робились трафарети, певно
виконував композиції орнаментальних розписів й безпосередньо на стінах
та плафонах» [14, арк. 28—29], а також продовжував самостійно копіювати гравюри, доказом чому, на думку Ф. Ернста, був не лише рисунок «Погруддя жінки» 1830 р., а й акварель «Голова в локонах» 1834 р. [14, арк. 30].
Зустріч з І. Сошенком, що дала стимул для подальшої творчості Шевченка, водночас, за твердженням науковця, втягнула його в сферу академічного впливу, що став ще виразнішим під час навчання в Петербурзькій
академії мистецтв, коли молодий художник добровільно пішов у «кабалу
дворянського класицизму» [14, арк. 62]. Негативні оцінки тогочасної академічної системи навчання та її впливу на Шевченка були притаманні більшості Ернстових попередників і старших сучасників. Проте якщо їхні висновки базувалися на естетичних критеріях, то Ф. Ернст виходив із соціальних, характеризуючи Шевченкового наставника К. Брюллова як «символ
реставрації дворянського класицизму, яскраве виявлення розкладу февдалізму з своєю проповіддю чистої краси проти на той час революційних спроб
молодого буржуазного мистецтва, в передових загонах якого виступали Венеціянов і Федотов» [14, арк. 60]. Зрозуміло, що будь-які прояви академічності у творчості Шевченка отримували відповідну оцінку автора розвідки. І
навіть у роботах так званої селянської тематики з виразним соціальним пафосом, наприклад, полотні «Катерина», дослідник відзначав численні хиби,
з огляду на використання художником формально-технічних прийомів академічної школи. «Ідеалізація», «шаблоновість» — такі означення з негативним забарвленням він повсякчас уживав до Шевченкових творів. І хоча, за
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його твердженням, після виходу «Кобзаря» Шевченко почав поступово відходити від академічних традицій, що особливо виявилося під час подорожей
в Україну та у засланні, цілковито здолати їх так і не зміг. Як наслідок — заперечення художньої вартості Шевченкової серії «Блудний син», де автор не
спромігся досягти «ні меткої сатири, ні побуту тогочасного російського купецтва, ні поучительної моралі» [14, арк. 180]. І визнання «занепадницьким»
доробку мистця останніх років життя: «…тематично продукція Шевченкова
останніх років в царині гравюри не міняє загальної картини занепаду оригінальної творчості — але тим не менш дає низку цілком нових мотивів, трактувань, блискучих технічних досягнень» [14, арк. 200].
Ф. Ернст чимало уваги приділив з’ясуванню дражливого на той час питання соціального замовлення. Ніби виправдовуючи Шевченка, котрий користався гостинністю заможного панства й портретував чимало його представників, він пояснював, що саме малярство було його професією й постійним джерелом існування, а в тогочасних соціально-економічних умовах
кожен фаховий художник був змушений або обслуговувати панську садибу,
або обіймати казенні посади, що також пов’язували його з шляхетством [14,
арк. 96—99].
Починаючи з часу першої подорожі Шевченка в Україну (1843), Ф. Ернст
відмовився від послідовного хронологічного викладення подій, натомість
охарактеризував доробок художника в різних жанрах у контексті становлення та розвитку цих жанрів в українському мистецтві, а також подав вичерпну характеристику творчості малярів-кріпаків, іноземних мистців та фахових російських і українських майстрів в Україні наприкінці XVIII — у першій половині ХIХ ст.
Попри значні успіхи Шевченка в портретному малярстві, офорті, визнання за ним ролі першого українського жанриста й пейзажиста, у висновках Ф. Ернст наголосив, що слава поета-борця все ще заступає Шевченкахудожника й не дозволяє об’єктивно оцінити його місце в українському
мистецтві [78, с. 39—40].
Хоча дослідник писав розвідку, коли коментарі О. Новицького до
1021 Шевченкового твору були віддруковані, він висловив низку цінних доповнень і зауважень до них. Наприклад, поповнив реєстр Шевченкових творів олійним чоловічим портретом (1845), придбаним 1929 р. ВІМШ з контори Держторгу (у свою чергу Держторг придбав його в Кролевці на Чернігівщині), та ідентифікував зображеного як Степана Прехтеля [14, арк. 114]29.
Щодо уточнень атрибуцій О. Новицького, то Ф. Ернст указав, зокрема, що
портрет Миколи Рєпніна з колекції ВІМШ є оригінальним твором Йозефа Горнунга 1840 р., а не Шевченковою копією з нього, а напис «Ясевич»
на одному з акварельних чоловічих портретів із тієї ж збірки — не прізвище зображеного, а авторський підпис, тобто автором твору є К. Ясевич, а не
Т. Шевченко [14, арк. 97, 111]. Дослідник не поділяв сумнівів О. Новицького щодо можливості ідентифікації зображеного на акварельному портреті 1833 р. як П. Енгельгардта (академік уважав, що військового не могли зобразити в партикулярному вбранні), оскільки, по-перше, Шевченків пан
вийшов у відставку до написання портрета, по-друге, зображений схожий
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на достовірний Енгельгардтів портрет середини 1840-х років роботи шведського (насправді фінського) художника Берндта Годенхельма (Berndt Godenhjelm), придбаний ВІМШ у нащадків портретованого 1932 р. [14, арк. 32; 78,
с. 40—41].
Поряд з розлогими екскурсами в історію розвитку окремих жанрів в
українському мистецтві й культурного життя в Україні в першій половині
ХIХ ст. атрибуційні розшуки та інші джерелознавчі відомості є найціннішою
складовою розвідки Ф. Ернста, що не втратила значення донині.
Працю науковця планували надрукувати в цілком новому Повному зібранні творів Т. Шевченка, започаткованому 1933 р. Наркоматом освіти
УСРР спільно з Інститутом Т. Шевченка у зв’язку з підготовкою до відзначення 120-річчя мистця. За задумом ініціаторів, видання мало відіграти важливу культурно-політичну роль, подавши марксистське трактування
Шевченка як великого поета-революціонера. Аби заперечити досягнення
попередників, його навіть анонсували як буцімто перше повне академічне
зібрання Шевченкових творів: «Досі на Україні не було організовано повного академічного видання творів поета-революціонера. Це сталося через те,
що передній провід Наркомосу не віддав належної уваги цій справі, передавши її групі людей, які потім виявили себе, як одверті контрреволюціонери, українські буржуазні націоналісти, що не в їхніх інтересах було видати
докладно опрацьовані, в академічному виданні зібрані, всі твори великого поета-революціонера» [1, с. 155]. Десятитомний проєкт передбачали реалізувати впродовж двох років (1934—1935), а перші два томи поезій і присвячений пластичній спадщині сьомий том мали вийти у світ щонайпізніше
в березні—квітні 1934 р. З метою опрацювання й систематизації матеріалів
для академічного видання при Інституті Т. Шевченка створили чотири спеціальні сектори та окремі бригади фахівців, приміром, станом на середину
1933 р. було сформовано групу мистецтвознавців, яка мала обробити малярську спадщину мистця. Щоправда, серед осіб, яких залучили до підготовки
академічного видання, власне мистецтвознавцем був лише Ф. Ернст. Керівництво роботою бригад поклали на Є. Шабліовського, а загальне редагування мала здійснити редколегія у складі наркома освіти УСРР В. Затонського,
його заступника А. Хвилі та І. Кулика [1, с. 156; 78, с. 41].
23 жовтня 1933 р. Ф. Ернста заарештували, після чого про публікацію
праці «Тарас Шевченко на тлі його доби» вже не йшлося. За інформацією
А. Костенка, матеріали тому так і не було зведено, у вигляді розрізнених
зшитків вони лежали на друкарському складі Академії наук УСРР, де їх брали ті особи, які мали доступ до складу [6, с. 579]. Зрештою, як засвідчив
Ф. Максименко, 1934 р. віддруковані матеріали восьмого тому (ілюстративний блок, коментарі до творів, покажчики) знищили в Першій київській
друкарні, у результаті чого донині збереглися лічені примірники праці [6,
с. 578]. Щодо ініційованого 1933 р. Повного зібрання творів Т. Шевченка,
то з десяти томів вдалося видати лише два томи поезій — перший вийшов у
світ 1935 р. за редакцією В. Затонського, А. Хвилі та Є. Шабліовського, другий видали 1937 р. за редакцією В. Затонського й А. Хвилі, хоча перманентні арешти членів редколегії суттєво позначилися на згадуванні / не згадуван-
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ні їхніх прізвищ у вихідних відомостях [4; 3, с. 187—188]. Попри репресивні заходи, підготовка до видання пластичного Шевченкового доробку тривала до початку німецько-радянської війни 1941—1945 рр., щоправда, замість померлих чи репресованих дослідників, які визначали характер відповідних студій у першій третині ХХ ст., до справи взялися їхні непримиренні опоненти, представники так званого марксистського мистецтвознавства.
Приміром, у 1939—1941 рр. (можливо, у 1940—1941 рр.) до роботи в Інституті літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР як редактора академічного видання Шевченкової художньої спадщини залучили С. Раєвського, який першочерговим завданням уважав необхідність «розвінчати писанину таких академіків, як О. Новицький, що немало попрацював над фальсифікацією спадщини Шевченка-художника» [61, с. 64].
Хоча частково видруковані матеріали восьмого тому після 1934 р. існували начебто нелегально, ними користувалися дослідники і в 1930-х роках, і
в повоєнний час. Саме ця фундаментальна праця О. Новицького уможливила підготовку ІМФЕ спільно з Державним музеєм Тараса Шевченка в Києві
чотирьох томів мистецької спадщини Повного зібрання творів Т. Шевченка в 1950-х — на початку 1960-х років, нею активно послуговувалися як при
підготовці останнього Повного зібрання Шевченкових творів, так і у дослідженні широкого кола питань його образотворчого доробку.
Як бачимо, різнопланові дослідження співробітників Кабінету українського мистецтва ВУАН з історії вітчизняного мистецтва відбувалися в умовах жорсткої критики, що розгорнулася ще під час процесу СВУ, а загострилася навесні 1933 р. Провідні фахівці мусили перманентно проходити через
горнило ідеологічних «чисток» і виступати «з самокритичним переглядом
своєї попередньої наукової продукції з точки зору сучасної марксо-ленінської
методології». Наприклад, 1932 р. Ф. Ернст мав такі «самокритичні виступи»
на засіданні Другого (Соціально-економічного) відділу ВУАН під час обговорення листа Сталіна, вісім разів на лекціях у Київському художньому інституті, у харківських Українському науково-дослідному інституті матеріальної культури та Інституті комуністичної освіти тощо. Обов’язковим для
науковців стало поглиблення знань «в царині марксо-ленінської методології», той-таки Ф. Ернст робив це на семінарах з діалектичного матеріалізму
в Будинку наукових робітників і ВІМШ. Зрештою, учені не лише були змушені наголошувати на застосуванні марксистської методології як у планах
роботи Кабінету, так і в індивідуальних працях, але й вдаватися до соціологічних акцентів [17], що виразно простежується в згаданих розвідках «Шевченко як маляр на тлі його доби» Ф. Ернста й «Малярі-кріпаки на Україні»
Т. Мішківської.
У розробленій 1932 р. проблематиці Кабінету українського мистецтва на
другу п’ятирічку (1933—1937) О. Новицький намагався зберегти основні напрями історичних досліджень українського мистецтва, насамперед це стосувалося підготовки «Енциклопедії української архітектури», «Біографічного
словника українських художників», студій фортифікаційного будівництва й
мистецтва середини ХIХ ст. Щоправда, кожну із цих тем підлаштовували під
вимоги часу, тому підготовку біографічного словника мали здійснювати від-
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повідно до потреби «вивчення клясової боротьби в українському мистецтві
шляхом збірання відомостів про робітників українського мистецтва». Все
вагоміше місце відводили совєтській добі (крім «дослідження соціалістичних міст УСРР з боку їх архітектурного оформлення», запланували вивчати
скульптуру пожовтневого періоду) і критиці буржуазних концепцій у вітчизняному мистецтвознавстві [22, арк. 2]. Проте навіть у такому завуальованому вигляді пропозиції О. Новицького щодо пролонгації дослідження історії вітчизняного мистецтва не знайшли — і не могли знайти — відображення в проблематиці циклу мови, літератури та мистецтва на другу п’ятирічку
(1933). Адже всі зусилля науковців віднині мали зосереджуватися на вивченні «методології II Інтернаціоналу в літературі та мистецтві», «історії літератури та мистецтва в світлі ленінського вчення про два шляхи капіталістичного
розвитку», «класової боротьби в мові, літературі та мистецтві за доби феодалізму та капіталізму», викритті «фашизму в мистецтві, літературі та мові капіталістичного Заходу і Західної України» тощо. На відміну від театрального, музичного, кінематографічного мистецтв, про образотворче мистецтво в
проблематиці згадали лише одного разу, передбачивши дослідження «проблеми пролетарського стилю в образотворчому мистецтві» [56].
13 лютого 1934 р. Президія ВУАН затвердила нову організаційну структуру Академії, згідно з якою Кафедра українського мистецтва разом з кафедрами красного письменства, східного письменства, літератури феодальної
доби ввійшла до Комісії літератури і мистецтва, у складі якої не було жодного фахівця з пластичного мистецтва, крім хіба що П. Попова [30, с. 35—37],
але й він на той час відійшов від мистецтвознавчої проблематики30. Комісія
літератури і мистецтва проіснувала недовго — 19 жовтня 1934 р. її ліквідували [30, с. 15]. За місяць до цієї події — 24 вересня — помер академік О. Новицький. У жовтні 1933 р. був заарештований, 1934 р. засуджений до трьох
років виправно-трудових таборів Ф. Ернст. Після чергового арешту його
розстріляли [5]. Упродовж осені 1933 — весни 1934 р. за сфальсифікованими
звинуваченнями у контрреволюційній діяльності було заарештовано чимало
членкинь гуртка «Студіо». Для багатьох з них арешт став прелюдією страдницького шляху — для когось виснажливо довгого на засланні й подальшому поневірянні на чужині, коли щопівроку доводилося звільнятися «за власним бажанням» (Є. Спаська), для когось ураз обірваного присудом так званої трійки до вищої міри покарання — розстрілу (Н. Коцюбинська) [54].
Т. Мішківська вкоротила собі віку (зарізалася) після арешту свого чоловіка — археолога С. Магури, якого невдовзі також розстріляли. Тих, кого оминула доля засланок, звільнили з музеїв, заборонивши обіймати наукові посади, тож вони заробляли на життя, працюючи секретарками, коректорками,
телеграфістками, бібліотекарками. Навіть після Другої світової війни, якщо
їм і вдавалося повернутися до наукової діяльності (як, наприклад, М. Новицькій в Академії архітектури УРСР), то ненадовго, бо чільниками залишалися погромники 1930-х років, вихованці інститутів червоної професури,
які не припиняли відчайдушної боротьби з виявами «українського буржуазного націоналізму». До того ж наступало чергове «озиме покоління», котре
одразу після інститутів виборювало провідне становище в столичних музе-
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ях методами, відомими з 1930-х років. Залишалося хіба змінити фах, як зробила М. Вязьмітіна, долаючи щаблі наукової кар’єри на археологічній ниві.
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1
Після завершення роботи над темою (2013—2015) до розглядуваного питання авторка зверталася в монографії (див.: Ходак І. Наталя Коцюбинська і Кабінет українського
мистецтва Всеукраїнської академії наук (з історії вітчизняного мистецтвознавства 1920-х —
початку 1930-х років) / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. Київ: ІМФЕ; Харків: Вид. О. Савчук, 2017. 448 с.:
114 іл.) і статтях (Забутий проект Всеукраїнської академії наук: карти художньої промисловості України (1926—1930). Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 20 листопада 2015
року. Київ, 2016. С. 32—42; Культові пам’ятки Східного Поділля (за матеріалами експедиції Наталі Коцюбинської до колишнього Ямпільського повіту Подільської губернії). Студії
мистецтвознавчі. 2017. Чис. 2. С. 54—62; Сакральне та народне мистецтво Могилівщини
в експедиційній діяльності Наталі Коцюбинської. Шоста Могилів-Подільська науковокраєзнавча конференція, 27—28 жовтня 2017 р.: матеріали конф. Могилів-Подільський; Вінниця, 2017. С. 346—354).
2
У документах 1920-х років трапляються відмінні назви гуртка: «Studio», «Студіо»,
«Студія», «Студії».
3
Наприклад, 1922 р. указано в анкеті Кафедри і Кабінету українського мистецтва
для складання перспективного п’ятирічного плану ВУАН на 1928—1933 рр. [42, арк. 3], а
1924 р. — у статті про інституцію в путівнику «Київ» [45, с. 357].
4
Список творів цієї збірки, серед яких — академічний рисунок Антона Лосенка,
багато образів, зразків дерев’яного різьблення, металопластики, шиття, кераміки, два
портрети власника роботи Григорія Золотова і Фотія Красицького, фрагменти стінопису Десятинної церкви в Києві тощо, зберігся в науковому архіві одного з наступників
ВІМШ — Національного художнього музею України [69].
5
У 1920-х роках В. Кричевський активно співпрацював з установами ВУАН, зокрема,
був дійсним членом Секції мистецтв, Софійської та Історичної комісій, ВУАКу.
6
З латини — перебіг життя, тобто життєпис.
7
Також див. проєкт статуту гуртка «Студіо» [57].
8
Деякі речі зі збірки Наталії Леонідівни Шабельської (народженої Кронеберг,
1841—1904) — колекціонерки, організаторки майстерні вишивки та мережки в Чупахівці
(нині — смт Охтирського району Сумської області), збирачки і дослідниці творів українського й російського народного мистецтва — зберігалися в колекції ВІМШ [81, с. 16—17].
9
Велика частина творчого доробку військовика (генерал-майора) і художника, члена (від 1876 р.) й одного з керівників Товариства пересувних художніх виставок Миколи
Олександровича Ярошенка (1846—1898) нині зберігається в його рідному місті в Полтавському художньому музеї (галереї мистецтв) ім. М. Ярошенка.
10
Твори письменника, поета, художнього критика Всеволода Михайловича Гаршина
(1855—1888), народженого в Приємній Долині на Катеринославщині (нині — с. Переїзне Бахмутського району Донецької області), сповнені трагічного світовідчуття, ідейноморальних пошуків, пов’язаних з поразкою народницького руху, зокрема, оповідання
«Художники» (1879) присвячено пошукам відповіді на питання ролі мистецтва в суспільному житті. Вважають, що згадане оповідання постало під впливом картини «Кочегар»
(1878) М. Ярошенка, з яким приятелював письменник.
11
Чимало творів художника Миколи Миколайовича ¥е (1831—1894), який тривалий час мешкав на хуторі Іванівському (нині — с. Шевченка Бахмацького району Чернігівської області), надійшло до ВІМШ від його сина Петра [74; 28, с. 11]. Разом з доробком багатьох інших українських мистців у середині 1930-х років їх передали до Київської
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картинної галереї, змінивши назву останньої на Київський музей російського мистецтва
(нині — Національний музей «Київська картинна галерея»).
12
Машинопис розвідки зберігся [25].
13
Нині Шестовиця — село Чернігівського району Чернігівської області.
14
Слід зазначити, що реєстраційні картки й інструкції з опису різноманітних
дерев’яних будівель та їхніх деталей (як писали тоді, «по дерев’яному виробництву» та
«по індустріально-виробничому мистецтву в архітектурних деталях») свого часу розробляли члени науково-дослідного гуртка Київського археологічного інституту, серед яких могли бути деякі члени гуртка «Студіо» [24].
15
До праці також мала ввійти стаття професора О. Оглоблина, під керівництвом якого молоді дослідниці опрацьовували архівні джерела [20, арк. 2].
16
Найповніший з відомих нині примірників восьмого тому, що походить з бібліотеки
П. Кудрявцева — Ф. Максименка, зберігається в колекції С. Білоконя.
17
Під час роботи над восьмим томом О. Новицький опублікував низку статей, присвячених різним аспектам творчості Шевченка-художника, брав участь у коментуванні
третього й четвертого томів Повного зібрання творів Т. Шевченка, уклав примітки до малюнків, опублікованих у двох збірниках «Шевченко та його доба», працював над «Словником Шевченківських знайомих», а харківське видавництво «Рух» у серії «Українське
малярство» випустило його книгу «Т. Шевченко», що містить яскраво написаний популярний нарис «Шевченко як художник», список основних творів мистця, ілюстративний
ряд [75, с. 74].
18
Дворянське опікунство — становий інститут дворянства соціального характеру,
офіційно закріплений у Російській імперії 1775 р. законом «Урядування для управління
губерній» і ліквідований декретом Всеросійського Центрального Виконавчого Комітету і
Ради Народних Комісарів від 10 листопада 1917 р. Функціонував при верхньому земському суді в складі повітового маршалка (голови), судді й кількох дворянських засідателів, що
обиралися дворянським повітовим зібранням. Один із ключових органів для розв’язання
майнових проблем у дворянському середовищі, що здійснював опікунський нагляд над
маєтками дворян за їхнім проханням чи у встановлених законом випадках (нагляд за маєтками вдів і сиріт, божевільних, реквізованим майном, опис маєтків тощо).
19
Кабінет виучування Поділля було створено на початку 1924 р. при Вінницькій філії
Всенародної бібліотеки України [53; 33; 10, с. 246, 256—261; 58, с. 65—67, 72, 74].
20
У фонді Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка відклалися такі світлини з поїздки на Одещину: хати в с. Завадівка Одеської округи (очевидно, Заводівка Березівського району Одеської області) [66, арк. 2, 3]; ткаля Параска Буцівка за верстатом
із с. Ташине Одеської округи (нині — Березанського району Миколаївської області) [67,
арк. 1]; килими із сіл Бернасівка (очевидно, Бірносове Захарівського району Одеської області) та Петрівка (певно, нині — Березівського району Одеської області); посаг у с. Бернасівці; застелена рядном мальована лава в с. Ташине [63, арк. 1—3, 7, 8, 10—12]; настінні розписи у селах Петрівка й Завадівка Одеської округи; «кабиця» Ольги Дуки [65,
арк. 7—9, 13]; надгробні хрести в с. Усатове (нині — Біляївського району Одеської області) і Малому Куяльнику [64, арк. 1—24].
З поїздки дослідниці до Лебедина та Кримок, де мешкав кореспондент Кабінету українського мистецтва Роман Гайдаш, у фонді Кабінету антропології та етнології ім. Ф. Вовка відклалися такі матеріали: хата з «фігурою» перед нею в с. Кримках [66, арк. 1]; мідний посуд у Лебединському монастирі [67, арк. 6]; інтер’єр хати з образами, рушниками,
розписом у с. Лебедині [63, арк. 9]; настінні розписи в Лебедині й Кримках [65, арк. 1—6,
10—12]; дерев’яні хрести в Лебедині та, можливо, Кримках; скульптура архангела Михаїла з Лебединського монастиря [64, арк. 28—41].
21
Кабиця — відкрита літня піч (кухня) у дворі чи яма, у якій вміщують казан для варіння чи топлення чогось.
22
Вочевидь, саме в той час виконано світлини гончара за роботою та гончара Михайла Ямкового, що складає миски до горна в с. Кіблич [67, арк. 3—5].
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23
У протоколі засідання комісії з чистки апарату ВУАН під порядковим номером
190 зазначено: «Слухали: Коцюбинська Наталя Антонівна, 34 р[оки]. Освіта незакін[чена]
вища. Батько піп. Помер 1919 р. У ВУАН працює з 1923 р. — нештатний пост[ійний]
наук[овий] співробітник в Музеї українського мистецтва. Одержує 62 крб. Була в партії
УПСР з 1917 р. до 1922 р. (есерів).
Ухвалили: пройшла чистку в апараті ВУАН» [29, с. 114].
24
З 1 жовтня 1931 р. Ф. Ернст виконував обов’язки наукового співробітника Кабінету українського мистецтва ВУАН, а після проведення конкурсу обійняв посаду наукового
співробітника [42, арк. 7, 20—21].
25
Підготовчі матеріали до словника збереглися в ІМФЕ.
26
Крім особового фонду дослідника в ІР НБУВ, низка матеріалів згаданих досліджень
збереглася в інших установах, зокрема Державній науковій архітектурно-будівельній бібліотеці ім. В. Заболотного.
27
Дослідження не вийшло у світ, його текст зберігається в особовому фонді дослідника [51] як і підготовчі матеріали.
28
Текст дослідження Т. Мішківської (передрук на правах рукопису) зберігся в особовому фонді Ф. Ернста [44].
29
Нині в портретованому вбачають Йосипа Рудзинського.
30
Літературознавець, мистецтвознавець, фольклорист, член-кореспондент АН УРСР
(1938) Павло Миколайович Попов (1890—1971), який у 1920-х роках обіймав посаду завідувача відділу письма та друку Всеукраїнського музейного містечка, активно досліджував українську гравюру, зокрема оздоблення стародруків.
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Осмислення сучасного стану вітчизняного мистецтвознавства та формування стратегії його розвитку не можливе без належного опрацювання етапу становлення дисципліни як окремої галузі наукового знання, що припало
на першу третину ХХ ст. Історіографічні завдання все відчутніше увиразнюють потребу зрушення від персоналістичних студій до інституційних. З огляду на те, що провідну роль у мистецтвознавчих дослідженнях 1920-х — початку
1930-х років відігравала Українська (з 14 червня 1921 р. — Всеукраїнська) академія наук (далі — УАН / ВУАН відповідно), особливий інтерес викликає діяльність її підрозділів, зокрема Секції мистецтв, яка ввійшла до складу Академії внаслідок її об’єднання з Українським науковим товариством (далі — УНТ).
Донині науковці висвітлювали лише історію Секції мистецтв у складі
УНТ (1918—1921), зокрема, окремі факти наведено в монографічних дослідженнях, присвячених Товариству та українському науковому руху на межі
ХIХ—ХХ ст. [35, с. 102—103; 14, с. 236—237]. Більш детально діяльність інституції на вказаному етапі розглянуто в статтях В. Афанасьєва і Т. Щербань
[4; 60], щоправда, В. Афанасьєв помилково вважав, що Секція існувала тільки впродовж двох років (1918—1920), а Т. Щербань звузила коло її ініціаторів (крім названих авторкою Г. Павлуцького, М. Біляшівського, Д. Щербаківського та В. Модзалевського, до них належали В. Прокопович і П. Зайцев) та неправильно вказала перших очільників (М. Макаренко перебрав керівництво Секцією від Г. Павлуцького 30 травня 1919 р., тому аж ніяк не був
першим керівником).
Академічний період діяльності Секції мистецтв ще не був предметом
спеціального аналізу. В останніх історіях Національної академії наук України, що традиційно містять украй скупі відомості про мистецтвознавчі підрозділи, про розглядувану установу навіть не згадано [51; 23], лише констатовано збільшення установ Історично-філологічного відділу ВУАН після об’єднання з УНТ та існування низки секцій в складі створеної 1921 р.
Археологічної комісії [51, с. 182, 183]. В. Афанасьєв у присвяченій Ф. Шміту монографії подав відомості про участь науковця в засіданнях Секції мистецтв ВУАН 1921 р., але без будь-яких покликань на джерела наведених відомостей [3, с. 58]. До історії створення інституції принагідно зверталися дослідники наукової спадщини її керівників та членів, зокрема М. Макаренка, Ф. Ернста, Д. Щербаківського [28, с. 23—25; 5, с. 46—47; 47, с. 63—64;
50, с. 87—89], у зв’язку з чим було опубліковано повний текст і світлину заяви групи науковців до ради УНТ щодо необхідності створення Секції мис-

312

www.etnolog.org.ua

Секція мистецтв Всеукраїнської академії наук (1921—1924)...

IM

FE

тецтв та листи М. Макаренка до Д. Щербаківського [50, с. 92, 97—98; 47,
с. 66—67].
Джерельну базу дослідження склали як опубліковані матеріали, насамперед звідомлення ВУАН та окремих її підрозділів, так і архівні, що зберігаються головно в Інституті рукопису Національної бібліотеки України
ім. В. Вернадського (далі — ІР НБУВ) та науковому архіві Інституту археології НАН України (далі — НА ІА НАНУ).
Мета статті полягала у з’ясуванні специфіки функціонування Секції
мистецтв у 1921—1924 рр., де нижня хронологічна межа визначена часом
злиття УНТ та ВУАН, тобто набуттям Секцією статусу академічної інституції, а верхня — фактичним завершенням її існування як самостійного структурного підрозділу напередодні реорганізації в мистецький відділ Всеукраїнського археологічного комітету (далі — ВУАК).
Дослідження історії українського пластичного мистецтва в контексті
еволюції світового мистецтва було включено до пріоритетних напрямів діяльності Історично-філологічного відділу УАН ще на етапі розроблення академічної структури. Так, 10 серпня 1918 р. члени підкомісії в справі організації Історично-філологічного відділу Д. Багалій, А. Кримський, Г. Павлуцький і Є.Тимченко в пояснювальній записці, адресованій Комісії по виробленню законопроєкту про заснування УАН (Комісії по утворенню УАН),
обґрунтували необхідність організації щонайменше двох мистецтвознавчих кафедр — історії українського мистецтва та історії мистецтва Візантії,
східного й античного, а також Комісії для збирання й видавання пам’яток
українського мистецтва [20, с. 116, 122—124]. Нагальна потреба у створенні
кафедри історії українського мистецтва, на думку авторів записки, зумовлювалася тим, що до кінця ХIХ ст. не відбувалося планомірного збирання й
охорони культурного надбання України, унаслідок чого пам’ятки частково
знищували, частково спотворювали непрофесійними поновленнями й реставрацією або вивозили за кордон. Хоча на хвилі національного відродження
початку ХХ ст. значно зріс інтерес й активізувалося дослідження вітчизняного мистецтва, багато питань його історії, особливо періоду XIII—XVI ст.,
потребували висвітлення [20, с. 122—123].
З огляду на значну кількість античних пам’яток на території України,
зокрема високої історико-художньої вартості, учені наголосили на потребі
вивчати греко-римське мистецтво, яке до того часу студіювали переважно
російські фахівці. Щодо візантійського мистецтва, то без його дослідження,
як вони вважали, неможливо зрозуміти джерела тих культурних традицій,
які впливали на формування національної спадщини: «Найстаріше наше
мистецтво є почасти парісток візантійського. Через се, що Візантія (обабіч
Сходу) є так само те джерело, звідки розпочинається великий потік нашої
національної культури, то ясно, що, коли хто хоче зрозуміти цю культуру,
той повинен звернути увагу на її джерело — на Візантію» [20, с. 124]. Нагальність розвитку орієнталістики в Академії автори пояснювальної записки
також аргументували завданнями дослідження українського мистецтва, яке
сприймало східні впливи не лише за посередництва Візантії, але й безпосередньо з першоджерел: «Звичайно, Візантія, що своє мистецтво перейняла
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на Сході, впливала на українських художників. Але вони теж мали свої традиції й черпали з того ж таки джерела, з якого Візантія брала елементи свого мистецтва. <…> Іранці, перси, індійці, монголо-татари — всі вони принесли данину українському мистецтву. Персія мала такий самий вплив на
українське мистецтво, як і на візантійське. Крім торговельних зносин з Персією через Кавказ, існував ще широкий шлях, у властивому розумінню того
слова, народній, по якому форми східньої культури пересувалися на захід,
шлях народів з глибини Середньої Азії та Сибіру на береги Дунайські» [20,
с. 124]. Отже, заснування обох кафедр ініціатори їх створення пов’язували з
потребою дослідження вітчизняного мистецтва, історію якого вони не мислили без спадщини різних епох і культур на теренах України.
Пропозиції, викладені Д. Багалієм, А. Кримським, Г. Павлуцьким і
Є. Тимченком, були підтримані Комісією по виробленню законопроєкту
про заснування УАН: статут створеної 14 листопада 1918 р. Академії передбачав для Історично-філологічного відділу дві штатні посади дійсних членів (академіків) у такій галузі знань, як «історія вкраїнського мистецтва в
зв’язку з усесвітньою історією мистецтва» [20, с. 168]. Хоча серед перших
дійсних членів УАН було чимало вчених, які мали поважні здобутки в дослідженні історії пластичного мистецтва, вони очолили інші гуманітарні кафедри, наприклад, М. Біляшівський — кафедру археології, М. Петров — історії українського письменства, М. Сумцов — народної словесності, а посади академіків-керівників мистецтвознавчих кафедр понад два роки залишалися вакантними.
Обґрунтування потреби створення академічних мистецтвознавчих кафедр збіглося в часі з першими кроками інституювання вітчизняного мистецтвознавства в Науковому товаристві імені Шевченка (далі — НТШ) і
УНТ — своєрідних попередниках УАН. Як відомо, наприкінці ХIХ — на початку ХХ ст. дослідження історії мистецтва проводилися здебільшого в історичних установах. У 1910 р. з метою розширення спектра гуманітарних досліджень та їхньої диференціації рада УНТ розглядала питання про утворення
етнографічної, бібліографічної та мистецтвознавчої комісій [14, с. 236—237],
але 1911 р. обмежилася організацією лише однієї з них — етнографічної [52,
с. 158—159]. Натомість у лютому 1917 р. Комісію для історії штуки організувало НТШ, залучивши до її складу В. Щурата (голова), О. Пеленського
(заступник голови), Б. Барвінського (секретар), І. Крип’якевича (заступник
секретаря), В. Дорошенка, Д. Коренця, О. Лушпинського, Я. Пастернака,
С. Полянського, С. Томашівського й І. Труша [43, с. 14, 45].
Улітку 1918 р. Г. Павлуцький, Д. Антонович, П. Зайцев, В. Модзалевський, Д. Щербаківський і В. Прокопович з метою налагодження систематичного дослідження вітчизняного мистецтва ініціювали створення у складі
УНТ Секції мистецтв. У заяві, направленій 29 серпня 1918 р. до ради Товариства1 [15], вони наголосили на критичному стані справ у мистецтвознавчій
сфері: «Сучасний стан науки про українське мистецтво не відповідає ні тому
інтересові до нього, який так глибоко захопив громадянство, ні цінности тих
скарбів мистецтва, що зібрані за останні десятиліття по українських музеях і
безліччю розкидані по всій широкій теріторії України. Скілька десятків нау-
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Заява Г. Павлуцького, Д. Антоновича, П. Зайцева, В. Модзалевського, Д. Щербаківського і В. Прокоповича щодо необхідності створення Секції мистецтв УНТ. 29 серпня
1918 року. ІР НБУВ

кових дослідів тільки почасти освітлюють деякі питання історії нашого мистецтва; цілі галузі, цілі доби його лишаються зовсім не розробленими, навіть
матеріял для них не зібраний. Досить сказати, що українська наука десяток
років тому назад вже мала загальну “історію України”, мала “історію української літератури”, а ще й досі не має жадної, хоча б популярної, “історії
українського мистецтва”» [50, с. 92]. Одним із чинників такого стану автори
заяви називали розрізненість науковців, унаслідок чого вони були позбавлені можливості публікувати свої праці. «Нова секція, про яку йде мова, — зазначили вони далі, — мала би на меті влаштовувати відчити, видавати студії
по історії українського мистецтва і особливо — матеріяли, систематично підібрані по архівах, музеях і ріжних збірках старовини. Крім того, нова секція
має також своїм завданням згуртувати навколо себе тих небагатьох людей,
що тепер працюють окремо в обсязі історії нашого мистецтва, а також підібрати, привабити й виховати молоді сили, які би надалі працювали над студіюванням нашого минулого в цьому напрямкові» [50, с. 92].
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15 вересня 1918 р. рада УНТ ухвалила закласти окрему Секцію мистецтв,
а за п’ять днів — 20 вересня — відбулося організаційне засідання, у якому
взяли участь Д. Антонович, С. Гіляров, В. Данилевич, В. Козловська, В. Модзалевський і Д. Щербаківський. За пропозицією Д. Антоновича, членами
новоствореного підрозділу вирішили вважати всіх присутніх, а також деяких
інших членів Товариства: М. Біляшівського, О. Грушевського, Ф. Ернста,
В. Зуммера, В. Липинського, О. Новицького, Г. Павлуцького, В. Прокоповича, І. Свєнціцького, Є. Сіцинського, С. Таранушенка, П. Холодного, Л. Чикаленка, К. Широцького, В. Щербаківського. Крім того, у дійсні члени УНТ
і Секції мистецтв запропонували обрати О. Гуцала, Х. Колодія, П. Курінного, Є. Онацького, Й. Пеленського, О. Скоропис-Йолтуховського, Ф. Шміта й В. Щавинського, а в члени-співробітники — М. Бойчука, В. Кричевського, Г. Нарбута, С. Тимошенка [11, с. 154]. На відміну від Комісії для
історії штуки НТШ, до складу Секції ввійшли не лише місцеві (київські) фахівці, а й дослідники українського мистецтва з інших регіонів і навіть з-поза
меж країни, зокрема, Львова, Полтави, Харкова, Кам’янця-Подільського,
Петербурга, що засвідчило її загальнонаціональний характер. Ця тенденція
зберігалася й надалі. Скажімо, 30 травня 1919 р. кандидатами в дійсні члени
стали В. Барвінок, М. Жук, Г. Лукомський, П. Мокроус, Г. Саливон (Тисяченко), членами-співробітниками — Г. Красицький і В. Лесючевський [11,
с. 156], а 28 квітня 1920 р. дійсними членами обрали В. Клінгера й Г. Колцуняка [11, с. 163]. За перші два з половиною роки роботи (до об’єднання
УНТ з УАН) кількісний склад установи суттєво не змінився: якщо наприкінці 1918 р. вона нараховувала двадцять дев’ять дійсних членів і чотири
члени-співробітники, то на початку 1921 р. — тридцять п’ять дійсних членів і чотири члени-співробітники (упродовж цього періоду померли дійсні
члени К. Широцький і В. Модзалевський, члени-співробітники О. Гуцало,
Г. Нарбут, О. Соловій) [24, арк. 1].
На чолі Секції стали провідні київські фахівці. На організаційному засіданні головою було обрано Д. Антоновича, секретарем — Д. Щербаківського [11, с. 154], проте вже на другому засіданні (13 жовтня) головою обрали
Г. Павлуцького, товаришем (заступником) голови — В. Модзалевського, секретарем залишився Д. Щербаківський [11, с. 155]. У такому складі президія працювала до 30 травня 1919 р., коли її члени склали повноваження з
огляду на обтяженість іншими справами. Новим головою став М. Макаренко (Г. Павлуцький залишився почесним головою), секретарем — Ф. Ернст,
а з 18 січня 1920 р. до виконання обов’язків товариша голови повернувся
В. Модзалевський [11, с. 156, 160].
На організаційному засіданні в результаті дискусії, до якої долучилися
Д. Щербаківський, В. Данилевич, В. Модзалевський і Д. Антонович, дійшли
згоди, що роботу вестимуть у формі прилюдних засідань, на яких заслуховуватимуть та обговорюватимуть доповіді. Також визнали необхідним створити музей і налагодити видання періодичних записок, у яких мали публікувати доповіді членів Секції, та серії «Monumenta» — ґрунтовних монографічних праць, присвячених конкретним пам’яткам [11, с. 154—155].
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Основною формою роботи Секції мистецтв були прилюдні засідання, до
участі в яких намагалися залучити щонайбільше зацікавлених осіб, особливо молоді. Саме тому 30 травня 1919 р. пристали на пропозицію Д. Щербаківського влаштовувати засідання у великих аудиторіях університету чи клубів з «чарівним ліхтарем» та подавати про них оголошення в газетах [11,
с. 157]. Тільки за час діяльності структури в складі УНТ відбулося близько
тридцяти засідань, більшість з яких мала науковий характер. На них заслухали доповіді з найрізноманітніших питань історії українського мистецтва
Середньовіччя та Нового часу, серед них — «Іконографія українського іконостаса» С. Таранушенка, «Вавельський тетраконх» Й. Пеленського, «Нові
архівні дані про штихаря Григорія Левицького», «До історії українського ліярництва» й «Шкляні гути на Чернігівщині» В. Модзалевського, «Українське
будівництво домонгольської доби», «Замітки про походження та особливості стилю візантійсько-руського іконопису» і «Український народний
орнамент» Г. Павлуцького, «Вага нумізматики задля студіювання історії
мистецтв» В. Данилевича, «Будинок старої бурси в Києві» Ф. Ернста, «Виноградна лоза як євхаристичний символ в українському іконописі» Д. Щербаківського, «Нові дані до історії Видубицького монастиря» О. Ертеля2 [24,
арк. 1 зв.—2]. Жваву дискусію серед членів Секції викликали праці «Мистецтво старої Руси-України» та «Мистецтво — його психологія, його стилістика, його еволюція» Ф. Шміта [53; 54; 55], аналізу яких було присвячено доповіді С. Гілярова, Г. Якубаніса, Д. Щербаківського і Г. Павлуцького [11,
с. 157—159, 162].
Поряд із власне науковими проблемами на засіданнях розглядали нагальні питання розбудови мистецтвознавчої освіти й охорони пам’яток культури. Так, 26 жовтня 1918 р., заслухавши доповідь Д. Антоновича «Відділ історії мистецтв в Археологічному інституті», члени Секції схвалили програму діяльності цього підрозділу [11, с. 155]. Доповідь О. Благодіра «Справа
охорони старовини на Правобережжі та в Галичині» (16 травня 1920 р.) спонукала науковців звернутися до уряду з проханням видати закон про заборону вивозити твори мистецтва й старовинних речей за межі України [11,
с. 163]. Неодноразово на засіданнях порушували питання, пов’язані зі збереженням, реставрацією та дослідженням Софійського собору в Києві. Наприклад, отримавши відомості про намір митрополита Київського й Галицького
Антонія демонтувати тамтешній іконостас, члени Секції 26 жовтня 1918 р.
доручили М. Біляшівському доповісти про цю справу, 2 листопада делегували В. Модзалевського в комісію з ремонту й реставрації Св. Софії, а 16 травня 1920 р. виступили з ініціативою координації обстеження та обмірів собору, у зв’язку з чим заслухали доповідь І. Моргилевського «Сучасний стан архітектурних дослідів св. Софії» [11, с. 155, 163, 164].
Поза прилюдними засіданнями члени Секції брали участь у роботі чотирьох комісій: бібліографічної (голова — Д. Щербаківський), збирання архівних матеріалів з історії українського мистецтва (голова — В. Модзалевський), термінологічної (голова — В. Данилевич), лекційно-екскурсійної
(голова — В. Прокопович), реєстраційної (голова — Г. Красицький), складання словника діячів українського мистецтва (голова — Ф. Ернст) і видавничої
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(голова — Г. Саливон) [11, с. 161].
Майже всі комісії одразу розгорнули
інтенсивну діяльність, приміром, до
21 березня 1920 р. Д. Щербаківський
уклав три тисячі карток для бібліографічного словника, а до 28 квітня 1920 р. за дорученням В. Модзалевського скопійювали описи майна
Михайлівського монастиря 1771 р.
та Видубицького монастиря 1774 р.
[11, с. 162, 163]. Слід зауважити, що
згадані комісії фактично корелювали діяльність зі структурами УАН.
Скажімо, рішення про початок збиГ. Нарбут. Сильвета Данила Щербаківрання термінологічного матеріалу
ського з межигірською вазочкою в руках.
та заснування відповідної комісії
1919. Папір, туш. НХМУ
(до її складу, крім В. Данилевича,
обрали Г. Голоскевича, Г. Саливона,
О. Соловія та Д. Щербаківського) Секція мистецтв ухвалила 5 липня 1919 р.
у зв’язку з початком роботи термінологічної комісії УАН [11, с. 157], а
Ф. Ернст на час обрання головою комісії складання словника діячів українського мистецтва Секції майже рік виконував обов’язки редактора відділу діячів мистецтва в академічній Постійній комісії для складання Біографічного словника діячів України [5, с. 66].
При установі функціонували музей
української старовини й мистецтва на
чолі з Г. Красицьким і спеціальна бібліотека художнього спрямування. Її членам вдалося зібрати чимало архівних матеріалів з історії вітчизняного мистецтва,
світлини та замальовки пам’яток старовини, рукописи праць померлих дослідників, зокрема К. Широцького й В. Модзалевського, взяти під охорону художню збірку Г. Нарбута. У 1920 р. Секція
організувала низку екскурсій Києвом,
під час яких усі бажаючі мали змогу під
керівництвом Ф. Ернста, Г. Красицького, В. Прокоповича і Д. Щербаківського поглибити знання про пам’ятки Печерська, Подолу, Видубицького монастиря, Києво-Печерської лаври тощо [24,
арк. 2—2 зв.].
Економічна розруха завадила опера- М. Кирнарський. Обкладинка пертивно реалізувати широкі видавничі пла- шого збірника Секції мистецтв УНТ.
1921. Наукова бібліотека ІМФЕ
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ни Секції, хоча вже влітку 1919 р.
було зібрано матеріали для двох томів записок і наукового збірника. 5 липня 1919 р. науковці вирішили звернутися за допомогою до
УАН та доручили В. Модзалевському, Г. Саливону й Д. Щербаківському розробити програму видань, а
7 лютого 1920 р. обрали редакційну колегію першого збірника праць
у складі М. Макаренка, В. Модзалевського (після смерті його заступив Ф. Ернст), Д. Щербаківського [11, с. 157, 158, 161]. Щоправда, випустити збірник у світ вдалося лише наприкінці 1921 р. завдяки
енергії Д. Щербаківського, який не
лише відредагував більшість матеріалів, а й упродовж пів року щодня
відвідував друкарню, безпосередньо
наглядаючи за процесом видання [9,
Ф. Ернст. 1926. АНФРФ ІМФЕ
с. 131].
До першого «Збірника Секції
мистецтв» увійшли статті «До історії українського ліярництва (про людвісарів
та конвісарів)» і «До біографії українського штихаря Григорія Левицького»
В. Модзалевського, «Надбанні хрести українських церков XVII—XVIII вв.» і
«Стародубське бароко» О. Гуцала, «Стара бурса в Києві», «Дерев’яна Златоустівська церква на Старому Києві» й «Надгробок Румянцева-Задунайського
в Київській Лаврі» Ф. Ернста, «Про видання св. Софії» Ф. Шміта, «Символіка в українському мистецтві. Виноградна лоза» й «Українські дерев’яні
церкви (короткий огляд розробки питання)» Д. Щербаківського, а також рецензія С. Таранушенка на працю М. Рудинського «Архітектурне обличчя
Полтави». Цінними джерелами з історії вітчизняного мистецтвознавства є
вміщені в збірнику некрологи К. Широцького (автор — А. Середа), Г. Нарбута, В. Модзалевського (автор — Ф. Ернст), М. Петрова (автор — Д. Щербаківський), укладені Л. Биковським і Д. Щербаківським реєстри праць
К. Широцького й М. Петрова відповідно, хронікальні замітки та протоколи
засідань Секції з часу заснування до 25 грудня 1920 р. [16].
На жаль, видання, яке українські фахівці з-за кордону назвали шляхетним проявом «незломної енерґії людей науки і культури, що серед голоду й
холоду остаються на своєму посту» [1, с. 179], не мало продовження, проте деякі праці, підготовлені для наступних збірників, були видані в середині
1920-х років мистецьким відділом ВУАКу.
Отже, у 1918—1921 рр. Секція мистецтв УНТ була одним з основних
мистецтвознавчих осередків України. Одночасно її фундатори й очільники — попри суттєві розбіжності між УНТ та ініціаторами створення УАН —
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брали активну участь в організації відповідних досліджень в Академії, зокрема,
голова Секції Г. Павлуцький і вчений секретар В. Модзалевський були делеговані
УНТ до Комісії по виробленню законопроєкту про заснування УАН, а М. Макаренко з березня 1921 р. керував Музеєм мистецтв ім. Б. і В. Ханенків — однією з перших академічних установ художнього профілю [48, с. 99—100].
1 червня 1921 р. відбулося об’єднання
УНТ та УАН в один всеукраїнський науковий центр, у результаті чого Секція
мистецтв стала установою Історично-філологічного відділу Академії і невдовзі
увійшла до складу новоствореної Археологічної комісії.
Оскільки ухвалений 30 травня 1921 р.
Спільним зібранням УАН проєкт плану
об’єднання з УНТ передбачав злиття археологічної секції гуманітарного відділу
Ф. Шміт
Товариства з академічним Археологічним
комітетом3 в єдину Археологічну секцію
в складі Історично-філологічного відділу, влітку 1921 р. академік Ф. Шміт
взявся за організацію Археологічної комісії ВУАН. Згідно з поданим ним
на розгляд проєктом статуту4, Археологічна комісія мала описувати, досліджувати і видавати пам’ятки мистецтва, старовини й природи, а також розробляти наукові засади охорони пам’яток в УСРР. У її складі пропонували
створити п’ять секцій — архітектурно-монументальну, музеєзнавства, історії мистецтва, матеріальної етнографії та археології, три останні з яких були
колишніми підрозділами УНТ. Задля реалізації намічених завдань Комісія
планувала розробляти законопроєкти та інструкції, що стосувалися сфери її
інтересів, скликати з’їзди, сприяти організації комітетів і товариств, проводити експедиції, влаштовувати виставки, лекції, семінари тощо, готувати наукові кадри [40, арк. 12—12 зв.].
Амбітний проєкт статуту та штатний розпис Археологічної комісії викликав чимало заперечень в академічному середовищі, адже за розмахом
діяльності, чисельністю співробітників та кошторисом вона мала перевищити будь-який з трьох відділів ВУАН. Проте автора проєкту це не зупиняло: він уважав, що в Україні недоцільно йти петроградським шляхом,
тобто одночасно з ВУАН створювати Всеукраїнську академію історії матеріальної культури. Єдине, що, на його думку, могло завадити реалізації планів, — украй незадовільний фінансовий стан Академії [40, арк. 7]. Власне
цей чинник, як і непорозуміння Ф. Шміта з науковцями, які нарікали на порушення автономності діяльності колишніх секцій УНТ, призвів до ліквідації Археологічної комісії з 1 січня 1922 р.
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Невдовзі після схвалення статуту Археологічної комісії Історичнофілологічним відділом Ф. Шміт неодноразово головував на засіданнях Секції мистецтв. На одному з таких засідань, що відбулося 29 серпня 1921 р.,
розглянули питання про налагодження діяльності відділу мистецтва Енциклопедичного словника, який планувала видати ВУАН5 [42, арк. 88]. Заслухавши інформацію М. Павловського і Ф. Шміта, присутні ухвалили розподілити написання статей з проблематики пластичних мистецтв6 так: гравюра — хтось з учнів Г. Павлуцького й А. Середа (технічна термінологія);
скульптура всіх періодів — С. Гіляров, В. Зуммер і Ф. Шміт; малярство всіх
періодів — С. Гіляров, В. Зуммер, А. Дахнович, Д. Щербаківський, В. Язловський, А. Середа й М. Бойчук; архітектура — Ф. Шміт, І. Моргилевський,
П. Альошин, загальнонаукова термінологія — І. Моргилевський, народна
термінологія — Т. Секунда, біографії українських архітекторів — Ф. Ернст.
Позаяк Комісія по виданню Енциклопедичного словника планувала позачергово видати том «Україна», на тому ж засіданні вирішили, що М. Макаренко опрацьовуватиме для нього статті з проблематики вітчизняного мистецтва доісторичних часів, Ф. Шміт — великокнязівської доби, Г. Павлуцький — литовсько-руської доби і малярства ХIХ ст., Д. Щербаківський — церковного малярства до кінця XVIII ст., народного й декоративно-вжиткового
мистецтва, Ф. Ернст — архітектури від початку XVII ст. [42, арк. 88—88 зв.]
Схвалений 30 жовтня 1921 р. план діяльності Секції мистецтв на 1921—
1922 рр., крім написання статей для Енциклопедичного словника, передбачав розроблення ще кількох важливих тем. Так, Ф. Шміт уважав необхідним
організувати Музей дитячої творчості, який він мав намір очолити7. Своїй
учениці А. Фюнер академік пропонував доручити формування генерального каталогу бібліотек з історії мистецтва та дослідження техніки й матеріалів
київських мозаїк. Г. Красицькому доручили збирати матеріали з історії українського золотарства й фініфті, а А. Середі — з історії та техніки фаянсового
виробництва, зокрема на Межигірській фабриці. Також вирішили завершити великий проєкт часів української державності — видати колективну працю, присвячену вітчизняному портретному малярству, залучивши до її підготовки Д. Щербаківського, О. Грушевського, Ф. Ернста та ін.8 [42, арк. 89].
Наприкінці 1921 р. керівний склад Секції мистецтв зазнав змін. 18 жовтня на спільному засіданні з Секцією археології Археологічної комісії ВУАН
очільником обох підрозділів обрали М. Макаренка, секретарем мистецької — Ф. Ернста, археологічної — В. Козловську [2, арк. 70 зв.]. Потому, як
5 грудня 1921 р. Ф. Ернст відмовився від виконання обов’язків секретаря, їх
тимчасово поклали на В. Козловську [2, арк. 81], а за два тижні (19 грудня)
цю посаду обійняв А. Середа [2, арк. 82]. До того ж 31 жовтня Д. Щербаківського обрали бібліографом, Г. Красицького — реєстратором пам’яток мистецтва, П. Лозієва — членом Секції мистецтв [2, арк. 76], а 7 листопада на
черговому об’єднаному засіданні Д. Щербаківського, попри самовідвід, було
обрано постійним членом установи [2, арк. 79].
Суттєве місце на засіданнях відводили питанням пам’яткоохоронної та
музейної справи. Скажімо, 7 листопада 1921 р., заслухавши повідомлення
В. Пархоменка про руйнування пам’яток запорозької старовини в Катери-
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нодарі (нині — Краснодар, адміністративний центр Краснодарського краю,
РФ), зокрема знищення іконостаса в Покровській церкві та вирубування посаджених запорожцями дерев, ухвалили звернутися до Етнологічноархеологічної комісії Північного Кавказу й тамтешніх органів виконавчої
влади з вимогою заборонити будь-які роботи на археологічних і мистецьких
об’єктах без узгодження з ВУАН. На тому ж засіданні обговорили стан Лубенського музею після від’їзду його завідувача Г. Стеллецького [2, арк. 79—
79 зв.].
Упродовж листопада — грудня члени двох секцій активно дискутували
щодо доцільності виходу зі складу Археологічної комісії та необхідності поновлення Гуманітарного відділу УНТ [2, арк. 79, 81] і, зрештою, через порушення автономності Секція мистецтв вийшла з її складу. Наприкінці 1921 р.
Ф. Шміт відмовився від керівництва Археологічною комісією. Як засвідчує
його лист до М. Біляшівського, науковця обурили висловлені членами Археологічної секції звинувачення, ніби президія Комісії не виконала її постанови, у зв’язку з чим вони вимагали розглянути питання про пряме представництво одного зі своїх членів в Історично-філологічному відділі ВУАН.
Особливо болісно академік сприйняв голосування, за результатами якого
більшість підтримала вимоги Археологічної секції, навіть секретар Комісії
Ф. Ернст, який входив до складу президії, не висловився проти них [26].
Наприкінці 1921 та в 1922 р. на засіданнях неодноразово обговорювали питання підготовки другого збірника Секції мистецтв. Так, 26 грудня
1921 р. Д. Щербаківський поінформував, що у виданні можна було б умістити праці покійного В. Модзалевського, включно з великим дослідженням про гути, кілька статей Ф. Ернста, зокрема про київських архітекторів XVII—XVIII ст., статтю Л. Добровольського про Золоту браму в Києві,
деякі закінчені розвідки А. Середи, Г. Павлуцького, В. Пархоменка та його
власні. Присутні наполягли на тому, щоб до збірника також увійшла стаття про Г. Нарбута [2, арк. 83], який відійшов у вічність 23 травня 1920 р.
30 січня 1922 р. серед матеріалів, які члени Секції мають для видання або
планують закінчити найближчим часом, було названо розвідки «про замки»
О. Грушевського, «про кахлі» М. Макаренка, «Архітектурна композиція собору св. Софії (звіт про архітектурні досліди в соборі в літо 1921—1922 років)» І. Моргилевського, «про кужбушки» А. Середи. О. Грушевський переконав, що Г. Павлуцький подасть дві статті — «Дата будови св. Софії» та
«Сутковецька церква», і повідомив про кілька досліджень, які має Д. Щербаківський (за відсутністю вченого їх назви не озвучили) [2, арк. 85]. 19 липня, ще раз обговоривши зміст другого збірника, науковці вирішили надати
йому системніший характер і присвятити давньому Києву. На жаль, у протоколі засідання не віднотовано зачитаний Д. Щербаківським список статей, які планували включити у видання, лише згадано про наміри опублікувати дві статті В. Пархоменка й Г. Павлуцького, присвячені питанню будівництва собору Святої Софії в Києві [2, арк. 94]. У звіті Секції за 1922 р.
також обмежилися загальними відомостями про підготовку до друку другого тому «Збірника Секції мистецтв», присвяченого давньому Києву, продовження роботи над термінологічним словником з мистецтва та опрацюван-
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ням праць померлого 1919 р. К. Широцького [18, с. 10]. Проте матеріали архіву Д. Щербаківського дозволяють стверджувати, що науковець планував
подати до збірника статтю про невидані малюнки знаного історика Києва
М. Закревського (1805—1871) з колекції колишньої Імператорської публічної бібліотеки в Петербурзі, які він почав студіювати 1914 р. у зв’язку з підготовкою «Известий отдела “Старый Киев” при киевском городском музее»,
але через початок Першої світової війни не встиг завершити [58].
У 1922 р. члени Секції мистецтв провели десять засідань, причому шість
з них — спільно з Археологічною секцією [18, с. 10], оскільки чимало науковців одночасно входили до складу обох підрозділів, та й очолював їх майже увесь рік М. Макаренко. Саме на спільних засіданнях було виголошено щонайменш три доповіді мистецької тематики. М. Макаренко присвятив свій виступ невиданому другому тому «Обозрение Киева и Киевской
губернии в отношениях к древностям» І. Фундуклея, що свого часу належав
В. Науменку, від якого перейшов до університетського музею старожитностей, і наголосив на цінності низки малюнків археологічних пам’яток та малюнків і планів пам’яток церковної старовини, указавши ім’я деяких виконавців [2, арк. 90—91]. 2 жовтня 1922 р. заслухали доповідь «Старочеркаська
архітектура (на Донщині)» Д. Дяченка [2, арк. 97—101], автор якої зосередився на потужних впливах української дерев’яної архітектури на пам’ятки
Донщини, зокрема мурований дев’ятибанний собор Воскресіння Христового в Черкаську (нині — станиця Старочеркаська Аксайського району Ростовської області, РФ) [2, арк. 97—101]. У звіті також віднотовано доповідь
В. Язловського «Мистецтво в марксизмі» [18, с. 17], що, вочевидь, мала
ознайомити науковців з поглядами на мистецтво в панівному на той час
ученні.
Після підпорядкування ВУАН Секція мистецтв зберегла практику тематичних екскурсій. Скажімо, 30 січня 1922 р., обговоривши питання організації екскурсій для вивчення архітектурних пам’яток Києва, науковці вирішили спочатку оглянути Софійський собор під керівництвом І. Моргилевського, потім мали намір побувати в Києво-Печерській лаврі, Кирилівському монастирі, церкві Спаса на Берестові та ін. [2, арк. 85 зв.]
Як і раніше, члени Секції мистецтв вагоме місце відводили питанням
охорони пам’яток. Так, оприлюднена 30 січня А. Середою інформація про
створення музею на території Києво-Печерської лаври спровокувала ухвалу про збереження лаврської ризниці [2, арк. 85 зв.], а у зв’язку з газетними
повідомленнями про наміри влади секвеструвати церковні цінності 20 лютого вирішили вдатися до Губернського комітету охорони пам’яток мистецтва
і старовини з пропозицією упорядкувати цей процес та опублікувати відповідну відозву в пресі [2, арк. 88—88 зв.].
20 лютого 1922 р. у зв’язку із засіданням ради УНТ і поновленням роботи ліквідаційної комісії Товариства на спільному засіданні двох секцій
тимчасовим представником до ліквідаційної комісії від Гуманітарного відділу обрали Д. Щербаківського (на цій кандидатурі наполягав Г. Павлуцький) [2, арк. 88—88 зв.]. Улітку — восени 1922 р. на засіданнях неодноразово дискутувалося питання участі в роботі наукового конгресу, що мав відбу-
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О. Новицький у робочому кабінеті вдома. 1930.
ІР НБУВ
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тися в Харкові в жовтні 1922 р. та доцільності організації аналогічного конгресу в Києві.
Наприкінці 1922 р. (9 жовтня) Секцію мистецтв очолив академік О. Новицький [2, арк. 103], а з 13 червня 1923 р. замість А. Середи обов’язки секретаря почала виконувати В. Козловська [17, с. 68]. Упродовж 1923 р. установа провела чотирнадцять засідань як організаційного, так і суто наукового
характеру [17, с. 68]. На п’яти прилюдних засіданнях було зачитано сім доповідей, серед них — «Контракти і контрактовий дім у Києві» Ф. Ернста9, «Про
архітектурну композицію св. Софії» І. Моргилевського, «Вплив Растреллі на
київську архітектуру» В. Зуммера та «Василь Григорович-Барський як маляр» Ф. Шміта [17, с. 99]. Ф. Ернст, вочевидь, стисло виклав історію київських контрактових ярмарків, яким він присвятив окрему працю з нагоди 125-ліття їх започаткування та спроби відновити 1923 р. після багатолітньої перерви, спричиненої війною та революційними змаганнями [10]. У цій
книжці та, як можемо припустити, і в доповіді, науковець значне місце відвів будинкам контрактових зборів, починаючи від будівлі київського магістрату (ратуші) на Подолі, що була осердям ярмарку наприкінці XVIII ст., до
спеціально зведеного на кошти містян контрактового будинку на Покровській вулиці поряд із церквою Миколи Доброго (функціонував з 1801 р.), що
постраждав під час пожежі 1811 р., та спорудженого в 1815—1817 рр. за проєктом англійського архітектора В. Гесте будинку.
На об’єднаному засіданні з Секцією археології заслухали три доповіді П. Курінного — «Уманський музей», «Розкопки коло с. Межигір’я 1923
року», «Могила князя Чорного, розкопана Самоквасовим у Чернігові» [2,
арк. 110—111 зв.; 17, с. 65, 98]. У першій з них доповідач детально розповів про історію створення й склад збірок кожного з шести відділів музейного закладу, який він очолював, другу — присвятив проведеним ним у липні
1923 р. розкопкам у Межигір’ї. При цьому П. Курінний не обмежився власне археологічними матеріалами, а зробив огляд стану пам’яток, включно
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Зліва направо: П. Курінний, невідомий, В. Стефанович, М. Касперович,
Б. Безвенглінський. 1924.
НА ІА НАНУ

IM

з Петропавлівським собором і Михайлівською церквою, печерами 1724 р.,
шиферною гробницею у Вишгороді [2, арк. 110—111 зв.]
Значна кількість організаційних засідань (дев’ять із чотирнадцяти) була
пов’язана з утворенням чотирьох комісій — дослідження художніх цінностей,
вилучених із церков і молитовних будинків УСРР, термінологічних словників з мистецтва, реєстрації пам’яток мистецтва та видавничої [17, арк. 68].
Комісію дослідження художніх цінностей, вилучених із церков і молитовних будинків УСРР (скорочено — Золотарська комісія), ВУАН затвердила 24 жовтня 1922 р. після повернення до Києва з Державного сховища
РСФРР (Москва) Д. Щербаківським і А. Середою двадцяти дев’яти ящиків з-понад трьома тисячами золотарських виробів, вилучених на території УСРР упродовж першої половини того ж року у фонд боротьби з голодом. До складу Комісії ввійшли О. Новицький (голова), М. Біляшівський,
Ф. Ернст, А. Середа, Г. Красицький і Д. Щербаківський [17, с. 68; 33, с. 41;
49, с. 154]. Вони мали описати, сфотографувати і дослідити пам’ятки золотарства, після чого їх планували розподілити між українськими музеями. Насамперед члени Комісії перевірили вміст тридцяти чотирьох скринь,
які надійшли з Москви в жовтні 1922 р. і травні 1923 р., та склали опис тієї
частини колекції, що була відібрана в Державному сховищі представниками Головмузею РСФРР без участі українських фахівців. Активну роботу Золотарська комісія продовжувала і в 1924 р., працюючи в тісному контакті з Кафедрою українського мистецтва ВУАН [19, с. 43], і в наступні роки,
коли перебувала в складі мистецького відділу ВУАКу. Попри брак фінансування (рішенням управи ВУАН лише з жовтня 1924 до січня 1925 р. виділяли по двадцять карбованців щомісяця), що завадило провести фотофіксацію й реставрацію пошкоджених творів, учені почали досліджувати колекцію: встановлювали основні типи виробів, їхню стильову еволюцію, а також
центри виробництва, іноземні впливи, фіксували вкладні написи та клейма
майстрів. Щодо індивідуальних зацікавлень, то Д. Щербаківський опрацьовував теми «Золотарство на Україні (загальний начерк)», «Київське золотар-
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Обкладинки окремих відбитків розвідок Д. Щербаківського «Золотарська оправа книжки
в XVI—XIX століттях на Україні» (1924) і «Оправи книжок у київських золотарів XVII—
XVIII ст.» (1926). Наукова бібліотека ІМФЕ (з меморіальної бібліотеки Ф. Ернста)

ство», «Золотарська оправа книжок на Україні», О. Новицький — «Архітектурні мотиви у виробах золотарства», А. Середа — «Клейма українських золотарів» і «Єврейське золотарство на Україні», Ф. Ернст — «Вірменське золотарство на Україні». Через неможливість сфотографувати твори практичну
дослідницьку роботу проводили лише А. Середа, який замальовував клейма
майстрів, і Д. Щербаківський, який мав безпосередній доступ до сховища
пам’яток у Першому державному музеї (з 1924 р. — Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка) [17, с. 68; 34, с. 227; 33, с. 41; 49, с. 154].
Саме Д. Щербаківський підготував і опублікував за життя три розвідки
з історії українського золотарства XVI—XVIII cт., що донині посідають виняткове місце у вивченні цієї галузі мистецтва, хоча сучасники вченого й зауважували, що, «порівнюючи з його величезним досвідом та зібраним матеріялом являються, звичайно, лише скромненьким вступом» [9, с. 133]. Дві
статті науковця — «Золотарська оправа книжки в XVI—XIX століттях на
Україні» й «Оправи книжок у київських золотарів XVII—XVIII ст.» — присвячені виключно оправам10 XVI—ХIХ ст. [57; 59], а розвідка «Готичні мотиви в українському золотарстві» — готичним мотивам у п’яти типологічних
групах виробів (хрести, потири, гробниці, кадильниці, книжкові оправи)
[56]. У той самий час Д. Щербаківський ретельно опрацьовував архів КиєвоПечерської лаври й уклав словник київських золотарів [9, с. 135] з ґрунтов-
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ною передмовою, що мав назву «Київські золотарі за матеріалами Лаврського архіву». У червні 1927 р. (за кілька днів до загибелі) учений передав його
у ВУАК, і до кінця 1928 р. члени Золотарської комісії підготували працю обсягом 30 д. а. до видання, проте подальша її доля невідома [33, с. 41—42; 49,
с. 154—155].
Як слушно зазначав Д. Щербаківський, золотарство доби Середньовіччя
і Нового часу належало до найменш вивчених галузей українського мистецтва, тому йому та його сучасникам доводилося «переробляти першу стадію наукової роботи — збирати фактичний матеріял та встановлювати точні
факти» [59, с. 353]. Серед спеціальних студій із зазначеної проблематики, що
передували розвідкам дослідника, можна назвати хіба що монографію В. Лозінського «Złotniсtwo lwowskie» з реєстром золотарів [62] та рецензію на неї
В. Щурата [61]. Щодо золотарства центральних і східних українських земель,
то окремі матеріали з цього питання містили праці В. Машукова, Є. Кузьміна, В. Модзалевського, Ф. Ернста, С. Таранушенка [29; 22; 32; 12; 44]
та ін., проте основними літературними джерелами на той час залишалися описи церков і монастирів, єпархіальних давньосховищ, зокрема полтавського
[38], а також праці, каталоги й альбоми археологічних з’їздів 1899—1908 рр.
У першій розвідці, присвяченій золотарським оправам, Д. Щербаківський спробував простежити їхню стильову еволюцію в Україні впродовж
XVI—XIX ст., скромно зауваживши: «Точних данних про золотарські оправи чисто українського виробу зібрано й опубліковано так мало, що я даю
тут лише вказівки на окремі пам’ятки і декілька своїх загальних спостережень, одмовляючись в межах цеї журнальної статті дати цільну картину розвитку цієї галузі золотарства на Україні в зазначену добу» [57, с. 103]. Аналізуючи конкретні пам’ятки, учений дійшов висновку, що вони демонструють побутування та поступову зміну п’яти основних типів: візантійського
(візантійсько-вірменського), готичного, ренесансного, барокового, еклектичного. Кожен тип дослідник охарактеризував за хронологічними й топографічними межами поширення, структурою оправи (цілісна чи збірна), іконографією та стилістикою зображень, технікою виконання. Так, у XVI ст.
він виділив два типи — візантійський (візантійсько-вірменський) і готичний
(частіше — готично-ренесансний). Перший із них, поширений у Галичині
та монастирських центрах Буковини (наприклад, оправа Євангелія, подарованого малярським братством 1570 р. Введенській церкві в Сучаві), — це цілісні срібні, іноді золочені оправи з карбованими зображеннями «Воскресіння Христового» східної іконографії на середнику, євангелістів чи їхніх
символів на наріжниках чільної дошки та переважно «Хрещення», «Зішестя
Святого Духа» чи «Успіння» (на згаданому сучавському Євангелії було зображено євангеліста Луку за малюванням образа Богоматері) на середнику
спідньої дошки, що зберегли риси строгої монументальності. Готичні оправи, одна з яких (з вкладними записами Костянтина Івановича й Костянтина Костянтиновича Острозьких) прикрашала дерманське рукописне Євангеліє 1507 р. та готично-ренесансні, вміщені на двох Євангеліях, подарованих Києво-Печерській лаврі відповідно 1541 р. Іваном Горностаєм та 1556 р.
Іоаникієм Горностаєм, — це збірні конструкції, що складаються із прямокутних середників (середник чільної дошки містить здебільшого зображен-
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ня «Розп’яття») і наріжників, поєднують литі та гравійовані зображення. На
відміну від суто готичних, готично-ренесансні оправи демонструють механічне поєднання готичних і ренесансних елементів, зокрема орнаментальних, тому Д. Щербаківський не виключав можливості різночасового походження окремих частин [57, с. 104].
У XVII ст., зазначав учений, продовжували виготовляти готичні оправи
спрощених форм, проте кількісно переважали ренесансні й барокові, де відповідні стилі виявлялися як у характері орнаментики, так і у формі клейм
та зображень на них. Наріжники із зображеннями євангелістів демонстрували тенденцію до віддалення від кутів книжки, унаслідок чого їхня форма ускладнилася (овал, восьмикутник), а орнамент охоплював зображення
із чотирьох боків. Окрім наріжників і середників (найчастіше на середниках
чільної дошки трапляються сюжети «Розп’яття», «Деісус», «Воскресіння»),
такі оправи містили від чотирьох до чотирнадцяти медальйонів із зображеннями дванадесятих свят чи страстей Христових (наприклад, оправа 1649 р.
на московському Євангелії 1637 р. — вклад Івана Негребецького в Братський монастир). У той час помітним було прагнення майстрів до ефектної
гри кольорів, поєднання різних матеріалів і фактур. З кінця XVII ст. переважали карбовані зображення в техніці «au repousse», тоді як у XVI—XVII ст.
превалювало гравіювання. Під впливом гравюри змінювалася форма та композиція оправ, а також розширився іконографічний репертуар зображень,
зокрема, популярності набули різні варіанти композиції «Дерево Єссейове»
[57, с. 105—108].
Характерний для XVII ст. потяг до орнаментальності та декоративності
розвинувся в наступному столітті, ба більше, в оправах XVIII ст. орнамент
уже превалював над сюжетними зображеннями, перетворивши їх на складову декоративного поля: «Ті вузенькі бордюрчики навколо клейм, які так скупо давало XVI століття і які в XVII столітті почали розвиватись і ширитись,
тепер з кінцем XVII і початком XVIII століття пишно розцвітають і прагнуть
до з’єднання з орнаментами середника і заповнення своїми паростками усієї
площі дошки, а в деяких прекрасних зразках оправ заливають усю площу
книжки прекрасним пишним орнаментом, який буяє своїми соковитими
пишними розводами, волютами і квітами і примушує клейма й медальйони
грати лише роль якихось маленьких квіток і взагалі другорядних елементів в
загальній композиції оправи» [57, с. 110]. Як слушно зазначав учений, особливо надавалися для цього декоративного підходу великі євангелія московського друку, що були аршин заввишки й разом з оправою важили від півтора до двох з лишком пудів (скажімо, Євангеліє 1759 р. в оправі 1782 р. в
Новомосковському соборі чи Євангеліє 1689 р. в оправі 1695 р., подароване
Василем Дуніним-Борковським Києво-Печерській лаврі) [57, с. 110]. З другої половини XVIII ст., на думку дослідника, почався процес занепаду золотарських оправ, характерною ознакою яких стало поєднання різностильових елементів, перевантаження коштовним камінням, фініфтями тощо [57,
с. 112—113].
Засадниче бачення еволюції вітчизняного мистецтва як складової загальноєвропейського художнього процесу спонукало Д. Щербаківського в
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розвідці «Готичні мотиви в українському золотарстві» повернутися до проблематики готики — найменш вистудійованої, на його переконання, доби в
історії українського мистецтва [56]. Як і в попередній статті, учений наголосив на нерозробленості порушеного питання, що завадило йому намітити
основні віхи історії українського золотарства готичної доби, тим більше подати її вичерпний нарис. Він прагнув лише ввести в науковий обіг відомості
про декілька пам’яток пізнішого часу, тобто XVI—XVII ст., що мали ознаки
готичного стилю, започаткувавши тим самим «справу докладнішого збирання матеріялів з мистецтва цеї доби і студіювання його» [56, с. 11].
У розглядуваній статті дійсно подано відомості і — що особливо важливо для візуального мистецтва — опубліковано низку напрестольних хрестів,
чаш (потирів), гробниць, кадильниць, книжкових оправ, що здебільшого
походили з фонду вилучених цінностей і збірки Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка. Одночасно автор нагадав про вже опубліковані або описані в літературі аналогічні пам’ятки золотарства, часом покликався на власний експедиційний досвід та світлини окремих творів із колекцій попередників (В. Антоновича) і сучасників (Г. Красицького). Учений не
обмежувався описом конкретних експонатів, а на основі всебічного аналізу їхньої конструкції, форми, іконографії, орнаментики, техніки виконання виокремлював первісні частини й зображення, указував на пізніші трансформації та доповнення. Для атрибуції пам’яток він зважав не лише на стилістику й іконографію того чи іншого твору, а й на характер напису, тобто
суто мистецтвознавчий аналіз доповнював палеографічним. Так, розглядаючи недатований напрестольний срібний золочений хрест із фонду вилучених
цінностей (№ 182), що мав виразні ознаки пізнішого доповнення й втручання, Данило Михайлович встановив, що український напис на творі зроблено не пізніше ніж у XVII ст., а в трактовці зображень, мотивах готичних вікон, контрфорсів і аркбутанів тощо відчутні впливи німецького мистецтва
XV ст., що, як він припускав, прийшли в Україну із суттєвим запізненням,
а отже, відніс пам’ятку (точніше її первісні частини) до XVI ст. [56, с. 4—5].
Комплекс проаналізованих хрестів, потирів, гробниць, кадильниць,
книжкових оправ спонукав дослідника зробити три основні висновки: «Розглядаючи українські золотарські вироби XVI—XVII ст., помічаємо явища,
характерні для всякої переходової доби: перш за все деякі предмети, зроблені в готичному стилю, — що вже одживає свій вік, носять на собі риси занепаду стилю і його виродження, помітна шаблоновість і ремесничість виробу. Друге характерне явище, — що в ту саму добу одночасно і рівнобіжно
роблять речі і в стилю готичному і в ренесансі. Нарешті, часто буває, що на
одній і тій самій речі деякі частини зроблені в готичному стилю, а деякі в
ренесансі, причому в цих речах змішаного стилю, чим далі, тим більше переважають елементи ренесансу й від готики залишаються лише дрібненькі,
незначні риси» [56, с. 11]. Отже, Д. Щербаківський уважав, що, як і в низці
західноєвропейських країн, традиції готики втрималися в українському золотарстві до середини — початку другої половини XVII ст.
Найфундаментальніша студія Д. Щербаківського з історії вітчизняного
золотарства — «Оправи книжок у київських золотарів XVII—XVIII ст.» —
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присвячена хронологічно й топографічно датованим оправам київських майстрів, з допомогою яких автор окреслив шляхи для встановлення особливостей різних стилів, їхньої еволюції, основних центрів золотарства й конкретних майстерень [59]. Дослідник ретельно проаналізував підписні роботи
XVIII ст., зокрема Івана Равича та Єремії Білецького, монограмістів «A S»,
«M H», «Ф. Л.», а також оправи з підписними фініфтями, доповнивши детальний опис спостереженнями щодо іконографічних, стилістичних, технологічних особливостей оправ. Про глибину аналізу матеріалу свідчить хоча
б той факт, що Д. Щербаківський першим висловив думку, що роботи монограміста «JR» (рукописні літери в серцеподібному щитку) належать київському майстрові Івану Равичу, натомість оправи останнього далекі від
виробів монограміста «IR» (друковані літери у прямокутному щитку)11 [59,
с. 400].
Праці Д. Щербаківського, крім опису творів, містять важливі міркування
про початок виробництва золотарських оправ в Україні, їхні конструктивні
особливості, репертуар книжок, які зазвичай оздоблювали [57, с. 101—102;
59, с. 354], композиційні, іконографічні, технологічні особливості оправ різних періодів і стилів. Поряд зі значним комплексом пам’яток із фонду вилучених цінностей, збірок Першого державного / Всеукраїнського історичного
музею ім. Т. Шевченка, Музею культів і побуту, київських храмів тощо дослідник увів до наукового обігу низку імен українських золотарів та майстрів
фініфті. Він сформував понятійно-термінологічний апарат цієї мистецької
галузі як в аспекті номінації майстрів в історичній ретроспективі («aurifaber»,
«złotnik», «золотар», «злотник», «сребреник», «среброковач»), так і окремих
елементів золотарської оправи (чільна й спідня дошки, середник, наріжник,
застібка, корінець / корінь / коріння, пуклі, жуки тощо).
Неоціненне значення його праці мають для атрибуції пам’яток, передусім щодо визначення часу та місця створення оправ. Адже лише незначна частина суцільних оправ містить на спідній дошці чи на заломі дошки
вкладні написи, що дають найточніші відомості про час її виготовлення, ім’я
вкладника та майстра. Частіше доводиться стикатися із вкладними записами на берегах аркушів книги (їх, на відміну від написів на оправі, робили
вкладники), але вони рідко містять дату передачі книжки до церкви. За відсутності будь-яких донаційних написів час виготовлення оправи гіпотетично
можна визначити за роком видання книжки, хоча, як наголошував учений,
часто практикувалося перенесення оправ на новіші видання (наприклад, у
колекції Першого державного музею зберігалося Євангеліє київського друку
1746 р. в оправі 1658 р.). Найважче атрибутувати збірні оправи, що складаються з-понад десятка елементів (середник і чотири наріжники чільної дошки, середник і чотири пуклі / жуки спідньої дошки, дві застібки, корінець,
кайма, зірки чи голівки ангелів тощо), окремі з яких у процесі функціонування замінювали новими або включали до інших оправ. Як приклад,
дослідник розглянув оправу Євангелія львівського друку 1636 р. з колекції
Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Шевченка. Вкладний запис на сторінках книжки стверджував, що її подарував 1637 р. Михайлівському храмові
Видубицького монастиря в Києві Іван Предремирський, водночас вкладний
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напис на середнику спідньої дошки повідомляв, що Євангеліє «оковано»
і «дано есть» у Видубицький монастир 1642 р. за розпорядженням Петра Могили. Нарешті, ще в одному записі, розміщеному на окремій сторінці наприкінці книжки, мовилося, що офіровану Видубицькому монастирю
в 1637 р. оправу було поновлено 1680 р. Д. Щербаківський дійшов висновку, що оправу переробляли щонайменше двічі до 1680 р., а також згодом,
коли на неї потрапив середник 1642 р. з якоїсь іншої оправи, замовленої Петром Могилою, хоча всі елементи пам’ятки, як показував стилістичний аналіз, походили із XVII ст. [59, с. 355—357].
Не менші труднощі доводилося долати на шляху визначення місця виготовлення золотарських оправ чи принаймні встановлення їхнього українського походження. Місцеві майстри не могли повністю задовольнити високий попит, тому завозили багато виробів із Заходу, головно німецьких, а
з другої половини XVII ст. зріс потік московських виробів [57, с. 102—103;
59, с. 353—354]. Чимало оправ, особливо XVI—XVII ст., не містило жодного клейма, підпису майстра та інших вказівок на місце виготовлення, тому
Д. Щербаківський уважав необхідним починати роботу з публікації хронологічно й топографічно датованих пам’яток, які б дали підстави для релятивної хронологізації [59, с. 354]. Також він застерігав, аби на підставі інформації про особу дарувальника та місце вкладу робити остаточний висновок про
місце виготовлення пам’ятки. Адже відомі випадки, коли киянин дарував
київському храмові Євангеліє в оправі з клеймами вроцлавських чи петербурзьких майстрів. Учений наголошував, що необхідно аналізувати не лише
зміст, але й палеографічні особливості вкладних написів, а також удаватися до порівняльного аналізу форм елементів і характеру ритин із точно датованими пам’ятками, що дозволяло переконливо визначити українське походження оправи й лише гіпотетично (до запровадження клейм) пов’язати її з
конкретним осередком, зокрема київським [59, с. 358].
Комісія термінологічних словників з мистецтва залишалася у складі
Секції мистецтв недовго — на початку 1924 р. її реорганізували в мистецький відділ (голова — О. Новицький) Інституту української наукової мови.
На загальних зборах цього структурного підрозділу у травні 1925 р. було
утворено сім секцій — археологічну, архітектурну (будівельну), малярську,
різьбярську, художньої промисловості, музичну й театральну, кожна з яких
мала підготувати окремий словник. Архітектурну секцію очолив академік
О. Новицький, археологічну, малярську й різьбярську — М. Макаренко, а
художньо-промислову — Д. Щербаківський [41, с. 184, 186]. З-поміж секцій, які займалися понятійно-категоріальним апаратом пластичних мистецтв, найактивніше працювала архітектурна, оскільки словник архітектурних термінів потрапив до тієї категорії галузевих словників, які Наркомат
освіти УСРР планував видавати в другу чергу. Опрацювавши значний обсяг українських і російських літературних джерел, а також рукописних
матеріалів, уже до кінця 1925 р. секція уклала 800 карток з термінами [41,
с. 182, 184, 186]. Через непорозуміння, переважно організаційного характеру, 1926 р. мистецький відділ розпався, музичну та театральну секції
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приєднали до соціально-економічного, а архітектурну — до технічного відділу [8, с. 6].
Серед видавничих проєктів Секція мистецтв особливе значення надавала серії альбомів «Українське народне мистецтво» (редактор В. Кричевський). Ще в 1919—1920 рр. Д. Щербаківський і В. Кричевський вишукували можливість налагодити видання однойменних альбомів, але цілковитий брак коштів завадив утілити задум [42, арк. 100]. У червні 1921 р. обидва дослідники разом з М. Бойчуком підготували угоду з київською філією
Всеукраїнського видавництва, згідно з якою вони зобов’язувалися впродовж
місяця укласти альбом «Українське народне мистецтво», що мав містити
п’ятдесят таблиць кольорових малюнків музейних експонатів [27, арк. 31].
Тоді ж вони доручили студентам Української державної академії мистецтва
(далі — УДАМ), зокрема, І. Кисілю, С. Колосу, В. Кричевському (молодшому), О. Павленко, О. Ржечицькій, В. Седляру та М. Юнак, виконати малюнки різних типологічних груп творів народного мистецтва, очевидно, з колекції Першого державного музею [27, арк. 14, 22—25]. Молоді мистці доволі
оперативно завершили роботу, позаяк 6 листопада 1921 р. УДАМ звернулася до музею з проханням видати для експонування на другій звітній академічній виставці твори студентів, виконані «свого часу» для Всеукраїнського
видавництва [25]. 7 листопада 1921 р. М. Бойчук узяв у музеї сорок одну таблицю зі ста п’ятдесятьма п’ятьма малюнками, що призначалися для згаданого альбому, серед яких — дванадцять таблиць із двадцятьма шістьма малюнками мисок, п’ять таблиць із десятьма малюнками керамічних баранців, три
таблиці із чотирнадцятьма малюнками іграшок, одна таблиця з малюнком
глека, три таблиці із сімнадцятьма малюнками неолітичної кераміки, дві таблиці з малюнками килимів, один малюнок народної картини «Козак Мамай» та чотирнадцять таблиць із вісімдесятьма чотирма малюнками писанок
[6, арк. 3]. Проте й цього разу альбом не було видано, напевно, через економічну руїну та голод, який кияни гостро відчули вже восени 1921 р.
У 1923 р. члени Секції мистецтв узгодили видання серії альбомів «Українське народне мистецтво», що мала складатися з дванадцяти випусків, присвячених архітектурі, різьбленню з дерева й кістки, металевим виробам,
кераміці, склу, килимам, тканинам, вишивкам, малярству, убранню, іграшкам і писанкам. Планувалося, що кожен випуск міститиме вступну розвідку й п’ятдесят таблиць із кольоровими та чорно-білими світлинами кращих
зразків народного мистецтва з колекцій провідних вітчизняних музеїв. Позаяк Академія не мала коштів на видання, 16 жовтня 1923 р. Д. Щербаківський доповів про нього на засіданні президії наукового комітету Наркомату освіти УСРР. Учений наголосив, що альбоми вирізнятиме суто науковий характер щодо підбору, розробки й висвітлення художнього матеріалу,
але водночас вони матимуть широку сферу практичного використання, наприклад, задовольнятимуть потребу художніх шкіл у посібниках з народного
мистецтва й надаватимуть зразки орнаментів підприємствам художньої промисловості, а також ознайомлять широкі верстви зі скарбами українського
народного мистецтва: «В останні роки як художні школи, так і художні та

332

www.etnolog.org.ua

Секція мистецтв Всеукраїнської академії наук (1921—1924)...

IM

FE

кустарні організації України звернулися до народного мистецтва як джерела
для створення нового мистецтва, яке відповідало б потребам пролетарських
і селянських мас України.
Видань з народного мистецтва вкрай мало і в продажу їх у даний час
нема. Ті, що вийшли раніше, частково застаріли, частково бідні матеріалами. А тим часом українські музеї за останній період зібрали в цій галузі видатний художній матеріал, дотепер не використаний.
Секція мистецтв Всеукраїнської Академії Наук, ідучи назустріч потребам моменту, серед своїх праць у першу чергу поставила видання матеріалів
з українського народного мистецтва. Це видання, що буде науковим у сенсі підбирання, розроблення та висвітлення мистецького матеріалу, є і практично необхідним, оскільки має на меті: 1) задовольнити потреби мистецької освіти, служачи посібником для художніх шкіл, 2) допомогти розвитку
художньої промисловості, запропонувавши художнім і кустарним організаціям та окремим кустарям зразки візерунків килимів, вишивки, кераміки,
меблів і т. п. Видання має, нарешті, і широке культурне значення, оскільки буде ознайомлювати пролетарські маси з найбільш близьким їм народним мистецтвом.
Оскільки Всеукраїнська Академія Наук не володіє засобами для виконання цього видання, Секція Мистецтв просить Головпрофосвіту видати необхідні суми» [27, арк. 6].
16 жовтня 1923 р., розглянувши пропозиції Д. Щербаківського, президія наукового комітету Наркомату освіти УСРР визнала видання серії альбомів «Українське народне мистецтво» бажаним і вирішила прохати колегію надати фінансову підтримку Секції мистецтв для реалізації проєкту [27,
арк. 34]. Виданням надзвичайно зацікавився й нарком освіти В. Затонський,
який доручив видавництву «Шлях освіти» погодити справу з ВУАН. Уже
19 жовтня видавництво звернулося з листом до неодмінного секретаря Академії А. Кримського, запропонувавши для початку видати своєрідний томпроспект, який би ввібрав матеріал усіх дванадцяти випусків. Його необхідно було підготувати впродовж трьох місяців, для чого передбачалося виділити чотири тисячі карбованців золотом на підготовчі роботи (виготовлення малюнків і світлин, редагування тощо). Друкувати том пропонували в
друкарні ВУАН на папері, наданому видавництвом, накладом три тисячі
примірників, українською мовою [27, арк. 35—35 зв.]. ВУАН пристала на
пропозицію видавництва «Шлях освіти», обумовивши, що видання має містити близько ста шістдесяти ілюстрацій на п’ятдесяти таблицях і статтю обсягом два друковані аркуші, а надрукувати його слід на якісному папері
розміром велике квадро, українською мовою, з підтекстівками українською
та французькою мовами і коротким резюме французькою. Секція мистецтв
зобов’язувалася підібрати ілюстративний матеріал, знайти художників і фотографів для виконання малюнків і світлин, підготувати текст статті та вичитати третю коректуру видання [27, арк. 36—36 зв.].
27 жовтня 1923 р. Д. Щербаківський доповів про стан справ із виданням альбомів «Українське народне мистецтво» на засіданні Секції мистецтв,
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у якому брали участь Ф. Ернст, В. Козловська, В. Кричевський, О. Новицький, А. Середа й М. Топорков. Дослідник продемонстрував частину виготовлених кольорових малюнків писанок, мисок і килимів, а також альбом малюнків міських будинків Поділля (Вінниця, Жванець) інженера М. Топоркова12, якого присутні вирішили залучити до участі у виданні й доручили
Д. Щербаківському виробити умови співпраці. Крім того, на засіданні обрали редакційний комітет видання «Українське народне мистецтво» в складі В. Кричевського, А. Середи і Д. Щербаківського [42, арк. 100—100 зв.].
Але й цього разу проєкт не було реалізовано, позаяк 13 листопада 1923 р.
колегія Наркомату освіти УСРР ухвалила: «Визнаючи видання колекцій художніх зразків народного мистецтва України цілком доцільним і важливим
для української культури, Колегія Наркомосу, враховуючи крайню обмеженість наявних коштів, яких нині не вистачає навіть на початкову школу, змушена на біжучий навчальний рік видання цих колекцій відкласти»
[27, арк. 40].
Уже по смерті Данила Михайловича — 21 грудня 1927 р. — О. Новицький на засіданні мистецького відділу ВУАКу запропонував зрушити справу з
виданням альбомів «Українське народне мистецтво». Присутні ухвалили обговорити питання в президії та розглянути на черговому пленумі ВУАКу як
найактуальнішу справу [13, арк. 23].
Наприкінці 1924 — на початку 1925 рр. відбулася реорганізація Археологічного комітету ВУАН у суто наукову інституцію. Керівництво ВУАКу
(голова — О. Новицький, заступник голови — Д. Щербаківський) з метою оптимізації роботи ініціювало об’єднання Секції мистецтв і Археологічної секції ВУАН з Комітетом. Цьому питанню Д. Щербаківський присвятив спеціальну доповідь на об’єднаному засіданні згаданих секцій і ВУАКу.
Жваве обговорення питання, до якого долучилися К. Антонович, О. Новицький, М. Біляшівський, М. Рудинський, А. Носів та інші, засвідчило,
що далеко не всі присутні вважали пропозицію вченого слушною. Попри
це, об’єднання все ж таки відбулося, зокрема з середини 1925 р. у складі ВУАКу почала функціонувати Секція мистецтв, згодом реорганізована в мистецький відділ, який з 2 липня очолював Д. Щербаківський [49,
с. 89—90].
Отже, створена 1918 р. Секція мистецтв у результаті об’єднання УНТ
та УАН з 1 червня 1921 р. перетворилася на академічну інституцію. Упродовж 1921 р. вона входила до складу Археологічної комісії, але через порушення автономності вийшла з її складу і до реорганізації в середині 1925 р.
в мистецький відділ ВУАКу продовжила діяльність як самостійна установа
Історично-філологічного відділу. Члени Секції мистецтв (поза персональними зацікавленнями кожного науковця) зробили помітний внесок у дослідження золотарських виробів, вилучених з культових споруд у 1922 р., підготовку термінологічних словників з мистецтва та присвячених народному
мистецтву видань. Перспективи дослідження проблеми пов’язані насамперед з виявленням і оприлюдненням текстів досліджень та доповідей членів
Секції, зокрема тих, які мали увійти до другого збірника.
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1
Заяву повністю опубліковано й репродуковано І. Ходак [50, с. 92, 97—98]. Фрагменти опубліковано І. Ходак та Т. Щербань [47, с. 63—64; 60, с. 49]. Чернетку заяви з архіву В. Модзалевського опублікував В. Ульяновський [31, с. 8—9], щоправда, він помилково вважав документ заявою В. Модзалевського до ради УНТ щодо необхідності видання
історії українського мистецтва.
2
Не всі намічені доповіді вдалося виголосити на засіданнях, наприклад, не було
оприлюднено доповіді «Наукова класифікація українських дерев’яних церков» Ф. Ернста, «Значення лінії в мистецтві» М. Жука, «Український театр як засіб популяризації
музично-етнографічних дослідів» В. Кривусіва-Борецького, «Відродження українського
малярства і сучасне завдання його» В. Лесючевського [11, c. 157].
3
У травні 1920 р. при УАН було створено Комітет охорони пам’яток старовини та
мистецтва на чолі з академіком М. Біляшівським (заступником голови обрали М. Макаренка, секретарем — І. Моргилевського). На початку червня він трансформувався в Археологічний комітет (голова — В. Данилевич, секретар — І. Моргилевський), який не спромігся провести жодного засідання. 1 лютого 1921 р. з ініціативи низки учених під головуванням академіка М. Василенка відбулося організаційне засідання нового Археологічного
комітету, на якому ухвалили надати установі широкі адміністративні й контрольні функції у всеукраїнському масштабі (науковці взорувалися на колишню Імператорську археологічну комісію в Петербурзі) та право видавничої діяльності [40, арк. 8].
4
14 липня 1921 р. проєкт статуту Археологічної комісії схвалив Історично-філологічний відділ, а 6 вересня — затвердило Спільне зібрання ВУАН. Установа розпочала
діяльність з 9 липня 1921 р., коли її головою було обрано Ф. Шміта, заступником —
М. Біляшівського, ученим секретарем — Ф. Ернста [40, арк. 1—1 зв., 8 зв.].
5
Комісія по складанню Енциклопедичного словника ВУАН існувала з 31 січня
1921 р. на чолі з в. о. голови П. Стебницьким, керуючим справами М. Синицьким, секретарем С. Постернаком. 6 червня 1921 р. Спільне зібрання затвердило редакторів відділів Енциклопедичного словника, зокрема, академіка М. Василенка затвердили редактором відділу історії, академіка А. Кримського — філології й письменства, професора В. Синайського — соціальних наук, академіка В. Плотнікова — фізико-математичних наук,
Ф. Шміта — мистецтва, а академіка С. Єфремова затвердили головним редактором для
томів «Україна» [39, арк. 1].
6
Розгляд питання про підготовку статей з театрального мистецтва вирішили відокремити й скликати спеціальну нараду за участю П. Руліна, О. Дейча та ін. [42, арк. 88—
88 зв.].
7
Про дослідження Ф. Шміта з проблем дитячої творчості див. статтю І. Ходак [46].
8
Детальніше про цей проєкт див. cтаттю І. Ходак [45, с. 104—105].
9
У 1923 р. з аналогічними доповідями Ф. Ернст виступив у приміщенні управи
ВУАН та в Історичному товаристві Нестора-літописця [5, c. 213].
10
Тут і надалі послуговуємося понятійно-термінологічним апаратом, який використовував Д. Щербаківський. При цьому слід зазначити, що деякі сучасні дослідники вважають термін «оправа» аналогом російського «переплет», а для позначення металевої шати
на книзі залишають термін «оклад» (відповідно — «окладна оправа»), уживаний у російській мові, як і інші, на нашу думку, невдалі визначення («покришки», «кришки» та ін.)
[7, с. 260, 261]. З їхньою позицією складно погодитись навіть з урахуванням багатозначності лексеми «оправа». Зрештою, ще в академічному російсько-українському словнику
1924—1933 рр. зафіксовано, що «оклад» (на іконах та ін.) слід перекладати українською як
«шата / шати», «оправа», «оздоба», а «переплет» — «оправа» і «палі(я)турки».
11
Наступники проігнорували цінні зауваження: М. Петренко обох монограмістів ототожнював з Іваном Равичем [36, с. 178—180], і саме його позиція побутує в науковій літературі донині (наприклад, див. відповідний розділ в академічній «Історії декоративного
мистецтва України» [21, с. 166—168]). Окремі спроби поглибити спостереження Д. Щер-
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баківського позбавлені покликань на його праці (наприклад, див. статтю О. Мішнєвої [30,
с. 127—129]).
12
Про малюнки М. Топоркова див. статтю О. Пламеницької [37].
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Типографське Євангеліє № 6 (РДАДА. Ф. 381. Син. тип. № 6; 1; 24 × 29,5)
за змістом введених до його складу статей належить до требних богослужбових книг (лекціонаріїв), які читаються при здійсненні служб, чинопослідовність яких включає читання з Євангелія (хрещення, вінчання, похорон). На
відміну від напрестольних євангелій, які покладалися під час літургії на вівтар, требники відзначаються меншим розміром. Стан збереження рукопису
(пропалені дірки, сліди воску) вказують на його тривале богослужбове використання. Благовісний характер та ошатність оздоблення рукопису дозволяє припустити, що кодекс замовлявся з нагоди відрадної події у житті замовника і призначався для вкладу в храм. Проблеми локалізації й датування
пам’ятки, встановлення замовника, ідентифікації майстрів попри більш як
віковий досвід її вивчення актуальні й понині. На основі дослідження палеографічних особливостей текстів О. Соболевський дійшов висновку, що вони
належать до галицько-волинської писемності та датуються першою половиною ХII ст. [49]. Його підтримали Г. Воскресенський [13], О. Малкова [34],
Л. Жуковська [19], М. Гальченко [15] та Я. Запаско [20]. Натомість І. Ягич
припускав київське походження рукопису [59], П. Владимиров та С. Кульбакін зараховували його до Південної Русі [11; 26]. А. Кримський пов’язав
цей твір із північним або північно-східним колом пам’яток [24]. Історіографію джерел, опублікованих до 1995 р., зібрав Я. Запаско [20]. Важливо зазначити, що останнім часом текстологічні дослідження збагатилися новими
ракурсами, які присвячені виявленню зв’язків між регіональним культурним контекстом та формуванням складу місяцесловів: представлення (або
відсутність) в них пам’ятей слов’янських святих, церковних дат або знаменних подій [28]. Осучаснену історіографію запропонувала В. Любащенко. Типографське Євангеліє № 6 дослідниця розглядає серед пам’яток, «віднесених до галицько-волинської групи» [31, c. 92]. За палеографічними характеристиками тексту Євангеліє датується ХII ст.
На мистецьку цінність орнаментального оздоблення кодексу звернув увагу О. Некрасов, який зарахував рукопис до галицько-волинських пам’яток і
датував його ХII—ХIII ст. [35, с. 191]. Я. Запаско вважав, що Типографське
Євангеліє № 6 було створено в першій половині ХII ст. в Південно-Західній
Русі [20, с. 195—196]. Він назвав цей твір зразком ранньої тератології в рукописній книзі, а Галицько-Волинську Русь — тим місцем, де тератологічна
орнаментика зародилася й звідки поширилася повсюдно [20, с. 38]. Б. Са-
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пунов можливими місцями продукування рукопису вважав міста Володимир
(на Лузі), Галич та Холм [44]. Т. Ільїна підтримала думку Я. Запаска про те,
що декорація Типографського Євангелія № 6 є чи не найдавнішим прикладом тератології в давньоруській рукописній книзі і наголосила, що становлення цього виду орнаментування відбулося саме в південно-західних землях [21]. Детальний кодикологічний аналіз рукопису, проведений О. Малковою у 1970-х роках, показав, що нині збережений кодекс підбито з 33 зошитів, останній з яких дійшов не в повному складі, а два інші втрачено.
Перший аркуш початкового зшитку було вирізано (бо останній парний до
нього аркуш під’єднано до другого зошита). Цей аркуш вочевидь не мав
тексту, адже виклад Євангелія від Іоанна розпочинається з наступного аркуша (номінально позначеного як 1). Отже, втрачений аркуш (фронтиспіс) міг
бути оздоблений вихідною мініатюрою (за припущенням Малкової) [34]. Це
зображення, можливо, являло собою образ Небесного храму, подібний до
того, який представлено на фронтиспісі Юріївського Євангелія, виконаного Федором Угринцем у 1120—1128 рр. За іншим потрактуванням, на фронтиспісі подавалося іконічне зображення євангеліста Іоанна, наприклад, як у

Типографське Євангеліє
№ 6. Перша половина
ХII ст. Галицько-Волинські землі. РДАДА. Ф. 381.
Син. тип. № 6. Арк. 1.
Москва, Росія
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Добриловому Євангелії, 1164 р. Але для такого варіанта притаманним мало б
стати розміщення образів інших євангелістів по тексту. Не варто також відкидати припущення, що фронтиспіс був чистим аркушем. До такої думки
підводить характер заставки, представленої на арк. 1 над заголовком до тексту Євангелія від Іоанна. Її семантичне навантаження та образна виразність
настільки потужні, що важко собі уявити, яка саме мініатюра могла їй передувати. Слід відмітити, що переважна більшість рукописів кіноварного типу
оздоблення збереглися без вихідних іконічних мініатюр. Однак у Добриловому Євангелії та в Оршанському Євангелії (НБУВ НАНУ. ДА/П. 555) такі
мініатюри наявні. Для узагальнень бракує комплексного порівняльного аналізу кодикологічних досліджень означеної групи пам’яток, які в переважній
більшості перебувають у російських зібраннях.
Ідентифікація майстра. Рукопис не містить прикінцевих записів каліграфа, у яких би було названо замовника та виконавця. Тому ім’я автора цієї
заставки нам невідомо. Його робота засвідчує творчу особистість, що заявляє про себе в яскравих художніх образах, які з плином часу лишаються відкритою комунікативною системою, об’єктивують неповторну естетичну реальність. Його творчість спростовує теорію Середньовіччя як культури,
стиснутої у тенетах канону, за яким місія художника зводилася до репродукування схем, розроблених богословами, а інтелектуальний та творчий потенціал, обдарованість майстра завжди лишалися в колі певних умоглядних
конструкцій. Ілюстрації до Типографського Євангелія № 6 доводять протилежне: художники були достатньо талановитими, щоб не копіювати сліпо канонічні взірці. У процесі виконання замовлення завжди лишалося місце для творчого мислення та неординарних художніх рішень. У текстах рукопису розрізняють три почерки. Перший — основний — відслідковується
на арк. 1—203; 215—240. Другий — читається на аркушах 204—215, 240 зв.,
241—252. Помічені й інші почерки, якими загалом списано 7 аркушів. Послідовність зміни почерків у тексті, особливості палеографії вказують на те,
що всі вони одночасні [34, с. 148]. Ці спостереження дають підстави твердити, що Євангеліє було виготовлене в умовах професійного скрипторію, де одночасно працювала артіль майстрів: ізограф — майстер написання іконічних
образів, хризографи-золотописці, яким доручалося вписувати ініціали, заставки та колофони. Однак серед цих майстрів провідне місце посідали
каліграфи. Один з них виконував функції протокаліграфа: добирав протографи, розраховував кількість аркушів для копіювання обраних текстів, планував рубрикацію тексту, визначав характер оздоблення, перевіряв роботу
підпорядкованих йому майстрів. Нерідко каліграфи мали суміжні вміння —
не тільки переписували тексти, а й самостійно виконували оздоблювальні
елементи.
Саме другого каліграфа можна розглядати як потенційного виконавця
заставки. Він був волинянином за походженням, християнином, схильним
до біполярності світогляду, освіченою людиною, обізнаною з новітніми віяннями європейської культури, знавцем геральдики, можливо, паломником,
філософом з теософським складом мислення та надзвичайно розвиненим
естетичним сприйняттям.
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Заставка на арк. 1, що відкриває ілюстративний ряд, поєднала різночасові та різновекторні традиції, стала прикладом кіноварного типу оздоблення та ранньої тератології. Її художньо-образна структура багатошарова.
Основну увагу приділено персоніфікації євангеліста Іоанна за допомогою
символічних істот (лева та орла). Далі нотується певна послідовність християнських свят, календарні дати яких показано язичницькими символами та
ідеограмами, взорованими на річний сонячний круг та хліборобський цикл.
Інтелектуальний запал каліграфа тим не вичерпується. До своєї заставки він
вводить емблеми та знаки княжих династій і намагається в такий спосіб висловити важливі для свого часу судження, зокрема, підкреслити ідею єднання руських земель, замирення княжої верхівки. За тими сміливими, неформальними (позаканонічними) підходами розкривається неординарна особистість каліграфа. У своїй заставці він наважився інтерпретувати усталені
богословські схеми та їхнє образотворче втілення, поєднавши християнську
умоглядність та чуттєве сприйняття навколишнього світу, притаманне прадавній язичницькій вірі. Багатогранні змістові акценти зображального ряду
заставки свідчать про те, що автор належав не до монастирського скрипторію, а до ремісничого прошарку княжих майстрів. Наближений до владної
еліти, вочевидь, занурений у внурішньополітичну ситуацію в державі, він у
своєму творі ратує за духовне й політичне єднання Русі.
Опис ілюстративного ряду. Декорація Типографського Євангелія № 6
представлена заставками (великою — арк. 1, малими — арк. 82, 158 зв.), кінцівкою (арк. 252) та ініціалами (арк. 196, 197, 203—206 зв.). Головним акцентом художнього оздоблення рукопису є велика заставка із зооморфними зображеннями на арк. 1. Це червоний контурний малюнок, виконаний
циноброю. Прямокутник, виведений подвійною лінією, окреслює рамку заставки. Над його верхньою перекладиною по центру представлено бучний
пророслий пагін, а поряд — в апотропеїчнону пристоянні — двох великих
птахів. Від кутів рамки відходять переплетені пагони. Двоє молодих звірів,
здибившись, чіпляються хвостами до нижніх паростків. Кожен із них передньою правою лапою ніби шкребе обідок заставки, а той, що ліворуч, висолопивши язик, лиже рамку. Їхнє хутро показано як плямисте, отже, це — пардуси (так у давнину називали леопардів).
У середині прямокутника намічено клейма. Центральне — вужче, прямокутне, два бічні — ширші й квадратні. Верхні внутрішні кути кожного клейма заповнено мотивами пророслого пагона, що надає їм аркоподібного вигляду. У центральному клеймі представлено орла в німбі. Це хижий
птах: у нього закручений дзьоб, могутні розкриті крила, міцні лапи. У бічних клеймах назустріч один одному виступають молодий і старий леви. Їхній вік показано за допомогою густоти хутра. У молодого лева хвіст заплітається над його спиною, а замість китиці у завершенні хвоста — «зміїна голова з оком» — типовий мотив тератологічного візерунка [7]. Хвіст старого
лева здіймається вгору й також нагадує змію, але страхітливу — із дзьобом
та виряченими очима, що є варіацією того-таки тератологічного візерунка.
В тому образі читається певна демонічна конотація. Звір наче припадає на
передні лапи. Перед ним (під його головою) зображено чашу (потир), у якій
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Бази колон у вигляді левів: а — південний портал кафедрального собору м. Модена. 1167.
Італія; б — портал кафедрального собору м. Кремона. 1196. Італія

IM

покоїться усічена голова людини, увінчана німбом. Знаменно те, що поле
заставки рясно всіяне язичницькими ідеограмами.
Аналоги до зображального ряду заставки. Серед оздоблених рукописних
книг найближчим аналогом до зображального ряду заставки можна вважати червону контурну заставку грецького манускрипту ХII ст. (НБФ, Сod:
Coislin 3. Арк. 165). Тут у поле заставки (прямокутне, витягнуте по горизонталі) введено шість круглих медальйонів, у які вписано зооморфні мотиви:
орли, леви (безкрилий і крилатий), застосовано ідентичні прийоми в моделюванні їхніх тулубів та голів. Головний змістовий акцент заставки — зображення сонця в центральному медальйоні. У християнській традиції — це
символ Христа, але в контексті грецьких релігійних течій ХII ст. його могли ототожнювати з богом сонця — Геліосом (Аполлоном), що може вказувати на апелювання до античної традиції. Походження заставки пов’язують
з міськими осередками, адже в монастирському середовищі в ті часи простежується тенденція до посилення аскетизму та замкненості в теоцентричній моделі світосприйняття. Відомі книжкові ілюстрації ХIII ст. — сербський Шестоднев (1263 р., ДІМ. Син. № 345) та Псалтир 1296 р. (ДІМ. Син.
№ 71), де в поле заставки винесено тератологічні образи, однак рівень стилізації в них значно вищий.
Характер графічної розробки голів та тулубів левів на заставці Типографського Євангелія № 6 нагадує прийоми в потрактуванні звірів, представлених в рельєфному різьбленому декорі архітектурних споруд романської доби. Так, зображення двох левів є традиційним мотивом скульптури в
Італії: південний та північний портали кафедрального собору в м. Модена
(1167); північний портал собору м. Пьяченца (ХII ст.); головний портал кафедрального собору м. Кремона (ХII ст.).
На теренах Давньої Русі в Новгороді збереглися дубові різьблені колонки кінця ХI ст. з грифоном та кентавром (НІАМЗ). Ряд подібних образів представлено в білокам’яному різьбленні Володимиро-Суздальської Русі:
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церква Покрова на Нерлі (1165); Дмитріївський собор (1194) у Володимирі
(на Клязьмі); Георгіївський собор (1230—1234) у Юр’єві Польському; церква Різдва Богородиці в Суздалі (1230—1240). На українських землях подібне
пласке різьблення та відповідні образи дивовижних істот постали майже на
століття раніше в білокам’яній пластиці з чернігівського Борисоглібського
собору (1120—1123, НАІЗ ЧС). Школа білокам’яного різьблення існувала і в
Галицько-Волинській Русі. Широковідомі консолі фрагментарної збереженості з Успенського собору Давнього Галича з левиними масками середини
ХII ст. (НІАЗ ДГ; див. вклейку: 75, 76).
Усі названі паралелі вкладаються в русло романської традиції, вірогідно, західно-балканської або південнослов’янської тяглості, поширення якої
відбувалося теренами Європи (Італія, Франція), по Дунаю, через Угорське
королівство, досягло Польщі та західних рубежів Давньої Русі; від ГалицькоВолинських земель поширилося далі — на північ та схід.
Декор заставки нагадує орнаментування стулчастих срібних ритуальних
браслетів (наруччя) [21, с. 89—110]. Паралелі читаються в композиційній
структурі названих творів (аркоподібність клейм та мотиви їхнього декорування), в іконографії левів, у символічно-образному потрактуванні окремих зображень та в загальній міфопоетичній вибудованості творів. На думку
Б. Рибакова, подібні браслети використовувалися в язичницьких святах
аграрного циклу (русаліях). Вони утримували на зап’ястках жінок одяг з довгими рукавами. Дослідник назвав ці прикраси «золотим та срібним фольклором ХI—ХIII століть» [43, с. 36]. Такі прикраси відомі, зокрема, за археологічними розкопками в Чернігові, Києві, поблизу Галича, у Старій Рязані, у м. Сокаль на Львівщині [22, с. 120; 45, с. 71—75]. Їх виготовлення було
налагоджено в княжих майстернях, де поряд працювали місцеві й іноземні ювеліри (емалювальники, сріблярі), майстри книжної справи, де також
зберігалися художні зразки (посуд, ілюміновані рукописи, тканини). Там, у
рамках спільного культурного середовища, відбувався обмін художніми ідеями [33, с. 91, 95]. У першій половині — середині ХII ст. провідним центром
чорніння срібла був Київ, звідти ремесло й потрапило до Чернігова (можливо, у Любеч), Рязані та Володимира (на Клязьмі). Зв’язок з ГалицькоВолинськими землями був міцніший: саме туди перейшли київські умільці.
Історико-культурний контекст появи художнього твору. В епоху, коли судилося творити каліграфу Типографського Євангелія № 6, сенс життя євро-

Стулчастий браслет. ХII ст.
Київ. Срібло, ручна виколотка, скань, пайка, різьблення, золочення, чернь.
Із Тверського кладу 1906 р.
ДРМ. Санкт-Петербург,
Росія
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пейця вбачали в подоланні голоду й епідемій, велике значення мали паломництво та участь у хрестових походах. У ХI та ХII ст. на теренах усієї Європи
«караюче безпліддя земель» та «бліда неміч голоду» (за образним висловленням бургундського монаха, хроніста з Клюнійського абатства Рауля Глабера,
(† 1050) [29]) мали жахливі наслідки. Епідемія «священного вогню» (гангрени) «жерла» міста. Тоді католицька церква починає опікуватися нужденними, в абатствах організовують збір продуктів та створюють госпіталі. Турбота про хворих розглядається як особливий послух. Хресними ходами та молебнями насаджувалося переконання в рятівну силу віри та мощів. Водночас
лунала проповідь війни з мусульманським Сходом, летіли гасла до спасіння
єдиновірців та захисту святинь. Бажання долучитися до Бога через оволодіння священними реліквіями спрямували на Схід до Палестини сотні тисяч
європейців різних національностей, соціального походження та світоглядних уявлень. Мотивації їхнім діям додали обіцяння Урбана II (Папи Римського в 1088—1099 рр.), який, благословляючи Перший хрестовий похід,
сказав: «Хто тут обездолений і бідний, там буде радісний і багатий!» [9]. Невдовзі зі Сходу було принесено нову епідемію — проказу. Гонитва за святинями та пограбування ризниць і скарбниць стали нормою людських стосунків. Цей «броунівський рух» охопив найширші суспільні прошарки, спричинив міграцію не тільки людей, майстрів, а й творів мистецтва, художніх
ідей, ремісничих навичок, спонукав до взаємопроникнення художніх стилів. Слід враховувати, що з кінця ХI — протягом ХII ст. фактично по всій
Європі окреслилася тенденція до формування національних культур, що супроводжувалося увагою до прадавніх світоглядних систем, зокрема дохристиянських. Наприклад, на грецьких теренах часи класичної давнини ніколи
не були забуті, і з прийняттям християнства спадок античності був уведений у лоно християнської культури. У ХII ст. стало зрозуміло, що світоглядні переконання часів язичництва не втратили силу «над християнською
душею». Відтак було зібрано оновлений корпус грецьких протографів. Занотовані в них космологічні уявлення, знання з природничих наук дали потужний поштовх до розвитку схоластики та «прорідження тенет» середньовічного теоцентризму. У Візантії та на Заході активно розвивалася культура міст. Під впливом тих історичних зрушень прагнення змінити світ стало
невід’ємним складником культурного ідеалу [62]. Так поступово торувався
шлях до оновлення структури людської свідомості, зокрема до звільнення
особистості художника-автора від канону. Подібні тенденції набувають чіткості лише в епоху італійського Проторенесансу (1200—1300). Це не завадило Ч. Хаскінсу впровадити поняття «Відродження ХII ст.» [63], хоча очевидно, що «гуманізм» тих часів ще не мав явних абрисів, а були лише певні
його ознаки, однак надзвичайно важливі для розуміння «тієї хвилюючої епохи людської історії» (за Х. Бруком) [61]. На думку В. Бичкова, у самій Візантії з другої половини IX ст. в художній культурі відроджуються мотиви античної міфології, але вже не в їх культово-релігійній значущості, а як явища
суто художньо-естетичного порядку. У літературі з’являються парафрази античних авторів. Виникають численні твори мистецтва (світського та релігійного) антикізуючого спрямування. Як антитеза цього руху, активно заявляє
про себе християнська ортодоксія та естетика аскетизму, що знайшла осо-
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Парні стулчасті браслети з наконечниками у вигляді левиних голів. Середина ХII ст. Русь.
Срібло, ковка (?), лиття, різьблення, чернь, золочення, пайка. ДРМ. Санкт-Петербург,
Росія
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бливу підтримку в афонських ченців у період активного розвитку подвижницького життя на Святій Горі, що почався з X ст. Тут продовжують розвиватися й поглиблюватися ідеали та уявлення власне християнської естетики [8]. У ХII ст. рефлексія на загальноєвропейські процеси простежується й
на вітчизняних теренах.
У Давній Русі цей період був окреслений демографічним спадом. Клімат набував жорсткіших характеристик: накотилися люті морози, повені, засухи, навали сарани та епідемії. Спостерігалися неврожаї (упродовж кожних
тринадцяти років вісім поспіль неврожайних) та як наслідок — жахливий
мор 1070, 1092, 1128 рр. На тому тлі помітна певна зневіра в християнстві,
яке в боротьбі з природними лихами, як гадали, не мало сили. Натомість
суспільство повертається до прабатьківської віри, в основі якої закладалася ідея гармонічного існування людини та природи. По всій Русі відновилися язичницькі моління, пов’язані з оранкою, сівбою, вимолюванням дощу.
Язичницька обрядовість поширюється серед міського люду, у ритуалах бере
участь знать [43]. У межах дослідження давньоруської культури ті явища розглядаються як ознаки двовірства [17; 25]. Тоді відновилися волхвування та
обіг «відречених» книг [52]. При порівнянні їхніх списків за Ізборником
1073 р. (стаття «Богословец от словес») та тих книг, що були заборонені Стоглавим (Московським) Собором 1551 р., помітне збільшення кількості гадальних книг: волховників, путників, у яких нотувався віковічний досвід спостереження за природою. Про нашарування вірувань і боротьбу офіційної
церкви з тими проявами свідчать численні літературні твори, що були поширені на Русі в ХI—ХII ст. («Ходіння Богородиці по муках» [1], «Слово святого
Григорія» [48], «Слово реченого Христолюбцем» [47]). У них лунає нарочите
засудження дохристиянських вірувань. Зовсім інше сприйняття віри предків
прочитується в «Слові о полку Ігоревім» [46], там минулі часи — джерело слави.
У роботі каліграфа над заставкою Типографського Євангелія № 6 відчуваються нові віяння європейської культури в поєднанні з історичними обставинами розвитку давньоруських земель.
Стиль художнього твору. З останньої чверті ХI ст. червоноконтурні зображення з’являються в оздобленні ініціалів, колофонів і лише згодом —
фронтиспісів та заставок кодексів. За назвою фарби, використаної для виго-
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товлення таких мотивів, цей тип оздоблення можна назвати також кіноварним. Він потребував лише праці досвідченого каліграфа. Означені тенденції
відповідали демократичним змінам, які у ХII ст. почали виявлятися і в осередках художнього ремесла, де в руслі попиту на недорогі кодекси для прочан збільшувалися обсяги продукції на продаж. Усвідомлення естетичної самодостатності цих виконаних циноброю малюнків відбувалося поволі. Червоноконтурні ілюстрації, започатковані на теренах Греції, розійшлися Балканами й досягли Давньої Русі. Так оздоблювали книги в скрипторіях Києва (Архангельське Євангеліє, 1092 р. РДБ. ф. 178. № 1666. Москва, Росія;
Юріївське Євангеліє, 1120—1128 рр. ДІМ, Син. 1003. Москва, Росія), у майстернях Галицько-Волинських земель (Типографське Євангеліє № 6, ХII ст.
РДАДА. Ф. 381. № 6; Типографське Євангеліє № 7, ХIII ст. РДАДА. Ф. 381.
№ 7. Москва, Росія; Оршанське Євангеліє, ХIII ст. НБУВ ІР. ДА/П. 555.
Київ, Україна), на теренах Полоцького князівства (Полоцьке Євангеліє,
ХII ст. РНБ. Ф. Погод. 12. Москва, Росія). У ХII—ХIII ст. на порубіжжі Галицького, Волинського та Полоцького князівств червоноконтурний
тип оздоблення набуває виразних ознак художнього стилю, сягає довершеності. Подібно до формування емальєрного стилю в книжковій ілюстрації, що виник під впливом техніки перегородчатих емалей (друга половина
ХI ст.), червоноконтурний (кіноварний) тип оздоблення рукописних текстів
був пов’язаний з техніками нанесення декору на ювелірні вироби: гравірування, чорніння, які позначилися на формуванні підкреслено площинного
стилю орнаментування.
Змістові акценти ілюстративного ряду. Оздоблення тексту Євангелія мало
би відповідати християнській традиції ілюстрування літургійних книг, згідно з якою на початку тексту слід було б очікувати вихідну мініатюру із зображенням автора — євангеліста Іоанна за роботою (з учнем Прохором). Далі
в орнаментованій рамці розміщували велику заставку, у поле якої вводили символічні композиції або назви наступних розділів. Зміст зображення
в заставці завжди розкривався в руслі християнських символів. У Типографському Євангелії № 6 каліграф відкидає канони, пропонуючи витворену
ним особливу (парадоксальну та фантазійну) впорядкованість зображального ряду, у якій поєднуються християнські та язичницькі символи й уводяться емблематико-геральдичні схеми, за якими художник у такий спосіб персоніфікує замовника та акцентує ідеї, актуальні для його часу.
Християнські сенси заставки. Текст Євангелія від Іоанна серед інших
життєписів Христа є фіксацією певного містичного досвіду [58, с. 455], адже
особистість цього апостола богословська традиція розглядає як духовного
обранця Христа, посвяченого в божественну містерію. Він один із тих, кому
Господь відкривав свої божественні таємниці. За церковним переказом, земний шлях Іоанна так само сповнений містичних подій. Важливо акцентувати, що під проводом божественного провидіння в земному житті сам Іоанн
пройшов ряд смертей та воскресінь [32, с. 325—351, 729—733]. Отже, основою для творчого переосмислення каліграфом образу Іоанна, уведення певних символічних конструкцій, взорованих на містичні перетворення, імовірно, став текст Євангелія. У заставці антропоморфні зображення відсутні. Каліграф представляє автора розділу (євангеліста Іоанна) за допомогою зобра-
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жень птахів і звірів. Символічно-образна персоніфікація євангеліста Іоанна
амбівалентна. Так, Іриней Ліонський (II ст.), Анастасій Синаїт (VII — початок VIII ст.) та Арефа Кесарійський (Х ст.) обрали лева символом Іоанна. Ця традиція поширилася на християнському Сході (на Синаї та в малоазійських монастирях). Натомість блаженний Єронім (кінець IV — початок V ст.) символом Іоанна визначає орла. Другий варіант знаходить продовження на Заході, поступово (до ХVII ст.) витісняючи давніший символ
(лева) [38, с. 11, 13]. Подвійна персоніфікація євангеліста Іоанна побутувала й у житійній традиції, де він порівнювався то з левом, то з орлом. Так,
у «Слове на память славного и всехваленаго апостола и евангелиста Іоанна Богослова» сказано: «...пакы нам со небесъ приидетъ великі Іоанъ; паки
словомь проповедая, миръ весь на небеса позва Іоанъ богословесный, аки
высоко паряй орелъ, Іоанъ великий левъ не ведый, что есть труд или покой, Иванъ сын громов, его ученые обтече всю вселенную, пречистый левъ,
доброгласный соловей, иже свистанием от непроходных пустынь изведе человеки, пустыни бо неверие именуется...» [32, с. 731]. Одночасне використання обох істот для символічної персоніфікації євангеліста Іоанна наявне в
мініатюрі Остромирового Євангелія 1054 р. (РНБ. Fn. I. 5), де могутній лев
наче обходить рамку на арк. 1, у якій представлено Іоанна з учнем Прохором
та символ євангеліста — орел. Вочевидь, каліграфу Типографського Євангелія № 6 були відомі обидва варіанти символічної персоніфікації євангеліста.
Вочевидь, він скористався ними одночасно.
Орел у німбі для цього твору є ключовою персоніфікацією євангеліста:
каліграф вивів початкову літеру «Є» в правому нижньому куті центрального
клейма. Імовірно, що зображення левів у бічних клеймах так само вказують
на Іоанна Богослова. Леви в романському мистецтві зазвичай представлені в спокої: вони наче дрімають з розплющеними очима, що є символом їхньої пильності. Біля них спочивають овечки та інші істоти. Такі композиції
є ілюстрацією до тексту Писання: «Вовк та вівця будуть пастися разом, і лев
буде їсти солому, немов та худоба… Вони не чинитимуть зла й вигубляти не
будуть на всій святій Моїй горі, говорить Господь» (Ісая. 65:25)*. У клеймах
заставки Типографського Євангелія № 6 леви наділені зовсім іншою енергетикою: вони показані не в спокої, а в русі, сповнені сили. Зображення голови в чаші перед старим левом у правому (від глядача) клеймі не вкладається
в логіку зображального ряду, зрозумілого за євангельським текстом. Однак у
Д. Холла описано ще два рідкісні епізоди з історії Іоанна Богослова, перший
з яких оповідає, як під час гонінь на християн євангеліст був кинутий у котел з киплячою олією, проте вийшов звідти неушкодженим та помолоділим;
за другим — він пив отруту з чаші, як доказ своєї віри, та подолав смерть і
воскресив тих, хто пив з тієї чаші перед ним. За іконографією другого епізоду обов’язковим є зображення змії як знака отрути [55, с. 268—270]. Тому
*
Тут і далі цитування Святого Письма за виданням: Біблія, або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту: із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнко. Київ: Українське Біблійне Товариство, 2002.
1159 с. + 4 с. карт.
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голова в чаші може гіпотетично вказувати на певні події з життя Іоанна Богослова, а зображення лева зі зміїним хвостом може означати переродження та подолання смерті.
Більш поширеним у сучасному сприйнятті є потрактування голови в
чаші як «чесної глави Іоанна Хрестителя». У західноєвропейській традиції,
починаючи від першого Хрестового походу (1096), меморіальні священні
предмети усвідомлюються як реліквії, наділяються символічним значенням
та чудотворною силою, уводяться в іконографію середньовічного мистецтва.
У Місяцеслові Архангельського Євангелія (1096) згадується про набуття цих
мощів та перенесення їх з Коман до Константинополя приблизно 25 травня
850 р. візантійським імператором Михайлом III і патріархом Ігнатієм. Православною церквою 29 серпня встановлено свято Усікновення глави Іоанна
Хрестителя. У цей день читають з Іоанна Златоустого «Слово на день Усікновення глави Святого Предтечі Господня Іоанна», де в коментарі до обставин страти святого, з натяком на Іродіаду, сказано, що «Лев і Змій запалюють менше злоби, ніж зла жінка» [публ. тексту див.: 51]. Тому Лев з хвостом
у вигляді страшенного змія (у поєднанні з усіченою головою в чаші) може
бути потрактований як утілення зла.
Однак символіка лева, за Писанням, має й інші тлумачення. Так, у Старому Заповіті лев символізує Юду та його нащадків (коліно Юдине). В першій книзі П’ятикнижжя Мойсеєвого праотець Яков благословляє свого сина
Юду, називаючи його молодим левом: «Юда лев молодий! Ти, мій сину, вертаєшся з здобичі: прихиливсь він, поклався як лев і як левиця, зведе хто
його?» (Буття. 49:9). Лев Юди згадується в Об’явленні Іоанна Богослова:
«І один зі старців сказав мені: не плач, ось лев від коліна Юдиного, корінь
Давидів, переміг і може розкрити цю книгу і зняти сім печаток її» (Об. 5:5).
З коліна Юдиного походив євангеліст Марк. У 828 р. венеційські купці таємно вивезли з Александрії мощі св. Марка. Їх перенесення стало національним святом у Венеції. Для зберігання цієї реліквії було побудовано базиліку (IХ ст.), а згодом — і собор Святого Марка (1063—1083). Відтоді Венеційська республіка вводить лева у свій герб та в герби підлеглих їй міст і територій. Леви трапляються в гербах багатьох міст Середземноморського ареалу
(Сантьяго-де-Компостела, Рим, Єрусалим та ін.). Отже, за християнською
традицією, можна запропонувати два варіанти потрактувань зображального ряду заставки. Варіант 1: житійний цикл євангеліста Іоанна: народження (молодий лев); вершина духовного подвигу (орел у німбі); смерть та переродження (старий лев). Варіант 2: по центру — символ євангеліста Іоанна
Богослова (орел у німбі); у лівому клеймі — символ євангеліста Марка (молодий лев); у правому клеймі — голова у чаші — символ свята Усікновення
глави Іоанна Хрестителя.
Язичницькі змісти. Спроба поєднати в ілюстрації до тексту Євангелія
християнські та язичницькі символи демонструє феномен трансформації
християнського релігійного образу в часи побутування двовір’я в культурі Давньої Русі XII ст. За дохристиянською слов’янською традицією, пророслий пагін є символом пробудження природи та Світового дерева, яке в
слов’янській міфології означає вісь світобудови. Крона його сягає небес,
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туди піднімається сонце. Образ птаха має подвійну конотацію. У язичництві його пов’язують із соколом — символом Сварога, у християнській традиції орлом — символом євангеліста Іоанна. Лапи птаха, зображеного в центральному клеймі, не торкаються перекладини рамки, отже, він зображений
у польоті. Його шия та хвіст перетягнуті ремінцями, що дозволяє побачити
в цьому птахові саме сокола, якого пов’язують з образом одного з верховних
богів слов’янської міфології Сварогом — богом небесного вогню, а «снÃъ его
именемъ СлнÃце его же наричють ДажьбъÃ» [40, т. 2, стлб. 279; 23]. Центральне
клеймо праворуч та ліворуч вимічається руною «ϟ», яка в слов’янській традиції читається як [с] (сила) і втілює енергію сонця; саме з цієї руни складається коловрат. Восьмипроменевий коловрат — знак Сварога [6, с. 29—39].
Для ідентифікації птахів, зображених над верхньою планкою заставки,
слід звернути увагу на чубчики та спущені донизу хвости (як у павичів), закручені дзьоби, довгі шаблеподібні крила (як у соколів або яструбів), потужні лапи зі шпорами (як у півнів). Зображення вказує на певний узагальнений
образ. Каліграф, вочевидь, за уявою намалював фантастичного птаха, можливо, відомого йому з давньоруського міфопоетичного дискурсу ХII ст. Напевне, це небесний сонячний птах: Жар-птиця, Гамаюн, а то й причетний
до темряви та царства смерті Василіск. Усі вони здатні впливати на моделювання всього комплексу перетворень: життя — смерть — нове народження. Крила птахів знакуються ідеограмами сонця: то концентричними колами (дисками), то колами із вписаним хрестом.
Розшифровку цих символів запропонували Б. Рибаков [43, c. 35] та
М. Чмихов [57, с. 99, 100]. Так, у клеймах заставки внутрішні верхні кути заповнені маленькими кринами — символами паростків. Поряд з фігурками
левів подаються солярні знаки (хрести, вписані в кола) [16; 57]. На заставці
можна виявити «цяточки-краплі», що довільно розвіяні в полі клейм. Здається, що це краплі дощу, а Б. Рибаков розглядає їх як насіння, що запліднює землю. Вони належать до семантичних мотивів, які вказують на пробудження природи, сівбу та оранку [43, с. 35]. Протиставлення двох левів
різного віку можна потрактувати як натяк на житійний цикл: народження —
смерть або молодість — старість; можливо, як початок та завершення хліборобського циклу. Разом із сонячним птахом цей зображальний ряд може
вказувати на плин часу, певні віхи річного сонячного круга, зміну пір року.
Календарні зіставлення. Видається, що каліграф у своєму творінні вибірково акцентував деякі християнські свята і дні пам’яті євангелістів та інтерполював ті дати до народного хліборобського календаря від весни до осені.
За цей період дні, коли в церкві згадують Іоанна Богослова, припадають на
8 травня (21 травня н. с.) — Прославлення; 30 червня (13 липня н. с.) — Собор святих дванадцяти апостолів та 26 вересня (9 жовтня н. с.) — Кончина
(Представлення). Євангеліста Марка згадують 25 квітня (8 травня н. с.) — Мученицька кончина; 27 вересня (10 жовтня н. с.) — Собор сімдесяти апостолів і
30 жовтня (12 листопада н. с.) — Пам’ять. Іоанна Хрестителя згадують 7 липня — Різдво; 11 вересня — Усічення глави Іоанна Предтечі. Напевно, у часи
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створення заставки ці дні пам’яті були іншими, як і методи вираховування
початку року та Пасхи. Тому не слід очікувати точного збігу календарних
дат, однак, очевидно, вони не виходили за межі весняного та осіннього рівнодення. Кульмінацією цього циклу був день літнього сонцестояння, означеного на заставці величним птахом у німбі — символом сонця, спрямованим у височінь.
Геральдичні конотації. Художник не оминає можливості наповнити інформаційне поле заставки емблематико-геральдичними елементами, поширення яких у культурі європейського середньовіччя припадає на початок
ХII ст. [2; 10; 27; 30]. В окресленні пророслих пагонів по центру та на верхніх кутах заставки простежується подібність до знаків у формі тризуба, визначених як родові знаки Рюриковичів Х—ХIII ст. Їхні зображення можна
побачити на монетах, підвісках, пломбах та перснях-печатках, на зброї і знаряддях праці ремісників, на посуді, побутових предметах та на будівельній
кераміці. Трапляються вони й серед графіті на стінах церков [14]. Ці знаки
розподілено за принципом урахування найпростіших змін, які фіксувалися при переході від батька до сина. Кожен знак повинен складатися з двох
частин: знака прародича та певного ускладнення або спрощення, які мають
указувати на нащадків. Їх може бути декілька, залежно від кількості спадкоємців [60, с. 3]. Ранні знаки Х—ХI ст. добре відомі [42, с. 62—69]. Вірогідним знаком Володимира Святославича (960—1015) вважають зображення на
плінфі Десятинної церкви (це тризуб із широким та коротким середнім зубцем). Сини Володимира — Ізяслав Полоцький (979—1001), Ярослав Мудрий
(978—1054) і Мстислав Хоробрий (983—1036) успадкували батьківський тризуб, зберігши форму ніжки, проте змінили його середній зубець, витягнувши його по вертикалі та увінчавши відповідно хрестом, колом і ромбом [3;
4; 5; 56]. Знак Всеволода Ярославича (1030—1093) мав завершення у вигляді трипелюсткової квітки. Таке твердження ґрунтується на дослідженнях
графіті, виявленого С. Висоцьким у Володимирському приділі Софійського
собору в Києві [14, с. 110—111, табл. № 75]. С. Білецький вбачав у його завершенні хрест, тож атрибутував це зображення як знак Всеслава Брячиславича — представника полоцької гілки Рюриковичів-Ізяславичів, який перебував на київському великокняжому престолі в 1068—1069 роках [4]. Однак
запропонована атрибуція містить неточність: як з’ясувалося, середній зубець
тризуба на стіні храму увінчується не хрестом (як знаки роду Ізяславичів, до
якого належав Всеслав), а своєрідним крином. На це звернули увагу Н. Нікітенко та В. Корнієнко. Вони визначили такий тип завершення, як трилисник (трипелюсткова квітка-крин, тобто лілея) та атрибутували його як знак
Всеволода Ярославича. Важливим аргументом цієї концепції стала та обставина, що графіті розміщено над давньою усипальнею в соборі (поблизу саркофага Ярослава Мудрого), яка могла належати Всеволоду Ярославичу та
його нащадкам [36, с. 44—49]. Старші сини Ізяслава (Всеслав) та Мстислава (Євстафій) — онуки Володимира — успадковували знаки від свого батька, але на один елемент змінили їхні «ніжки», доповнивши трикутну основу
хрестоподібним мотивом [60, с. 3—5]. Подібне ускладнення на ніжці мав і
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знак старшого сина Всеволода Ярославича — Володимира Мономаха. На заставці центральний пагін нагадує зображення тризуба Володимира Святославича, середній зубець витягнуто та завершено хрестом, що відповідає
знаку Ізяслава Володимировича Полоцького. На ніжці наявний хрест (який
був у синів Ізяслава), а на «шиї» середнього зубця (під верхнім хрестом) введено додаткове ускладнення у вигляді однієї дужки та чотирьох відгалужень.
Дозволимо собі лише припустити, що мова йде про знак одного з представників наступних поколінь Ізяславичів (див. вклейку: 77).
Бокові пагони на верхніх кутах заставки також мають ознаки родової
емблематики Рюриковичів. Порівняно з класичним тризубом з плінфи Десятинної церкви (див. вклейку: 78) композиція цих знаків модифікована:
завершення середнього зубця має вигляд крину із загостреним центральним пагоном (лілея); в основі знака, на ніжці, показано хрест; бокові зубці заокруглено; у поле середнього зубця тризуба введено зображення хреста та кола. Той знак, що представлений ліворуч (від глядача), ушкоджено,
але він, як видається, симетричний зображеному праворуч. На тому місці пергамен виїдено жуком, але очевидно, що над хрестом було відсутнє
коло: для нього недостатньо місця. Ці модифікації можуть означати різницю поколінь. Завершення середнього зубця тризуба у вигляді крину типологічно споріднені до завершення вже згаданого нами знака Всеволода Ярославича у графіті Софійського собору (щоправда, інакше художньо
усвідомленого та стилізованого за іншим принципом: у графіті крин має
заокруглені пагони, а в заставці центральний пагін трилисника витягнуто
та загострено, як наконечник стріли або списа). Наявні й інші відмінності:
на «шиї» середнього зубця (під крином) введено ускладнення у вигляді однієї дужки так само, як і на «шиї» центрального пагона (тризуба), увінчаного хрестом. Можливо, що бічні пагони — родові знаки Всеволодовичів,
очевидно, вже покоління Мономаховичів.
Символіка тотемних тварин. Звичай характеризувати князів за ознаками
звірів і птахів поширився ще в язичницькі часи, а згодом відобразився в літописній традиції. У зображенні центральної фігурки орла (сокола) в німбі можна вбачати відсил до усталеного знака Рюриковичів. Відомо, що Володимира Святославича називали Красне Сонечко, а сокіл був його тотемним птахом. Його іконографія закарбувалася в тризубі. Геральдичний орел
візантійського іконографічного родоводу був представлений на шиферній
плиті від парапетів хорів Софії Київської (середина ХI — ХII ст.). Подібне
зображення прикрашало одяг Ярослава Мудрого (див. реконструкцію родинного портрета сім’ї Ярославичів за фрескою центрального нефа Софії Київської, здійснену Ю. Коренюком). У найдавнішому списку «Повісті минулих літ» князя Святослава Ігоревича († 972) порівнюють з пардусом:
«…бе бо сам храбр и легок акы пардус» [40, т. 2, стлб. 52]. У наступних поколіннях пардус, імовірно, став тотемним звіром Святослава Ярославича.
У колофоні Ізборника 1076 р. (РНБ. Ерм. 20, Санкт-Петербург, Росія), який
розглядають як підручник для синів цього Великого Князя, зображено пардуса та грифона.
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На заставці молоді пардуси-леопарди хвостами чіпляються за пагони,
що відростають від нижньої планки заставки. Серед княжих символів своєю солярною символікою виділяється півень. В основі міфологічного уявлення про нього закладено зв’язок цього птаха із сонцем, подібно до якого
він веде відлік часу, сповіщаючи про початок дня, виступає як вісник сонця
і його провідник у добовому й річному циклах [16; 18]. Двоприродне єство
птаха або, щонайменше, його парадоксальна сутність відображені у фольклорній традиції. Так, співвіднесеність рис півня і людини отримує підкріплення в мотиві перевертництва [54, с. 309—310]. За джерелами ХII ст. добре відомо, що в Русі на ті часи ця тема складала суттєве наповнення людської свідомості. З давніх-давен побутували перекази про людей, здатних
до переродження, жерців, виконавців давніх язичницьких обрядів. Їх називали волхвами, або відунами. У літописах силою віщунів та чародіїв наділяли князів з роду Рюриковичів, зосібна Віщого Олега († 912) та Всеслава Брячеславича (1029—1101) — представника полоцької династії. Порушуючи тему переродження, каліграф, напевне, у такий спосіб натякає на особистість князя — замовника рукопису. Персоніфікація руських князів через
птахів (кречета, сокола) наявна в «Слові о полку Ігоревім». Зокрема, князь
Всеслав Брячиславич порівнюється то з вовком, то з птахом [46]. Про цього
князя відомо, що він був народжений від волхвування язичницьких жерців,
про що є запис у «Повісті минулих літ» [40, т. 2, стлб. 143]. Можна відмітити,
що в Радзивіллівському (Кенігсберзькому) списку цього літопису, датованому ХV cт. та багато ілюстрованому (БРАН. ОС. 34.5.30) на арк. 204 представлено зображення цього князя. Його голову покриває дивовижна пов’язка,
увінчана пір’ям павича (див. вклейку: 79).
Можливо, птах (чи то павич, чи кречет) був одним із тотемних символів Всеслава (?) і його нащадків (?). Князь Всеслав Брячиславич отримує
неоднозначну інтерпретацію в літописній традиції, дружинних переказах
та билинах [37]. Сформувався сталий стереотип про нього як про князяперевертня, чародія. Саме в часи його князювання робилися спроби повернення до язичництва. Щоправда, О. Творогов наводить літописні свідчення
християнських чеснот князя [50, c. 256], тож, можливо, особистість Всеслава
Брячиславича й справді була містичною та загадковою. Слід зауважити, що
його нащадків також називали «вовками» («вовкулаками»), тобто перевертнями, про що є згадка у Псковському I літописі [39; 41]. Отже, уведення в
декор заставки геральдичних знаків, підбір птахів та звірів з неоднозначними символічними характеристиками, здається, було спробою вказати на нащадків київської і полоцької династій.
Персоніфікація замовника. Каліграф указує на замовника за допомогою
тотемних істот та княжих знаків. Вочевидь, у такий спосіб каліграф прагнув підкреслити ідею єднання династичних гілок Рюриковичів. Стрижнем
об’єднання мав би стати рід Ізяславичів Полоцьких, адже саме знак, подібний до їхнього родового знака, розміщено в композиційному центрі заставки (пророслий пагін — модифікація тризуба під хрестом). В історичному контексті це могло відбутися тоді, коли князь із цього роду займав про-
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відні позиції в державі та посідав київський стіл, або тоді, коли полоцький
князь проводив політику централізації земель. Історичним тлом поєднання
династичних гілок міг стати шлюб між нащадками Ізяславичів та Мономаховичів. Так, відомо, що 1143 р. було укладено шлюб між друцьким князем Рогволдом (Василем) Рогволдовичем (Борисовичем), який помер після 1171 р., на той час старшим у роду полоцьких князів, та донькою Ізяслава Мстиславича (1096—1154), тоді переяславльського князя і старшого з нащадків Мстислава Великого. Цей шлюб допоміг Рогволду в 1144 р.
здобути полоцький стіл [12]. Княгиня Ізяславова — незнана з імені. Однак можна припустити ряд фактів до її біографії. Імовірно, на час шлюбної угоди наречена мала приблизно 16 років (рік її народження визначено
умовно — між народженням старшого брата та молодшої сестри). Відомо,
що її батько від 1134 р. вісім літ володів Волинню й лише 1142 р. почав
правити в Переяславлі. Вірогідно, що князівна разом із сестрою та братами виросла у Волинському князівстві. Там при дворі батька, мабуть, існував скрипторій (з огляду на давні традиції книжної справи на тих теренах). Припущення про те, що Євангеліє замовлялося до весілля, наштовхує
на думку про певну композиційну подібність у компонуванні птахів перед
центральним пагоном (символом Світового дерева) на заставці Типографського Євангелія № 6 із семантичними середниками весільних рушників,
у яких так само подається мотив з двох птахів (павичів або півнів). У давнину таїнство шлюбу передбачало два етапи: заручини та вінчання. Кожний з них мав свою церковну обрядовість. В обох випадках шлюбна пара
ставала на рушник перед аналоєм, куди покладалися святе Євангеліє та весільні вінці. Церемонія передбачала цілування Євангелія та ікони. Отже,
заставка Типографського Євангелія № 6 — унікальна образна структура,
своєрідне міфопоетичне та історико-політичне полотно, у якому віддзеркалені важливі аспекти світоглядної культури суспільства ХII ст. й водночас
окреслено особистість каліграфа-інтелектуала, людини високої духовної та
естетичної культури. Потужна творча сила та художній талант майстра спонукали його до свободи висловлення, подолання тенет канону та створення унікального високохудожнього мистецького твору.
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР
ІКОНИ «ВИДІННЯ СВ. ЄВСТАФІЯ ПЛАКИДИ»
КІНЦЯ XVI — ПОЧАТКУ XVII ст.
ІЗ ПЛАЗОВА

IM

FE

Ікону «Видіння св. Євстафія Плакиди» (далі — «Видіння») із церкви колишнього королівського містечка Плазів на Любачівщині (нині — однойменне село у складі Любачівського пов. Підкарпатського воєвод. РП), що
зберігається в НМЛ1 (див. вклейку: 80), у науковий обіг увів І. Свєнціцький (Святицький), виявивши її під час пошукової експедиції 1912 р. [42,
арк. 138] і опублікувавши 1929 р. у своєму альбомі «Ікони Галицької України XV—XVI віків» [86, с. XV, (табл.) 98: 154]. Автор не вдався, однак, до
будь-якого аналізу цього твору, обмеживши історико-мистецтвознавчу характеристику його хронологічним визначенням, яке, щоправда, також лишив без однозначного виміру. У текстовій частині альбому час появи образу
окреслено кінцем XVI ст. [86, с. XV], а в ілюстративній — XVI—XVII ст. [86,
(табл.) 98: 154]2. Таке побіжне й не цілком узгоджене висвітлення історикомистецького характеру іконописного зразка (як, урешті, й інших представлених творів культового образотворення) значною мірою пояснюється специфікою самого жанру публікації. І. Свєнціцький визначив його як «атлас
ікон» [86, с. VII]3, що був покликаний дати зацікавленій громаді, у тому числі вітчизняним і зарубіжним науковцям, лише загальне уявлення про склад і
характер малярської спадщини краю періоду пізнього середньовіччя — раннього Нового часу [86, с. VII]. Візуалізація музейної збірки іконопису на такому рівні забезпечувала, увіч, тільки фактографічне підґрунтя для її належного вивчення та популяризації в майбутньому.
Згадана книжка І. Свєнціцького була першою роботою, що подавала
певні відомості про означений зразок церковного образотворення. Одначе
до сьогодні вона лишається і єдиною науковою публікацією про нього. Хоч
як дивно, але після названого львівського вченого до проблематики плазівського «Видіння» ніхто з дослідників не звертався, принаймні жодних друкованих матеріалів про нього у вітчизняних і зарубіжних виданнях нам розшукати не вдалося. Проте на тлі вітчизняної мистецької спадщини періоду пізнього середньовіччя й раннього Нового часу композиційно-іконографічний
та почасти стилістичний лад цього твору відзначається неабиякою самобутністю, що спонукає до його ретельного й детального студіювання.
Плазівське зображення — найдавніше і чи не єдине в уцілілому донині спадку вітчизняного культового мистецтва відтворення переламного епізоду житія святого Євстафія, а саме: чудесної з’яви римському
стратилату-язичнику Плакиді Христа в подобі оленя під час полювання,
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на якому головного героя представлено як вершника-лучника. Авторіконописець зафіксував найінтригуючий, власне передкульмінаційний
момент історії увірування Плакиди. Мисливець ще наздоганяє оленя, який видніється попереду майже на вершині крутого пагорба, ще
наміряється на нього туго натягнутим луком зі стрілою. Кінь під стратилатом — здиблений. У русі перебуває й сам олень: він ще долає крутосхил пагорба, піднявши для чергового стрибка передні ноги, а лівою
задньою відштовхнувся від землі, ще
не зупинився на вершині, аби звернутися до переслідувача людським
голосом і словами самого Бога [20,
с. 469, 482, ін.]. Однак між рогами
Рис. 1. Полювання вавилонського царя Німвіщої тварини, яка повернула голову
рода (мініатюра з кн.: Григорій Амартол.
до мисливця, уже явлене знамення у
Хроніка (Троїцький / Тверський список).
формі багатораменного голгофного
Початок — перша чверть XIV ст. Пергахреста5, а голова вершника позначемент, темпера. 29 × 22,2 см. РГБ (за: Подона німбом. У цьому порушенні стробедова О.И., 1965)
гої лінійної послідовності подій житійної історії виявляється містичний підтекст усього іконописного сюжету.
Хоча головний герой виступає ще в ролі язичника, «гонителя» віщого оленя, що уособлює самого Спасителя, а отже, і нову віру, хоча стратилат лише
на порозі прозріння й духовного преображення (перед символічним образом
Христа), проте він уже обраний, уже святий, майбутній великомученик, бо
на ньому — перст Божий. Це недвозначно засвідчує і характер формулювання супровідного напису, що видніється у верхній частині образу, на тлі неба:
ПЛАКИДА ВЪ Σ(ВЯ)ТО(М) КРΣЩЕНИ ѠΣТАФИЄ6 (див. вклейку: 80).
Чи мав досліджуваний плазівський витвір іконографічних попередників
представлення «мисливського епізоду» житія Євстафія у вітчизняному образотворенні середньовічної доби, сказати впевнено наразі складно (хоча відомо, що культ святого на теренах Русі-України постав не пізніше ХI ст.7).
Конкретні й беззастережні свідчення цього відсутні, принаймні донині наука ними не володіє. Є лише одне джерело, яке опосередковано вказує на теоретичну можливість такого стану речей. Ідеться про зображення полювання вавилонського царя Німрода на оленя з Троїцького (Тверського) списку
«Хроніки» Григорія Амартола початку XIV ст. (між 1304 і 1307 рр.) [74, c. 22,
27, 29, рис. 6]8, що демонструє виразні збіжності (як на рівні композиційного укладу, так і характеру потрактування персонажів, зокрема оленя-роганя)
з аналізованою плазівською іконою та подібними відтвореннями сюжету полювання Євстафія-Плакиди (рис. 1). За спостереженнями низки дослідни-
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ків, майстри-мініатюристи першої частини цього рукописного списку (до
якої належить і подоба Німрода), у своїй роботі взорувалися, найімовірніше, на київський рукопис амартолівської «Хроніки» XI ст., який певно
ґрунтувався на давнішому грецькому (візантійському) першописі [74, c. 17,
19—20, 22, 24, 27—28, 46, 48]9. Якщо таке міркування слушне, то воно, вочевидь, допускає і гіпотетичну реальність використання середньовічними
образотворцями Русі-України означеної композиційно-іконографічної схеми для представлення і святого воїна-мисливця10. Однак тут-таки доводиться констатувати: у церковному мистецтві середньовічної Русі, як і Візантії,
на відміну від світського10, образ вершника-лучника не мав якогось помітного поширення11, принаймні в сюжеті «Видіння св. Євстафія Плакиди» його
не зафіксовано [124, с. 165]12. Натомість у єдиному відомому на сьогодні
давньоруському відтворенні чудесного видіння (що завершилося наверненням до нової віри) Євстафія Плакиди (третя чверть ХI ст.), вирізьбленому
на монументальній шиферній плиті з невцілілого Дмитріївського собору Києва [62, с. 39—46; 89, c. 217—224; 38; 61, c. 37—46]13, як і на переважній більшості візантійських відповідників IХ—ХV ст., зреалізовано інші іконографічні варіанти аналізованого сюжету14. Головного персонажа представлено
в них або в той-таки передкульмінаційний момент (до духовного прозріння), у шалі ще гонитви за оленем, або вже в момент пізнання й молитовного звернення до Бога-Христа. Щодо зброї стратилата (у разі її наявності),
то нею є зазвичай спис. Мисливець або тримає його ще в руці (напоготові, спрямованим вістрям на тварину, чи майже вертикально, нерідко вістрям донизу), або вже кинув додолу. Прикладами першого іконографічного підваріанта слугує ціла низка творів, а саме: мініатюрне зображення на
арк. 52 зв. манускрипту № 14 (XI—XII ст.) із книгозбірні афонського монастиря Eсфігмену (Афон, Греція) [157, р. 85—86, 91, pl. IX], ряд стінописів VII / VIII—ХIII ст. із храмів Каппадокії (нині — терени Туреччини) [157,
р. 40—60, 101—103, schem. 3—5, 9—14, pl. II, III], ряд фрескових зображень
із Південної Італії, зокрема з печерних храмів: Святих відлюдників на околиці м. Паладжанелло (Palagianello) (ХII ст.) і, можливо, Сан-Онофріо поблизу м. Таранто (XIII—XIV ст., Апулія) [124, с. 165], а також низка скульптурних образів: на рельєфному фризі апсид Успенського храму монастиря
Мартвілі (VII ст., Грузія) [6, с. 77, табл. 41: 2; 5, с. (48 a—г, 49), (ил.) 48, 51;
158, р. 32, 33, fig. 19, 20; 157, р. 84—85, fig. 17], на одній, імовірно, різьбленій
кістяній платівці-вставці розкладного дерев’яного сидіння (тобто фалдістроріума, близько 1242 р.) з бенедиктинського жіночого монастиря Ноннберг
у м. Зальцбург (Австрія) [144], на візантійській стеатитовій рельєфній іконці ХIII ст. зі збірки ВМЗ [149; 90, с. 245, 254—255, (265), (ил.) 6; 80]15. Інший згаданий варіант іконографічного ладу «Видіння» засвідчують головно
мініатюрні зображення в грецьких манускриптах, таких як Псалтир (так званий Хлудовський) першої половини IХ ст. зі збірки ДІМ [111, л. 97], Псалтир IХ ст. з монастиря Пантократор на Афоні (№ 61, fol. 138 ro), Псалтир
IХ—Х ст. (gr. 20, fol. 5 vo) зі збірки Національної бібліотеки (Париж) [21],
Псалтир ХIII ст. (так званий Гамільтон) (№ 78. A. 9, fol. 136 r) зі збірки Kupferstichkabinett (Берлін) [124, с. 167, 169, fig. 7], а ще, можливо, стінописне
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зображення VII ст. з храму Св. Стефана поблизу с. Каміль Коч (історична
Каппадокія, Туреччина) [157, р. 41, 101, schem. 1]16. У світлі такого фактажу думка про плазівський образ як імовірне продовження відповідної місцевої середньовічної іконографічної традиції заледве чи є переконливою. Головна перешкода для ствердження безпосереднього зв’язку досліджуваної
пам’ятки з попередньою давньоруською художньою практикою постає із застереженого вже факту відсутності у вітчизняному мистецтві періоду розвинутого й пізнього середньовіччя хронологічно проміжних ланок: зразків відповідного композиційно-іконографічного потрактування сюжету «Видіння
св. Євстафія»; зразків, які б однозначно підтвердили належну історичну тяглість означеного типу образотворення.
Воднораз годі не помітити, що плазівське зображення (будучи витвором
раннього Нового часу, найвірогідніше кінця XVI — початку XVII ст.17), за
своїм композиційно-іконографічним ладом і потрактуванням головного героя у вигляді вершника з натягнутим, готовим до стрільби луком є відголоском значно давнішої, ранньосередньовічної за часом, церковної мистецької
практики, що у свою чергу продовжує, у дещо зміненому вигляді, ще ранішу
образотворчу традицію (принаймні пізньоантичних часів) з відтворення сцени полювання можновладного вершника-лучника (царя / царевича, вельможі, героя-лицаря) в мистецтві Центральноазійського (насамперед) і Близькосхідного регіонів18. Це засвідчують результати історико-порівняльних студій, що виявляють і характерні пріоритети етнокультурної й географічної
локалізації такої практики. У християнському мистецтві найраніші (починаючи з V / VI—VII ст.19) і найчисленніші приклади пошукуваного іконографічного типу демонструє образотворчий доробок народів Східнокавказького регіону, передусім Грузії, періоду Середньовіччя та раннього Нового
часу20. Дослідники цілком слушно вказують на означене іконографічне потрактування агіографічного сюжету видіння св. Євстафія як на характеристичну прикмету саме грузинського образотворення [124, с. 165—166]. Показово, що з-поміж чималої кількості тамтешніх зразків трапляються й доволі
близькі аналоги до плазівського образу св. Євстафія-мисливця, як-от відповідні фрескові зображення: на західному фасаді церкви Cпаса в с. Зенобані
(ХII—ХIII ст., Імеретія), в інтер’єрі церкви Св. Сави Освяченого монастиря
Сап(ф)ара (XIV ст., Південно-Західна Грузія) [158, р. 28, 29, 31, (fig.) 12, 13,
16, 17; 159, p. 110, 111, (il.) 86, 88; 157, p. 105, schem. 20: а], зображення на фасаді церкви Св. Архангелів у с. Лаштхвері (XIV / кінець XV ст., громада Ланжері, Верхня Сванетія) [158, р. 28, 29, 32, 33, (fig.) 12, 13, 19, 20; 157, p. 85, 105,
schem. 20: b; 67, c. 70—72], а особливо відповідний стінопис в інтер’єрі церкви
с. Чукулі (XVII ст., Нижня Сванетія) [21] (рис. 2, 3, 4; вклейка: 82). Останні
названі твори вельми подібні за композиційним укладом: сюжети розгортаються зліва направо; головний герой, який є вершником-лучником, відтворений на першому плані зображення, займає її ліву частину, олень — у правій частині другого плану; динаміка руху святого воїна-мисливця орієнтована
відповідно по діагоналі знизу вгору. Близькі порівнювані зразки малярства
і в потрактуванні моторики мисливця, який тримає в руках лук у готовому
до стрільби стані, коня в стрімкому русі-стрибку та фігури оленя в напівроз-
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Рис. 2. Видіння св. Євстафія
Плакиди. ХII—ХIII ст. Західний фасад церкви Cпаса.
Зенобані, Імеретія, Грузія.
Стінопис (за: Velmans, 1985)

Рис. 3. Видіння св. Євстафія
Плакиди. XIV ст. Фасад церкви Св. Архангелів. Лаштхвер, Верхня Сванетія, Грузія. Стінопис (за: Thierry N.,
1991)

Рис. 4. Видіння св. Євстафія Плакиди. XIV ст. Фасад
церкви Св. Сави Освяченого монастиря Сап(ф)ара. Південно-західна Грузія. Стінопис (за: Velmans, 1985)

вороті. Іконографія чукулівського живописного твору перегукується з досліджуваним твором ще й розвинутими рослинно-квітковими мотивами, хоча
й значно спрощених форм, а також зображенням хреста між рогами віщої
тварини21.
Давність і усталена традиційність аналізованого композиційно-іконографічного типу представлення подоби св. Євстафія-мисливця в Східнокавказькому регіоні впродовж усього Середньовіччя й раннього Нового часу, а
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також відносна територіальна наближеність цього регіону до Русі-України
дозволяє з певною ймовірністю добачати в тутешній образотворчій практиці джерело означеного типу для вітчизняної іконописної практики (зокрема, й періоду раннього Нового часу), як і деяких інших земель східнохристиянської ойкумени22 (рис. 4). Доречність такого припущення щодо
Русі-України ґрунтується ще й на відомому факті існування в Русі-Україні
великої вірменської діаспори23, яка могла бути посередником між східнокавказькою (грузинською) та українською іконописними традиціями, своєрідним провідником набутків кавказького мистецтва на вітчизняних теренах24.
Проте «кавказька» версія не єдина з можливих і, як з’ясовується, не
найпереконливіша. Іконографічний тип сюжету «Видіння св. Євстафія Плакиди» з головним героєм у подобі мисливця-вершника, який наміряється
луком на переслідуваного віщого оленя, відомий також у мистецтві Західної
та Південної Європи (Греція).
У західнохристиянській іконографічній традиції пошукуваний тип зображення фіксується наукою з ХII ст., хоча його справжня історія може бути
й давнішою, зважаючи на факти поширення культу Євстафія Плакиди в Західній Європі, насамперед в Італії (властиво в Римі) ще з VI—VIII ст. [124,
с. 166]. Так, сюжет із Євстафієм-лучником присутній серед інших скульптурних композицій на порталі церкви Сен-Мартен де Біс у м. Перигор (департамент Дордонь, регіон Аквітанія, Франція); у такій самій подобі святий
відтворений і на одній з мініатюр рукописної Біблії XIV ст. Ніколо з Аліфіо
(колишня бібліотека Великої семінарії, Італія), а також на пределлі живописного поліптиха 1469 р. роботи Джованні Боккаті в парафіяльному костелі Св. Євстафія, що в м. Бельфорте-дель-К’єнті (провінція Мачерата, регіон
Марке, Італія) [124, с. 166—167, fig. 6] (рис. 5), та ін. У грецькому церковному мистецтві сюжет «Видіння» з образом вершника-лучника з’являється
значно пізніше, десь у першій половині XVI ст. або наприкінці попереднього століття, принаймні 1542 р. датується один із найдавніших на сьогодні
зразків відповідної стінописної композиції в соборному храмі (кафоліконі)
монастиря Філантропін в Епірі (Північно-Західна Греція) [124, с. 163, 164,
fig. 1]. Від цього часу аналізований іконографічний тип набув у Греції певного поширення. Водночас простежується концентрація значної кількості його зразків у північно-західних регіонах країни. Одними з найвиразніших прикладів є стінопис 1663 p. в церкві Св. Миколая в Kacторії (Західна
Македонія, Греція) [124, с. 165, fig. 1, 2, 4] та іконописний зразок XVI ст. зі
збірки музею монастиря Лімонос на острові Лесбос (північно-східна частина Егейського моря, Греція) [124, с. 164, 165, fig. 1, 2, 4; 123; 21]. Принагідно згадаємо й деякі зразки XVIII ст., такі як стінописне зображення 1734 р.
в церкві Св. Параскеви з Петрахорі та іконописне — з Північної Греції (колекція Абу Адал, Ліван) [124, с. 164, 165, 166, fig. 3, 5], що засвідчують розвиток означеної іконографічної практики на грецьких теренах.
Уже побіжне зіставлення цих двох локальних іконографічних практик
безпомильно засвідчує принципову збіжність плазівського іконописного
твору з грецькими аналогами. Останні, ближчі до вітчизняного зразка як

364

www.etnolog.org.ua

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ІКОНИ «ВИДІННЯ СВ. ЄВСТАФІЯ ПЛАКИДИ»...

а

б

FE

Рис. 5. Фітоморфні мотиви. Фрагменти ікони «Видіння св. Євстафія Плакиди» з Плазова
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за загальною композиційною структурою, набором основних іконографічних мотивів (навіть попри деяку очевидну місцеву своєрідність деяких зображень: пор., сидячі фігури оленів на касторівському й лесбоському образах), так і за стилістикою формотворення. Симптоматично, що за основними композиційно-іконографічними характеристиками грецькі образи ближчі до грузинських відповідників. Між цими етнокультурними групами творів
помітно більше перегуків, ніж зі зразками західноєвропейського культурного
кола. У цьому легко переконатися, порівнявши між собою відомі наразі діахронні й синхронні іконописні зразки залучених до аналізу сторін. За загальної подібності композиційного укладу переважна більшість середньовічних
абхазьких і грузинських відповідників виконана за принципом однопланового фризового зображення. Винятки поодинокі, наприклад, згадана фреска
з Лаштхвері, але їхні відмінності від означеної структури ще доволі незначні.
Доступний зразок періоду раннього Нового часу: стінописний образ XVII ст.
із церкви в Чукулі [21] хоча й демонструє вже розвинуту просторово-планову
структуру, однак там відсутні форми гірського ландшафту. Персонажі в ній
відтворені на тлі однотонного абстрактно-площинного тла.
Узявши до уваги збіги та розбіжності між порівнюваними зразками й
відомі факти поновлення в середині XVI — першій чверті XVII ст. активних культурних зв’язків Русі-України з грецькими церковними осередками
(у зв’язку з боротьбою за відродження національно-церковного життя) [23,
с. 63—93; 25, с. 187—217, 249—270], а також зваживши на відсутність, як уже
зазначалося, достеменних свідчень про поширеність іконографічного типу
«Видіння св. Євстафія» з вершником-лучником упродовж попереднього, середньовічного, періоду історії місцевого церковного мистецтва і відсутність
чи порівняно пізню появу цього типу в спадку більшості сусідніх теренів
східно- й західнохристиянського світів (Болгарії, Румунії, Молдови і Росії25,
з одного боку, Польщі, Словаччини, Угорщини — з другого26), реально припустити, що саме відповідна грецька іконографічна практика послугувала
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імпульсом для появи плазівського
образу. Інакше кажучи, вітчизняний
зразок «Видіння» кінця XVI — початку XVII ст. бачиться наслідком
історико-культурних процесів, властиво культурних імпульсів, які отримувала Центрально-Східна Європа
з грецьких осередків Балкан упродовж раннього Нового часу. Показово також, що в самому церковному мистецтві Греції святий Євстафій
у подобі стрільця з лука з’являється
й набуває видимого поширення досить пізно, незадовго до постання
досліджуваного вітчизняного твору,
можливо, під впливом зовнішнього
Рис. 6. Таріль. XVI—XVII ст. Ізнік, Туреччи- мистецького чинника27.
на (за: Половцев А. А., 1913)
Крім давнього, архаїчного для
вітчизняної художньої практики початку XVII ст. композиційно-іконографічного ладу28, образ «Видіння» з Плазова вирізняється ще й досить оригінальним характером деяких іконографічних
мотивів. Ідеться насамперед про конфігурацію та стилістику пишних деревоподібних елементів краєвиду, що представлені при правому нижньому краю
та при верхньому лівому куті композиції і завдяки яким природне середовище іконописної сцени прибирає своєрідного орнаментально-декоративного
ладу (див. рис. 5, а, б). Їхні складні за силуетом і характеристичні за рисунком
листяні крони (дещо «розтріпані», різноспрямовані, а заразом доволі подібні до величезних квітів із лапатими й зубчатими, переважно на кінцях, пелюстками) не піддаються беззаперечному ототожненню з жодним відповідним мотивом на діахронних і синхронних зразках як вітчизняного, так і
зарубіжного східнохристиянського образотворення. Принаймні розшукати
достатньо близьких «двійників» донині не вдалося. Лише в окремих випадках допустимо говорити про більш чи менш віддалену подібність на рівні
загальної структури та обрису крон дерев. Так, певний перегук за характером відтворення листяної маси крони, а почасти і її дворівневої / двоскладової структури фіксується на ряді мініатюр Київського Псалтиря 1397 р. [44,
арк. 20, 116 зв., 118, 171 зв.]. Принагідно вкажемо й на малюнок дерева з
мозаїчної композиції «Зцілення сліпих» (перша половина ХIII ст.) бокового
нефа собору в Монреалі (Італія) [52, табл. 233], на образі «Вхід до Єрусалиму» 1420-х років з праздникового ряду іконостаса Троїцького собору ТроїцеСергієвої лаври (Росія) [98, c. 88, ил. 97, 98], у композиції «Д(а)выд игрієть
в(ъ) гусли...» з мініатюри-ілюстрації рукописного тлумачного Псалтиря першої чверті XVI ст. віленського митрополичого скрипторію [65, с. 128, іл.], на
образі «Різдво Христове» (друга половина XVI ст.) з околиці Сандомира (?)
(Польща) [127, s. 36, 40, il. 40] та ін. Особливо показове для зближення з візантійською і поствізантійською традиціями є зображення лівого крайньо-
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го дерева нижнього ряду дендроморфів плазівської ікони, що має дворівневу структуру крони й напівсферичну форму меншої верхньої листяної маси
(див. рис. 8). Подібного вигляду верхні крони можна бачити, скажімо, на
мозаїчних композиціях «Сон Йосипа і Втеча до Єгипту» (близько 1143 р.)
з Палатинської капели в Палермо (Сицилія) [52, табл. 227], на іконі «Старозавітна Трійця» (XVI ст.?) з Дечанського монастиря (Сербія) [140, s. 125,
pl. LXXXIX] та ін.
Натомість листяна крона дерев плазівського образу викликає стійку асоціацію насамперед з квітковими, а почасти й дендроморфними (точніше —
листяними) мотивами декоративного й книжкового мистецтва мусульманського Сходу, передусім Туреччини та Ірану XVI—XVII ст., виконаними в
так званому стилі хатаї / хатайї» 29. Більш чи менш близькими аналогами тут
можуть бути квіткові форми, відтворені на центральному полі (денці) фаянсових тарелів першої половини — середини XVI / XVI—XVII ст. гончарів м. Ізніка (колишня Нікея, Туреччина), чи один з відповідних мотивів на
іранській (перській) оксамитовій тканині XVI—XVII ст. з колишнього Музею барона Штигліца [75, іл.-вклейки між с. 10—11, 14—15; 9, с. 77, рис. 25;
60, с. 39, (ил.)]30 (див. рис. 6, 7). Ще показовішу паралель демонструє характер потрактування листяної крони дерева, що видніється у верхній лівій частині мініатюрної композиції «Фірдоусі в лазні» з іранського рукопису № 65
1670 р. поеми Абу-аль-Касима Фірдоусі
«Шах-Наме» зі збірки Російської національної бібліотеки (Санкт-Петербург)31
[24, c. 18, 19, 70—71, табл. 33]32 (див.
рис. 8). Певний, хоча й віддаленіший
перегук на рівні самого підходу до узагальнення й стилізації форми крон дерев простежується і у випадку ілюстрацій «Цар Кей-Каус підноситься орлами
на небо» та «Сіавуш скаче через вогнище» іранського рукопису № 331 середини
XVI ст. названої поеми з тієї-таки книгозбірні [24, c. 17, 59—61, табл. 24, 25].
Слід зауважити, що певні збіжності між аналізованим іконописним зображенням і окремими зразками східної
книжкової мініатюри, переважно іранської, простежуються й на рівні загального просторово-тонального та композиційного потрактування середовища,
у якому розгортається житійний сюжет,
а також укладу рослинних мотивів. Так,
позем ікони чітко поділений на кілька
планів, що розмежовані не тільки графіч- Рис. 7. Орнаментована тканина.
Фрагмент. XVI—XVII ст. Оксамит.
но (обрисами гребенів схилів пагорбів і Кашан (?), Іран (за: Половцев А. А.,
скель), а більшою мірою тонально й ко1913)
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лірно33. Ці плани, за винятком другого (рахуючи від нижнього краю композиції), представлено більш чи менш площинно, локальними кольоровими (пурпурно-коричневими, рожевуватими й світло-оливковими) плямами.
Воднораз деталізація ландшафту в межах кожного такого просторового поділу є порівняно обмеженою і здійсненою засобами переважно графічного (лінеарно-контурного), а не пластичного (світлотіньового) формотворення. Привертає увагу й аналогічне розміщення деревоподібних або квіткових
мотивів безпосередньо на гребенях схилів, завдяки чому вони чітко сприймаються на тлі темніших чи світліших площин (в одному випадку — дальнього плану гористої місцевості, у другому — неба чи умовного тла). Такий
набір формальних ознак характеризує іконографічний і композиційнопросторовий лад чималої кількості книжкових мініатюр країн Переднього та Середнього Сходу, зокрема, окремі мініатюри середньоазійських манускриптів «Хамсе» Нізамі (1431 і 1479 / 1480, Герат, Афганістан), «Бустан» Сааді (1488, Афганістан), «Сааді Іскандер» (кінець XV ст., Афганістан)
[76, с. 194—195, 201, 202—203, 208, 215—217, 227, 233, (ил.)], «Бустан» Сааді (1522—1523); «Анвар-і-Сухайлі» Хусейна ібн Алі ал-Ваіза (1520-ті роки),
«Шахнаме» Фірдоусі (1600 і 1664) [77, c. 72—73, 90—93, 184—187, табл. 10,
19, 64; 129, s. 389, abb. 134; 17, [№] 38, 40—42], а також сцени полювання з
книги Джамі «Субхат ал-абрар» (перша чверть XVII ст., Самарканд, Узбе-

Рис. 8. Зображення крони дерева. Фрагмент мініатюри «Фірдоусі в лазні» з кн.: Фірдоусі А. Шах-Наме. XVI—XVII ст. Іран (за: Гюзальян Л. Т., Дьяконов М. М., 1935)
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кистан) і Нізамі «Хамсе» (1648, Бухара, Узбекистан) [77, с. 162—163,
180—181, табл. 53 а, 62; 78, с. 173,
174—175, (ил.)] чи гонитви / полювання (?) принца-вершника з псами
(1588, Лахар, Індія) [138, (fareb. rep.)
96]. Щоправда, тут слід зразу застерегти ту обставину, що відзначений тонально-колірний розподіл
просторових планів довкілля сюжету, а особливо зображення рослинних мотивів (насамперед і головно
дерев) на небокраї, притаманний вітчизняній іконописній практиці ще
попередніх століть, про що виразно
свідчать такі, наприклад, церковні
образи Галичини, як «Преображення» XIV ст. із с. Бусовисько Старосамбірського району Львівської області [54, (іл.) ХХ], «Вознесіння Господнє» XV ст. із с. Підгородці Ско- Рис. 9. Фітоморфна орнаментація. Фраглівського району Львівської області мент тла ікони «Христос-Научитель». Пер[29, с. 379, 393—394, (іл.) 480], «Пре- ша половина XVII ст. Рівненська обл.
Дошка, левкас, темпера, гравірування, зоображення» 1580-х років із с. Яблунів лочення. Приватна збірка (за: Культурна
Турківського району Львівської обспадщина Рівненського краю..., 2010)
ласті (збірка НМЛ) [84, с. 65, (іл.) 83;
83, с. 57, (іл.) 54], зображення в деяких клеймах багатосюжетної ікони «Страсті Господні» 1593 р. із с. Велике
Старосамбірського району Львівської області, зокрема, «Моління про чашу»,
«Поцілуй Юди», «Христос і варта» [54, іл. CV; 83, с. 58, (іл.) 57, 59, 61], образ
євангеліста Іоанна на царських вратах другої половини XVI ст. із с. Криве Радехівського району і с. Плав’є Сколівського району на Львівщині та невідомого населеного пункту Галичини [105, с. 56, 64, 66, 67, (кол. іл.) 5, 11, 12, 12/1],
«Вознесіння пророка Іллі» першої половини XVII ст. [127, s. 38, (il.) 72], ін.
Означені прийоми відтворення навколишнього середовища особливо почастішали з другої половини / кінця XVI ст., коли на заміну давнім «шаблонам» в іконописну практику поступово приходить «натурніший» погляд на
краєвид (властиво, гірський) і способи його зображення (аж до спроб наслідування повітряної перспективи), що відзначив свого часу ще І. Свєнціцький [84, с. 64—65, (іл.) 83]34. Такий фактаж засвідчує існування місцевої
традиції означеного формотворення, на яке могла лише «накластися» аналогічна східна практика у разі її використання галицьким малярем. Певна
збіжність різнокультурних образотворчих практик, безсумнівно, полегшувала процес поєднання інокультурних елементів між собою.
Повертаючись до питання східного «родоводу» іконографії крон дендроморфних мотивів плазівського «Видіння», слід указати на певний перегук
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їхніх характеристичних рис зі стилізованими квітковими формами гравірованих орнаментальних композицій на тлі низки вітчизняних ікон XVII cт.,
а саме: «Христос Научитель (Вседержитель)» з Рівненщини [50, c. 42, іл.]
(див. рис. 10), «Христос Научитель (Вседержитель)» (30-ті роки ХVII ст.) із
с. Піща на Волині, «Христос Научитель (Вседержитель)» (перша половина ХVII ст.) з м. Камінь-Каширський на Волині, «Богородиця Одигітрія» із
Волині, «Моління» (перша половина ХVII ст.) з Любомльського району Волині (чотири останні образи зі збірки Музею волинської ікони, Луцьк) [16,
с. 18, 19, 20, 40, 41, 46, 51; 63, с. 70—71, 120—121, 146—147, іл.], «Богородиця
Дзежговська» (початку ХVII ст.) з костелу Вознесіння Богородиці з м. Дзєжгува Нижньосілезького воєводства, РП та «Христос Ангел Великої ради»
(друга половина ХVII ст.) з Народного музею, Краків [127, s. 37, 40, il. 57,
101], «Апостол Іоанн» (1644 р.) з деісусного ряду іконостаса П’ятницької
церкви м. Львова [82, с. 30, 31, (іл.)], ін.35. До цього переліку відповідників
можна додати пелюсткові й деякі листяні форми, що вигравірувані на верхньому полі царських врат іконостаса першої половини XVII cт. з Холмщини
[31, c. 41, 60, (іл.)]. Опріч іконографічних і стилістичних перегуків, зокрема
характерної пишності й зубчастості верхніх кінців пелюсток або листя, ці зображення із відповідними мотивами плазівського образу зближує витончений, відпрацьований рисунок. Заразом означені риси виказують в останніх
прикладах орнаментації репліки відповідних зразків декору азійського, найімовірніше, походження36. Щоправда, значна кількість із них могли постати
під впливом не безпосередньо східних першовзірців, а своєрідного західноєвропейського орієнталізму, інакше кажучи, могли бути опосередковані художньою практикою декоративно-вжиткового мистецтва Заходу, взорованої
на орнаментальні традиції мусульманського Сходу37.
Так чи так, але відзначені перегуки та збіги переконують нас у тому, що
автор — виконавець образу Євстафія Плакиди міг бути обізнаний зі зразками художньої творчості східних майстрів і певною мірою намагався наслідувати їх у своїй роботі. Це твердження особливо слушне у випадку формотворення рослинних мотивів, адже орнаментика в стилі хатаї свого часу була
широко представлена на різноманітних, відносно масових і мобільних виробах декоративного й декоративно-вжиткового мистецтва мусульманського Сходу (зокрема, в художньому текстилі, насамперед вишивці й килимарстві; на фаянсовому посуді, переважно гончарного виробництва міст Ізніка
та Дамаска XVI—XVII ст.; на виробах із дерева й металу, у тому числі зброї),
що мали значний попит і поширення в Європі (особливо на теренах, підвладних Османській Порті), а також у книжковій мініатюрі, зокрема турецькій [125, р. 56, 65—68, 86, 93, 162, 232—235, 241, 244, 248, 279, 282, тabl. 205,
206, fig. 216, 217—219, 256—257, 276, 414, 541, 543, 567, 633, 636, planch. 4, 8,
11, 20, 29; 59, с. 34—83, 97—106, 112—121, 129—138; 14, [ил.] 206, 209, 213;
143, s. 89—222; 13, с. 179, 264—265; 150, p. 54—56, 58, 66—71, 78—79, 85—87,
222, 226—227]. Чимало таких виробів побутувало свого часу й на вітчизняних теренах, зокрема в Галичині. Підтвердженням цього є хоча б той факт,
що впродовж другої половини XVI — першої половини XVII ст. Львів (центр
Східної Галичини) займав панівні позиції в торгівлі Речі Посполитої і Захід-
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ної Європи, а почасти й Московської держави, з азійськими землями, насамперед Туреччиною, країнами Близького Сходу, Іраном. Щобільше, у зазначений час місто набуло монопольного права на міжнародну торгівлю зі
Сходом, перетворившись на пункт складування (завдяки «праву складу») товарів східного походження [93, c. 5, 16, 17, 18, 28]. Такий стан речей дозволяє припускати безпосереднє знайомство маляра — виконавця плазівського
образу зі східними першовзірцями.
Водночас допустимим є альтернативний варіант появи східних рис у
стилістичному ладі плазівського образу через посередництво і вплив творів образотворчого мистецтва, властиво малярства (насамперед культового), різного підвидового й етнокультурного походження, що у свою чергу
були позначені впливом східної (мусульманської) культури. Таку роль могли виконати, скажімо, зразки іконопису XVI — початку XVII cт., завезені в Русь-Україну з Греції або з кавказького регіону38. Проте це лише здогад
на рівні теоретичної імовірності, позаяк конкретні приклади пошукуваного
стилістико-іконографічного характеру наразі недоступні.
З’ясувати нині конкретні обставини появи «східної окраси» іконописного зразка з Плазова ледве можливо. Доконаним фактом є лише те, що стилістика твору цілковито відповідає характеру культового малярства Галичини кінця XVI — початку XVII cт., а вцілілий на іконі супровідний напис виконано церковнослов’янською мовою в українській редакції39. Це дає вагому
підставу вбачати в авторові-виконавцеві місцевого (українського) майстра.
Урешті, годі помилитися у внутрішній мотивації звернення автораіконописця до східної, «заморської» стилістики, адже вона (мотивація) криється в самому сюжеті зображення: дивовижному наверненні до істинної
віри можновладного язичника Плакиди. Зрозуміло, що атмосфері дива, а
опосередковано й образу раю40, якнайкраще відповідав образ незвичного довкілля, зокрема чудернацька за зовнішнім виглядом рослинність. Саме такий іконографічний «матеріал», що посилював небуденно-містичне звучання представленої події, забезпечували галицькому маляру доступні для наслідування східні зразки XVI—XVII ст.
Ікона з Плазова — не одиничний приклад використання східних за походженням рослинних мотивів в іконографічно-стилістичній системі українського іконопису кінця XVI — XVII ст. Доказом слугує ціла низка церковних
образів з орнаментованим гравірованим тлом, при виготовленні якого використано рослинні орнаментальні мотиви східного типу41. Ці твори культового малярства вказують на існування в образотворенні Русі-України цього історичного періоду (принаймні в окремих його осередках) певної тенденції
до освоєння художніх набутків Сходу, своєрідної моди на східні взірці. Воднораз поміж інших відомих на сьогодні просхідних зразків плазівський витвір є одним із перших проявів такого роду у вітчизняному сакральному малярстві, щобільше, чи не єдиним доступним нині виявом образотворення,
у якому названі мотиви введені в композиційно-іконографічну структуру
зображення, а не накладаються (у вигляді філігранного мережива) на абстраговане золоте тло, на якому постає той чи інший дієвий персонаж (і стафаж)
того чи іншого релігійного сюжету42. Вирізняє плазівські дендроморфи
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і вільний, розкутий рисунок крон і стовбурів, що робить їх порівняно натурнішими проти подібних, але значно схематизованіших і умовніших фітоморфів орнаментальних оздоб тла церковних образів кінця ХVI—ХVII ст.
Цілком очевидно, що зазначені східні риси плазівського «Видіння», як
і інших іконописних зразків, є наслідком культурного контакту між християнським світом Європи, з одного боку, та світом мусульманського Сходу — з
другого, наслідком прямої або опосередкованої дії такого контакту. Щобільше, у контексті тогочасної геополітичної ситуації Східної Європи, з огляду
на безпосередню наближеність вітчизняних теренів до так званого Великого
кордону між названими гео- та етнокультурними світами [12; 100; 101], аналізовані твори бачаться досить закономірними явищами.
Утім, очевидним є і те, що відносно інших явищ матеріальної та духовної культури українського суспільства ХVII—ХIХ ст., зокрема, етнографії та
військової справи (насамперед козацтва) [109, с. 79, 249—276, 389—404, 483—
501, ін.; 97, с. 474—476; 96, с. 482—483; 104; 11, с. 335—339; 57, с. 150—169;
ін.], мови (фонетики та лексики) [106, с. 136, 991—993; 102; 94, с. 204—205;
101, с. 470, 473, 476; ін.], фольклору [31, № 2, c. 209—236; № 3, c. 445—446;
101, с. 476; 100, с. 484], урешті, музичного інструментарію [115, с. 282; 101,
с. 476; 22, с. 18], декоративно-вжиткового мистецтва43, образотворча сфера і
насамперед церковне іконописання демонструє найменшу кількість прикладів впливу з боку художньої традиції Сходу44. Для цього є певна об’єктивна
підстава.
Культурно-релігійне життя суспільства, яке перебувало в тривалому
(хоча й не постійному) стані конфронтації з носіями ісламського віровчення [47, с. 491; 100, с. 483—484], було найменш придатною сферою для проникнення і адаптації рис мусульманського Сходу [47, с. 491]. Щоправда,
приклад плазівського й низки інших образів XVI—XVII ст., а також наступного XVIII ст. ніби доводить певну умовність відособленості культур християнства та мусульманства в межах Південно-Східної Європи, а заразом і
«вибірковості фільтрації» (послуговуючись висловлюванням Я. Дашкевича
[100, с. 485; 47, с. 491]) контактів і зв’язків між ними. Однак реальність таких проникнень у церковне мистецтво — і це слід визнати — обмежується
переважно рівнем другорядних іконографічних мотивів і деталей, тобто рівнем того-таки декору.

Примітки
1
Збірка НМЛ, інв. I-1484, за книгою надходження — 13 568. Дошка, левкас, темпера. Розміри: живописне поле — 70,7 × 52 × 1,7 см, рама — 77 × 59,5 см [42, арк. 137—138].
2
Деяку непевність дослідника у визначенні часу створення образу засвідчує і його
власноручний напис на паперовій бірці, наклеєній на звороті ікони: «Евставій | № 124 |
пол. XVII | Л. К. П.» і запис у музейній книзі надходжень, розпочатій 24.06.1909 р.: «I-1484.
Плазів. 13 568 св. Евставій стріляє з коня до оленя з хрестом межи рогами, поч. XVII в.
52,5 × 71 — 60 × 77» [85, арк. 129 зв]. До слова, у пізнішому записі (20.III.1978 р.) в «Інвентарній книзі…» музею, зробленому Анною Драган, ікону продатовано в межах усього
XVII ст. [42, арк. 138].
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3
Назва «Атлас…» була типовою для видань такого характеру впродовж XIX — першої половини ХХ ст. За аналог може слугувати праця М. Лихачова 1906 р. видання, присвячена історії російського іконопису [53] і двотомна робота В. Лазарева 1948 р. видання
про візантійський живопис [52, с. 3].
4
У літературі означений житійний епізод зазвичай має назву «Видіння св. Євстафія Плакиди», а ще — «Диво явлення Христа на полюванні Євстафія Плакиди на оленя» / «Диво про оленя» [20, с. 14, 419, 426, ін.]. Воднораз трапляються й інші найменування: «Навернення св. Євстафія» [61, с. 37, 38, ін.], «Св. Євстафій на ловах», «Полювання св. Євстафія», що використовуються переважно в західно- й центральноєпропейських мистецтвознавчих виданнях, зокрема польських (див., напр.: [160, s. 309, (il.) V; 141,
s. 259, (il.) 477]).
5
На верхньому короткому рамені хреста, чи точніше — на дошці-таблиці, якою увінчано вертикальний стрижень хреста, видніється канонічна абревіатура із чотирьох заголовних літер: INЦI.
6
Напис виконано на тлі брунатно-коричневого неба білою фарбою й заголовними
буквами. У слові «ПЛАКИДА» графеми сусідніх літер «А» і «К» об’єднані (принцип лігатури). Слово «Σ(ВЯ)ТО(М)», яке відтворено, вірогідно, у скороченому вигляді (під титлом), погано збереглося.
7
Поширення культу цього святого воїна-великомученика за княжих часів підтверджує щонайменше кілька конкретних фактів: 1) наявність «Житія…» святого в літературному арсеналі освічених верств давньоруського суспільства зазначеного періоду, ба навіть
чимала його популярність, на що вказує порівняння хрещення князя Володимира Святославича з наверненням Плакиди в тексті «Чтения о житии и о погублении блаженных
страстотерпцев Бориса й Глеба» (початок ХII ст.) авторства літописця Нестора [70, с. 4;
73, с. 198—199; 91, с. 226—245]; 2) присутність образу Плакиди в іконографічному репертуарі києво-руського церковного мистецтва, зокрема серед фрескових подоб святих у Софійському соборі (щоправда, у різних ідентифікаційних версіях науковців) [71, c. 132; 65,
c. 201—211; 64, c. 233—238, 254—255; 19, c. 216, 217, 238, 243, 253, 255, ил. 13, 14] та, імовірно, різьблене зображення верхівця на шиферній плиті третьої чверті ХI ст. з невцілілого Дмитріївського собору [41, с. 13—14, іл. 35; 38; 85, c. 217—224; 61, c. 37—46; ін.]. Однак
у всіх названих вітчизняних пам’ятках давньоруського періоду — літературних, скульптурних, живописних — образ оленя ще не представлено.
Донині лишаються невідомими зразки образу «Видіння» (з оленем) періоду пізнього
середньовіччя та другої половини XVI — початку XVII ст., хоча є свідчення про існування церковного культу Євстафія Плакиди з початку Нового часу. Маємо на увазі згадку
1619 р. про церкву на честь святого в м. Дубно [20, c. 17 (прим. 35)]. До слова, храми на
честь Євстафія Плакиди існували з XVII ст. ще у двох, щонайменше, поселеннях західних теренів Русі-України, а саме: в с. Облазниця Жидачівського району Львівської області (свідчення В. Слободяна) та м. Турійськ Волинської області [16а, с. 26].
8
Названа мініатюра міститься на арк. 20 рукопису [74, c. 27, 29, рис. 6].
9
Свого часу Д. Айналов висловив думку про виконання Тверського списку «Хроніки» Григорія Амартола (власне, першої його частини, до арк. 100) не лише на підставі київського рукописного зразка («подлініка»), а й самими київськими майстрами: переписувачами та іконописцями-ілюстраторами, які виїхали в Північно-Східні землі з Києва, рятуючись від «утисків татарських» [2, с. 33; 1, с. 14]. Ця атрибуція була підтримана іншими російськими дослідниками. Зосібна, О. Свірін, а за ним О. Подобєдова та інші вважали манускрипт «провідником київської домонгольської традиції на північ» [87, с. 58; 74,
с. 46, 48 и сл.].
10
За спостереженням О. Подобєдової, автор образу Німврода Тверського списку
«Хроніки» Григорія Амартола був, напевно, ознайомлений з аналогічними композиціями
сцени полювання в лицьовій «Александрії» чи повісті «Про взяття й зруйнування Трої»
[74, c. 27—28]. Сцени полювання з мисливцями-вершниками-лучниками демонструють
чимало виробів декоративно-вжиткового мистецтва Візантії (див., напр., сцену полювання на лева, вирізьблену на кістяній скринці ХI (?) ст. з ризниці собору м. Труа, Шампань,
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Франція [26, c. 239, (ил.) 368]). Принагідно згадаємо мозаїчну мисливську сцену з пішими стрільцями-лучниками й оленями з кімнати Рожера II в палаці нормандських королів
1160—1170 рр. (Палермо, Італія) [26, с. 211, (ил.) 336].
11
Слід зазначити, що явище паралельного існування різних іконографічних підтипів сюжету «Видіння» є поширеним явищем в історії християнського мистецтва окремих
країн. Подібний стан речей фіксується, скажімо, у грузинському середньовічному мистецтві. Тут відоме зображення полювання св. Євстафія, у якому головного героя представлено в подобі вершника зі списом (див. відповідне зображення на рельєфному фризі
(під карнизом) апсид Успенського храму монастиря Мартвілі (VII ст.) [6, с. 77, табл. 41:
2; 5, с. (48 a—г, 49), (ил. 48, 51)]. Одначе цей іконографічний тип є одиноким випадком
на тлі численніших зображень святого мисливця-лучника, починаючи з рельєфу на стеліпостаменті хреста з монастиря Натлісмцемелі на честь св. Іоанна Хрестителя в Гареджі
(VI — початку VII ст., Картлі) [151, p. 11, fig. 9; 21] та на плиті вівтарної огорожі храму з
с. Цебелда (VII — перша половина IХ ст., Абхазія) [6, с. 79, 80 табл. 42: 1; 5, с. 60, (ил. 61);
151, p. 6, 9—11, fig. 1, 8; 104, с. 383—393, рис. 146, табл. LXXVIII].
Щось подібне можна простежити і в західноєвропейській християнській образотворчій практиці. До такого висновку схиляє іконографічний лад сцен навернення Плакиди,
представлених у вітражі вікна північного нефа собору Нотр-Дам у Шартрі (бл. 1200—
1210 рр., Франція). Один молодий лучник видніється серед двох мисливців-вершників,
що переслідують пару оленів (композиція в ромбі), натомість у самій сцені «Видіння»
Плакида (композиція в колі) показаний без будь-якої зброї, укляклим на одне коліно перед оленем з хрестом [51, с. 469, 470, (ил.)].
12
За винятком Східнокавказького регіону.
13
Плиту виявлено в 1997 р. під час археологічних обстежень льоху Михайлівського
Золотоверхого монастиря в Києві [41, с. 13—14, іл. 35; 38]. За призначенням вона могла
бути частиною (однією з плит) передвівтарної огорожі давньоруського Дмитріївського собору [89, c. 217—224; 90, с. 245, 250—251, 263, ил. 3] або, що не менш правдоподібно,
належати до плит парапетної огорожі хорів цього храму [61, c. 41, (іл.)]. Чи мала початкова композиція образу святого продовження — у вигляді фігури віщого оленя із хрестом чи погруддям Христа межи рогами — на іншій (парній) плиті, відповісти ствердно
складно. Хоча більшість відомих діахронних і синхронних аналогів мають у своїй композиційній структурі образ оленя, утім відомі приклади і «скороченої» іконографічної редакції сюжету: представлення сцени навернення Плакиди (Євстафія) без фігури названої
тварини (Плакида-вершник з «рукою, що наслухає» чи «рукою, що затуляє сліпуче світло») [89, c. 219; 38, с. 160]. Щоправда, чи не всі доступні нині зразки такого та подібного типу пізнішого походження. Наприклад, зображення на бронзових дверях деяких храмів Італії: 1179 р. із собору м. Равелло (провінція Салерно, регіон Кампанія); 1185 р. із
собору м. Трані; 1186 р. із північного порталу кафедрального собору м. Монреаль (Сицилія); згадану візантійську стеатитову іконку початку ХIII ст. зі збірки Вологодського
музею-заповідника [126; 130; 88; 90, с. 254—255; 20, с. 427—428; 149; 80].
14
Ця констатація справедлива й стосовно поствізантійського мистецтва. Див., наприклад, ряд іконописних творів, зокрема, образ ХVI ст. з музею Грецького інституту візантійських і поствізантійських досліджень (Венеція) [148; 21], житійний образ ХVII ст. з
острова Патмос (Греція) [157, р. 101—103, schem. 3—5, 9—14; 116, с. 172, ил.; 152], а ще
фресковий сюжет 1535 р. в трапезній афонської Великої лаври (Греція) [157, р. 35, 36, 64,
fig. 1], ін. Відповідна композиція прикрашає і стіни церкви Св. Миколая в Касторії (Греція) 1663 р. [21].
15
Посутньо в цьому творі закарбовано момент навернення до нової віри римського стратилата: Плакида (під яким кінь у динамічному русі) тримає спис лівицею ще напоготові (у передбойовій позиції), а правиця його вже піднята над головою, як мимовільна реакція на раптове, несподіване видіння знаку й звучання гласу Божого. На переконання Г. Івакіна й В. Пуцка, таким жестом руки герой ніби затуляється від сліпучого
сяйва образу Спасителя чи Христа, явленого між рогами віщого оленя [38, с. 160]. Натомість Г. Сидоренко назвала подібний жест «рукою, що наслухає» [89, с. 219], добачивши
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в ньому реальний вияв духовного преображення язичника Плакиди, сприйняття ним Божої благодаті.
16
Є відомості про існування ще деяких монументальних зображень сцени «Видіння св. Євстафія» / «Полювання св. Євстафія» на території Греції, як-от: фреска в церкві Св. Георгія Діасорита (XI ст.) на острові Наксос, у церкві кінця XIII ст. Св. Фекли на
острові Евбея [21]. Одначе наразі вони недоступні для нас, а тому лишаються поза аналізом порушеного питання.
17
Означені версії датування, що вперше були висловлені І. Свєнціцьким [85,
с. 129 зв.; 86, с. XV, (табл.) 98: 154], назагал підтримуються й сучасними дослідниками.
Воднораз деякі з них, зосібна М. Гелитович, схиляються до пізнішої хронології віхи, тобто до початку XVII ст., натомість інші, зокрема Л. Скоп, допускають імовірність обох часових вимірів: кінець (90-ті роки) XVI / початок XVII ст. Аргументація цих дослідників
змушує поточнити нашу попередню версію датування твору, висловлену в книжці «Образ
оленя в християнському мистецтві на теренах України» [34, с. 51, (іл.) 29].
18
Пор., наприклад: парфянський стінопис II — першої половини III ст. з язичницького храму-святилища (мітреума) в м. Дура-Європос на Євфраті [156, s. 88—89, [іl.] 74; 18,
с. 122, 123, (ил.) 86; 108, с. 97], рельєфні зображення, виконані майстрами сасанідського Ірану на срібних золочених тарелях (див., наприклад, таріль IV ст. з Малої Перещепини та VII ст. зі збірки Кабінету медалей Національної бібліотеки в Парижі [132, s. 65, 67,
(il.) 118; 148, s. 50, Taf. 114, 115; 97, с. 107—111, ил. 7, 13, 17, 23, 25; 55, с. 164—167, ил.,
ін.], на поверхні скель (див., наприклад, сцену з полюванням на оленя на боковій стіні так званого Великого грота Так-і-Бастана біля м. Керманшах, Східний Іран [154, s. 43,
44 , Taf. 86, 87; 55, с. 187, 188, ил.]). Принагідно згадаємо й близькі синхронні світські зображення, як-от: стінопис VIII ст. із замку Каск ел-Хек поблизу Пальміри, Сирія [132,
s. 121, (il.) 216], а також рельєфну сцену полювання вершника-лучника на гурт оленів, вирізьблену на західному фасаді храму VII ст. Атенського Сіона, Грузія [5, с. 41—42, 44—45].
Такий стан речей (на рівні формотворення та історії поширення сюжету) засвідчує, вочевидь, універсальність композиційно-іконографічної схеми відтворення теми полювання
мисливця-лучника на оленя, незалежно від статусу головного героя.
19
Наразі мова про рельєфні зображення: на стелі V—VI ст. з Давид-Гареджи, Грузія,
і на плиті передвівтарної огорожі VII — першої половини IХ ст. із Цебелди, Абхазія [39,
с. 189, 210, рис. 181, 198; 104, с. 383—393, рис. 146, табл. LXXVIII]. Щоправда, за образним ладом і композиційною побудовою ці ранньосередньовічні рельєфи помітно різняться від пізніших зразків сюжету «Видіння св. Євстафія» / «Полювання святого Євстафія».
20
Найбільша кількість таких зображень датується періодом розвинутого й пізнього
середньовіччя, і виконано їх у техніці монументального фрескового малярства. Це стінопис у церкві Спаса в с. Зенобані (XII—XIII ст., Імеретія), у церкві Св. Георгія в с. Цкелкарі (XIII ст., Абхазія), на якій святий стрілою з роздвоєним вістрям замість оленя разить лося [158, р. 28—31, fig. 12—15; 21], зображення на східному фасаді церкви Спаса
(Преображення Господнього) в с. Лагамі (присілок м. Местії, Верхня Сванетія, XIV—
XV ст.) [158, р. 31; 21], церкви Св. Архангелів у Ластхвері (Верхня Сванетія), у церкві
Св. Саббaсa (Сави Освяченого) монастиря Сап(ф)ара / Сафарі (Південно-Західна Грузія)
(два останні образи — XIV ст.) [158, p. 29—31; 157, p. 105, schema 20: a, b; 67, c. 70—72;
21]. Період раннього Нового часу представлений стінописом в інтер’єрі церкви с. Чукулі (XVII ст., Нижня Сванетія) [21]. До цього переліку могла належати й відповідна композиція (до XVII cт. ?), що прикрашає інтер’єр церкви Св. Евстате (Євстафія) с. Ертацмінда (Верхня Картелінія, Грузія) [142, p. 259, 269, (fig.) 1]. Утім цілковитої впевненості
немає через значні втрати живописного шару на місці розташування постаті святого воїна [142, p. 269, (fig.) 1].
21
Опріч оленя стінопису із Чукулі голгофний хрест із розіпнутим Спасителем увінчує
голову оленя на фресці «Видіння» (до XVII ? cт.), що міститься на північно-східній стіні північного нефа церкви Св. Евстате (Євстафія) в с. Ертацмінда (муніципалітет Каспі,
Верхня Картелінія, Грузія) [142, p. 259, 269, (fig.) 1]. Про образи Христа між рогами віщого оленя див. докладнішу інформацію в примітці 27.
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22
Згідно з припущенням К. Ампразогули, під впливом саме грузинської образотворчої традиції постала російська іконка «Видіння» XVI (?) ст. [124, с. 168] (див. вклейку:
81). Підставою для такої версії послугувала присутність між рогами оленя цього живописного твору не хреста, а образу Спасителя, поширеного в грузинській середньовічній
іконографії [Ibid.]. Утім аргументація цього припущення небездоганна, адже в грузинській іконописній практиці між рогами віщого оленя відтворювалося переважно погруддя Христа, натомість у згаданій російській іконі представлено тільки лик Спасителя [137,
р. 156, nr. 136]. Упадають в око й відмінності композиційних структур порівнюваних наразі пам’яток. До слова, саме за композиційним ладом (багатоплановою структурою, положенням фігури оленя, зокрема поворотом його голови, положенням розрізнених фітоморфів) та ще набором основних іконографічних мотивів, серед яких скелясті форми гірського краєвиду й дерева, російський зразок близький до українського та деяких грецьких відповідників. А це дозволяє припускати існування спільного для них першовзірця.
Щодо самого означеного російського образа (32 × 26,5 см), то пов’язання його з Новгородською школою іконопису є, на думку московської дослідниці Е. Смирнової, хибною.
Сумнів викликає і час його створення (хоча іконографічно-стилістичний лад твору назагал вторує відповідному ладу образів XVI ст.). Урешті слід зазначити, що він зберігається
не в НДОМЗ, як пише О. Гладкова з покликанням на публікацію своїх колег Н. Герасименко й Н. Чичинадзе [20, c. 440; 21, с. 319], а в одній з приватних збірок Західної Європи (Бельгії?) [137, р. 156, nr. 136].
23
Висвітленню цього питання присвячено низку збірників статей і документів [див.,
напр.: 99; 27; 40, с. 185—207, 294—300, 308—320, 337—345, ін.].
24
До речі, вірменське образотворення демонструє саме приклади втілення сюжету полювання вершника-лучника на лань / оленя, хоча нечисленні й не пов’язані з житійною історією св. Євстафія, та й церковною іконографією в цілому. Ідеться про рельєфну композицію (на двох кам’яних блоках) із церкви Богородиці монастиря Спітакавор (XIV ст.), що відтворює сцену полювання князя Амір-Гасана III, озброєного луком
вершника, на лань [28, с. 43, 44, реп. 140]. Фігура можновладця повернена назад, і цілиться князь у тварину, що розташована позаду нього.
25
На землях нинішньої Росії відоме, принаймні донині, лише одне аналогічне зображення. Мова про згаданий образ XVI ст. з приватного зібрання. Його одиничність і порівняно пізнє датування виказують у ньому витвір, виконаний також під зовнішнім впливом, до того ж впливом вірогідно синхронним до плазівського випадку.
26
Стосовно польської традиції означене спостереження потребує деякого уточнення.
Образ Плакиди-лучника в ній таки присутній, але представлено його не в активній фазі
ловецького запалу, не з луком в руках, а вже в наступний момент житійної історії: увірування в Христа. Саме таку сцену відтворено на живописному образі під назвою «Св. Євстафій на ловах» / «Полювання св. Євстафія» з готичного вівтарного триптиха св. Трійці (бл. 1467 р.) каплиці Святого Хреста кафедрального собору Св. Вацлава і Станіслава на
Вавелі (Краків) [160, s. 23, 309, (il.) V; 141, s. 259, (il.) 477]. Зображення міститься в нижньому клеймі образу, який відтворено на зворотному боці лівої стулки триптиха. Тут мисливець ще в сідлі, на здибленому коні, але вже без лука і стріли, що кинуті ним додолу, із
молитовно складеними руками. Фактично наразі маємо варіант відомого середньовічного
іконографічного типу «Видіння св. Євстафія» / «Полювання…» з «обеззброєним» стратилатом, задокументованого тим-таки київським рельєфом і багатьма, згаданими попереду,
візантійськими книжковими мініатюрами, з тією лише різницею, що традиційний спис
тут замінено на лук. До слова, у західноєвропейському пізньоготичному живописі означений тип зреалізував у своїй роботі (бл. 1440 р.) відомий італійський майстер Антоніо Пізано (Пізанелло) [56, с. 67—69, (ил.) 32].
27
У статті К. Ампразогули про іконографію «Видіння св. Євстафія» (зокрема, з образом мисливця-лучника) в поствізантійському мистецтві порушене питання контакту між
західною та поствізантійською традиціями відтворення названого сюжету. Підставою для
цього авторці слугує головно зображення Розп’яття між рогами оленя в грецьких іконах
XVI—XVII ст. — нетипового символу-атрибуту для середньовічної східнохристиянської
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традиції відтворення віщої тварини [124, р. 166—167, 172]. Погоджуючись з таким спостереженням, водночас слід указати на цілу низку інших іконографічних збіжностей між
порівнюваними сторонами, що особливо помітні на прикладі згаданого твору Д. Бокатті. Якщо додати до цього ще й факт часового пріоритету західної іконографічної практики представлення Євстафія в подобі лучника, а також зважити на територіальну наближеність і різноманітні контакти Греції з міськими центрами Італії (де мав поширення аналізований іконографічний тип «Видіння»), думка щодо певного впливу західної (властиво
італійської) традиції на грецьку впродовж початкового етапу раннього Нового часу виглядатиме значно переконливішим. У світлі такого припущення грецькі зразки представлення св. Євстафія в подобі вершника-лучника бачаться своєрідними посередниками образотворчих імпульсів, що виходили із Заходу. Воднораз тут слід висловити одне застереження стосовно Розп’яття між рогами віщого оленя. Річ у тім, що західнохристиянська
іконографія знає приклади відтворення між рогами оленя й лику чи погруддя Христа.
Щоправда, ці зображальні мотиви присутні в інших варіантах художнього втілення сюжету «Видіння» (див., напр., мініатюри з Мартиролога близько 1162 р. — Codex. hist.
415, fol. 77 r, Stuttgart Landesbibliothek [124, р. 168, 169, fig. 8] та з франкомовного «Житія св. Євстафія» 1324 p. — Fr. 183, fol. 231 v, Paris, Bibliothѐque nationale de France [128];
іконописний образ «Видіння св. Євстафія» близько 1380 р. з костелу м. Кампо-ді-Джoвe,
провінція Л’Аквіла, регіон Абруццо, Італія [146]; ін.). Остання обставина зближує західну традицію з відповідною грузинською періоду Середньовіччя. Натомість зображення
Розп’яття є спільним для обох порівнюваних сторін в період раннього Нового часу (наразі йдеться — з грузинського боку — про згаданий стінопис XVII ст. із чукулівської церкви та відповідний стінопис із ертацміндської церкви).
28
Одночасно, принаймні із середини ХVII ст., іконописці України використовували
вже інші іконографічні формули представлення названого святого воїна-мисливця. Це засвідчує повідомлення архідиякона Павла Халепського про образ Євстафія на вівтарних дверях іконостаса Вознесенської (?) церкви з київського Подолу. Судячи з побіжного, але достатньо конкретного опису секретаря антіохійського патріарха, тут Плакиду було показано
не верхи на коні, а в момент його «сходження з коня» й бесіди з оленем, між рогами якого виднівся Христос [79, c. 102]. Така іконографія з’явилася в Русі-Україні ХVII ст., безсумнівно, уже під впливом західноєвропейської образотворчої практики епохи Бароко. Назагал зображення Євстафія Плакиди в момент увірування й поклоніння віщому оленю, часто — вклякання, припадання на одне коліно перед твариною, у країнах Заходу фіксуються
приблизно з періоду розвинутого Середньовіччя (див., напр., подібну композицію на рельєфній капітелі півколонки центрального порталу кафедрального собору першої третини
ХII ст. Св. Лазаря в м. Отен (департамент Сона і Луара, регіон Бургундія, Франція); серед сцен згаданого вітража собору Нотр-Дам у Шартрі, бл. 1200—1210 рр., Франція [157,
p. 95, 96, fig. 20; 51, с. 469, 470, (ил.); 152], на лівому бічному рельєфі вівтаря св. Євстафія (ХIII ст.) в кафедральному соборі Сен-Дені в Парижі, Франція [149], ін.). Характерно,
що ця схема реалізувалася для відтворення «Видіння» й іншого святого мисливця — Губерта (пор., напр., книжкову мініатюру XV ст., гравюру з рукопису «Hubert de Prévost» 1459 р.
[139]. Слід також зазначити, що у візантійській іконографії цей сюжет з’являється на кілька століть раніше, проте також у середньовічний період (див. відповідні книжкові мініатюри: а) з фігурою вкляклого святого — у Псалтирі IХ ст. з монастиря Пантократор на Афоні (№ 61, fol. 138 ro) та в Псалтирі IХ—Х ст. (gr. 20, fol. 5 vo) зі збірки Національної бібліотеки, Париж [21], у так званому Хлудовському Псалтирі IX ст. (Греч. 129 д, арк. 97 зв.)
зі збірки Державного історичного музею, Москва, РФ [111, арк. 97 зв.]; б) з фігурою святого на повний зріст — у «Житіях святих» для вересня місяця Симеона Метафраста кінця
ХI ст. (Add MS 11870, fol. 151 r) зі збірки Британського музею, Лондон [131]). Останній підтип у грецькому іконописі відомий і за пізнішими зразками, зокрема за стінописною композицією 1512 р. (?) з трапезної Великої лаври на Афоні [157, р. 35, 36, fig. 1]. Принагідно
згадаємо ще одне вітчизняне зображення «Видіння» ХVII ст. (1685 р.) з церкви с. Гринів
на Львівщині, яке представляє святого вкляклого, щоправда, на обидві ноги [48; 34, с. 52,
(іл.) 30].
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Хатаї / хатайї — перс., турк. «китайський». Згідно з тлумаченням автора книги «Канун ос-сувар» («Канона зображень») ірано-азербайджанського мініатюриста Садігі / Садика бек Афшара (1533—1610-ті роки), «хатаї» — одна із «семи основ» орнаментального
мистецтва, що складається зі з’єднаних (за принципом візантійської плетінки чи сітки)
широких, вигнутих подібно до «китайської хмари» стрічок (гілок, стебел) з фігурним чи
зубчастим, іноді подвійним, контуром та стилізованих квіткових мотивів [103, c. 315—316;
13, с. 323]. Див. також [43, c. 78—83].
30
Порівняймо додатково зображення квіткових, листяних (зокрема, дендроморфних)
мотивів в орнаментальному мистецтві Туреччини [див.: 125, p. 61, 65, fig. 212: 2, 3, 6, 7,
9—11, 14; fig. 216: 4, 7] й Ірану [див.: 136, s. 319, 322, 335, [reprod.] IV, 146, 158]. Див. також
[13, с. 179, 232, 233, 244—247, 264, 265, 267; 138, s. 149, 171, 176, [fareb. reprod.] 63, 65, 66,
74, 88, 90; 143, s. 206, 208, ін.].
31
Колишня Державна публічна бібліотека.
32
Рукописи № 9 і № 17 згідно з нумерацією в книзі Л. Гюзальян і М. Дьяконова [24,
с. 17, 18, 19].
33
У руслі загального аналізу засобів виразності названого твору варто окремо застерегти й характерне чергування темніших та світліших площин позему. Такий спосіб формотворення зумовлює певну ритміку композиційної структури, яка, у свою чергу, посилює внутрішню динаміку й драматичний настрій цілого сюжету. Щобільше, завдяки цьому способу зображення набуває додаткових ознак умовності й декоративності, чим також
наближається до східних зразків.
34
Відомі й синхронні аналоги, що засвідчують поступове поширення такої образотворчої практики у вітчизняному іконописі XVII ст. (пор., напр., образ «Ілля на колісниці» з Бродів Львівської обл., збірка НМЛ [68, с. 88]).
35
Доречність такого порівняння підтверджують приклади збіжності між рослинними (квітковими) формами як на тлі (карбованому), так і на поземі (мальованому) низки таких, скажімо, українських ікон XVII cт., як образ «Архангел Михаїл» 1631 р. з церкви Св. Димитрія с. Шчавник (нині — Новосандоцького воєвод., РП) та «Св. Димитрій» із
церкви с. Лелюхів (нині — Малопольського воєвод., РП) (Музей округовий, Новий Сонч)
[127, s. 37—38, il. 64, 74].
36
Безпосередніми взірцями для означеного декору тла ікон слугували насамперед
орнаментальні композиції, що прикрашали завезені східні тканини і вироби з них (декоровані технікою вишивки, багаторемізного ткання, вибійки) — ці «рухливі та дієві поширювачі», за влучним висловлюванням М. Дьяконова [32, с. 96], традицій Сходу в Європі
(за спостереженням М. Драгана, джерелом гравірованої рослинної орнаментики тла ікон
XVII cт. слугувала відповідна орнаментика головно імпортних брокатів (парчі) [30, с. 57]),
а ще — мобільні вироби з дерева та металу.
37
Є підстави гадати, що за своїм характером ці орнаментальні композиції декоративновжиткового мистецтва Заходу, будучи адаптацією (більшою чи меншою мірою) відповідних набутків художньої практики Сходу, демонстрували своєрідний симбіоз декоративних
форм XVI—XVII cт. як західноєвропейського, так і східного мистецтва.
38
В останньому випадку мова насамперед і головно може йти про витвори книжкової мініатюри, скажімо, вірменських, а то й грузинських майстрів. До такої думки навертають мініатюри XVII ст. до літературних творів (як перекладних, так і оригінальних), зокрема до повісті «Заліханіані», поеми Шота Руставелі «Витязь у тигровій шкурі» (рукопис
1646 р., № 5006) [7, с. 281, 282, 284, 285, табл. 187—189].
39
Етнокультурне визначення здійснено доктором філологічних наук В. Німчуком
(ІУМ НАН України).
40
Згідно зі строгою християнською теологією та містикою, контакт із Богом, споглядання Його лику, visio beatific — «видіння, що дарує блаженство», можливе лише в Раю
для праведників віри [2, c. 375].
41
Опріч названих попереду зразків, є чимало інших подібних іконописних творів.
Див., напр.: [16, c. 40—41, 46, 48, 50, 51, (іл.) 5, 9—12]. Про східні риси орнаментального
оздоблення тла ікон XVI—XVII cт. див. у працях О. Соловки і Д. Янковської [92, с. 133,
135, 136, (іл.); 120, с. 208—209; 117; 118; 119; 121].
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Принагідно зауважимо: рослинний орнамент на такому тлі мав, безсумнівно, свій
значеннєвий вимір, що суттєво доповнював, поглиблював змістовий план культових зображень. Поєднуючись із блиском золотої барви, він, з одного боку, увиразнював, робив
зриміше «коштовнішим» поняття божественної слави, а отже, і краси (надкраси), а з другого — конкретизував локацію сакрального місця, символізуючи, насамперед через квіткові форми, образ Раю (старозавітного — Земного, Райського саду, а через еквівалентність образів «сад» і «город» і постапокаліптичного — Небесного) — місця безгрішності й нетлінності, вічного життя [1, с. 46—48, 51; 2, с. 375—378; 45, с. 438]. (Пор. висловлювання протопресвітера В. Яреми: «Квітка пригадує рай, місце квітуче, “злачне”» [122,
c. 7]). Такі сенси створювали в ідейно-образному ладові іконописних образів своєрідний
містичний підтекст, що певною мірою перегукується з «містицизмом» природного довкілля (насамперед — надзвичайних дерев) плазівського «Видіння». Показово, що в мусульманському мистецтві, зокрема в книжковій мініатюрі, рослинні мотиви часто, якщо не
завжди, мисляться (безпосередньо чи опосередковано) символічними репрезентантами
верхнього, «горнього» світу, інакше кажучи, опріч декоративної і / чи іконографічної (як
ознаки-свідчення природного середовища, тла) функції, вони несуть смислове навантаження космологічного плану. Докладніше про це див.: [110, c. 166—169 и др.].
43
Найчастіше це питання порушувалося стосовно орнаментації на прикладі вишивки
[59, с. 81—88, ил.; 81], декорування різноманітних тканин, переважно килимових [72, с. 5,
6, 10, 11, рис. 15—17, ін; 113, с. 137; 35, с. 1, 2, 4; 49, с. 22, 23, 26, 27, 33, 35, 38, 39, 40, 42,
43; 95, с. 369; 96, с. 30, 31, 41, 45; ін.], а останнім часом — кераміки [11, с. 343—350, 354;
ін.]. Висловлено й окремі спостереження щодо джерел вітчизняної орнаментальної творчості в руслі загального історичного розвитку [69, c. 12, 13, ін.].
44
Чи не єдине явище вітчизняного образотворчого мистецтва раннього Нового часу,
що демонструє виразні східні іконографічні риси і цим здобуло порівняно сталу увагу дослідників у контексті «східної теми», це — так звана народна картина «Козак Мамай»
(«Козак-бандурист», «Козак — душа правдивая») [107, с. 34; 112, с. 253; 36, с. 94—95; 10,
с. 14—22; 94; 46, с. 13—19, 42—47, іл.; ін.].
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А
— Алупкинський державний
палацово-парковий музейзаповідник (Алупка)
АМ
— Академія мистецтв
АМСРР
— Автономна Молдавська
Соціалістична Радянська
республіка
АН
— Академія наук
АН СРСР — Академія наук Союзу Радянських Соціалістичних
республік
АН МРСР — Академія наук Молдавської Радянської Соціалістичної республіки
АНУМ
— Асоціація незалежних
українських мистців
— Архівні наукові фонди руАНФРФ
кописів і фонозаписів
АРМУ
— Асоціація революційного
мистецтва України
АРТЕС
— літературно-мистецька
група (Львів)

— Волинський краєзнавчий
музей (Луцьк)
ВКП(б)
— Всесоюзна комуністична
партія (більшовиків)
ВМЗ
— Вологодський музей-заповідник (Росія)
ВУАК
— Всеукраїнський археологічний комітет
ВУАН
— Всеукраїнська академія
наук
ВУАПМИТ — Всеукраїнська асоцiaцiя
пролетарських митців
ВХУТЕМАС — Вищі художньо-технічні
майстерні (Москва, Росія)
ВКМ

IM

FE

АДППМЗ

Б
БАВ / АБВ — Бібліотека Апостольська
Ватикану / лат. Biblioteca
Apostolica Vaticana
— Бібліотека Грецького паБГП
тріархату (Єрусалим, Ізраїль)
БДХМ
— Башкирський державний
художній музей імені
М.В. Нестерова (Уфа, Росія)
БНГ
— Бібліотека національна
Греції (Афіни, Греція)
БНІ
— Бібліотека національна Іспанії (Мадрид, Іспанія)
ВАПЛІТЕ
ВІМШ

В
— Вільна академія пролетарської літератури
— Всеукраїнський історичний музей ім. Т. Шевченка (Київ)

ГИМ
ГТГ

Г
— див. ДІМ
— див. ДТГ

Д
— Державний архів м. Києва
— Державний Ермітаж
(Санкт-Петербург, Росія)
ДІМ / ГИМ — Державний історичний
музей / рос. Государственный исторический музей
(Москва, Росія)
ДМТМКУ / МТМКМУ — Державний
музей театрального, музичного та кіномистецтва
України (Київ)
ДПУ
— Державне політичне
управління
ДРМ
— Державний Російський
музей (Санкт-Петербург,
Росія)
ДТГ / ГТГ — Державна Третьяковська
галерея (Москва, Росія)

ДАК
ДЕ

ЖМНП
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Ж
— Журнал міністерства народної просвіти / рос.
Журнал министерства народного просвещения
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И
ИИМК СССР / ИИМК РФ — Інститут
мистецтвознавства Міністерства культури СРСР /
РФ / рос. Институт искусствознания Министерства культуры СССР / РФ
(Москва, Росія)
ИРЛИ
— Інститут російської літератури АН СРСР (Пушкинський дім) / рос. Институт русской литературы
АН СССР (Пушкинский
Дом) (Санкт-Петербург,
Росія)

М
МГУ
— див. МДУ
МДУ/МГУ — Московський державний
університет / рос. Московский государственный
университет им. П. Лумумбы (Москва, Росія)
МГУКИ
— Московський державний
університет культури та
мистецтва / рос. Московский государственный
университет литературы
и искусства (Москва,
Росія)
«МИТУСА» — літературно-мистецька
група (Львів; 1921—1922)
МІК
— Музей Івана Кавалерідзе
(Київ)
МЛУК
— Музей Лесі Українки в
Києві
МТМКМУ — див. ДМТМКУ

IM
КХДІ

КЛАК
КХУ

ЛБА
ЛІМ
ЛМХМ

— Львівська національна
академія мистецтва

FE

І
— Інститут археології Національної академії наук
України
ІМФЕ
— Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М.Т. Рильського НАН України
ІМШ / HMS — Історичний музей / нім.
Historisches Museum,
Stuttgart (Штутгарт, Німеччина)
ІР НБУВ НАНУ — Інститут рукопису
Національної бібліотеки
України ім. В.І. Вернадського НАН України
(Київ)
ІУМ НАНУ — Інститут української мови
НАН України (Київ)
ІУ ім. І. Крип’якевича — Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича (Львів)
ІА НАНУ

ЛНАМ

К
— Київський державний художній інститут
— Київський літературноартистичний клуб (1912—
1920)
— Київське художнє училище (1900—1920)

Л
— Львівська православна богословська академія
— Львівський історичний
музей
— Лебединський міський художній музей Б.К. Руднєва (Лебедин, Сумська обл.)

Н
НА
— Науковий архів
НАМ України — Національна академія
мистецтв України
НАН України — Національна академія
наук України
НАІЗ ЧС
— Національний архітектурно-історичний заповідник
«Чернігів стародавній»
НАОМА
— Національна академія образотворчого мистецтва і
архітектури
Наук. думка — Видавництво «Наукова
думка» НАН України
НБУВ НАНУ — Національна бібліотека
України ім. В.І. Вернадського НАН України
НБФ
— Національна бібліотека
Франції (Париж, Франція)
НДОМЗ
— Новгородський державний
об’єднаний музей-заповідник (Новгород, Росія)
неп
— нова економічна політика
НІАМЗ
— Новгородський історикоархітектурний музей-заповідник (Новгород, Росія)
НІАЗ ДГ
— Національний заповідник
«Давній Галич»
НЗСК
— Національний заповідник
Софія Київська (Київ)
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НМЛ

— Національний музей у
Львові імені Андрея Шептицького
НМУНДМ — Національний музей українського народного декоративного мистецтва
НТШ
— Наукове товариство імені
Шевченка (Львів)
НХМУ
— Національний художній
музей України (Київ)

ОХМ
Погод.
ПСРЛ
ПСТГУ

П
— колекція М. Погодіна у зібранні РНБ
— рос. Полное собрание
русских летописей
— Православний Свято-Тихвінський гуманітарний
університет / рос. Православный Свято-Тихвинский гуманитарный университет (Москва, Росія)
— Полтавський художній
музей
Р
— Російська академія наук
— Республіка Білорусь
— Російський державний архів давніх актів (Москва,
Росія)
— Російська державна бібліотека (Санкт-Петербург, Росія)
— Російська національна бібліотека (Москва, Росія)
— Республіка Польща
— Російська Соціалістична Федеративна Радянська
Республіка
— літературно-мистецька
група (Львів; 1932—1936)
— Російська федерація

IM

ПХМ

О
— Об’єднання сучасних митців України
— Одеський художній музей

РАН
РБ
РДАДА
РДБ

РНБ

РП
РСФРР
«РУБ»
РФ
СВУ
СРСР

ТН
ТНХ
ТОДРЛ
ТПХВ

УАН
УДАМ

— Сумський обласний художній музей
Т
— Товариство незалежних
(Одеса; 1916)
— Товариство незалежних
художників (Одеса; 1917—
1920)
— рос. Труды Отдела древнерусской литературы
— Товариство пересувних
художніх виставок
У
— Українська академія наук
— Українська державна академія мистецтва
— Українське наукове товариство
— Українська Соціалістична
Радянська Республіка (з
10 березня до 30 січня
1937)

FE

ОСМУ

СОХМ

С
— «Спілка визволення України»
— Союз Радянських Соціалістичних Республік

УНТ

УСРР

ХЛАМ

ХММЛ
ХХМ

Х
— Літературно-мистецьке
кафе (абревіатура від «художники, літератори, артисти, музиканти»; Київ)
— Художньо-меморіальний
музей Леопольда Левицького (Львів)
— Харківський художній музей

Ц
ЦДАВОВД України — Центральний державний архів вищих органів влади та держуправління України (Київ)
ЦДАМЛМ — Центральний державний
архів-музей літератури і
мистецтва України (Київ)
ЦДІАУК
— Центральний державний
історичний архів України (Київ)
ЦК ВКП(б) — Центральний Комітет
Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків)
(1925—1952)
ЧОКМ

Ч
— Чернівецький обласний
краєзнавчий музей
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Materials of the monograph deal with studying transformative artistic phenomena and processes in Ukrainian culture (fine arts), particularly those occurred
under the conditions of changes, which arose in the continuum of the European
history against the background of durable, quite stable periods prior to their cyclical renewals.
A comparative analysis of distant transitional periods does not indicate their
identity in terms of results of historical, cultural, or artistic progress, but a certain
degree of their correlation as typologically similar complete self-sufficient phenomena that arose in the past and resonated in subsequent generations. Despite the
similarity and diversity of forms of cultures’ interaction, this process always has an
indispensable originality due to many factors (in particular, the specificity of territory, contacts with neighbours, duration of cultural history).
In the transitional period, innovative searches in all spheres of life are intensified: new material and spiritual values are gradually established, perceptions of the
world around are changed, noticeable are contradictoriness and tendentiousness
of processes (at one moment, a return to traditions, at another, a desire to break
with the past). Changes in worldview provoke transformations of ideas on space
and time, there are crises of individual and collective identities, deformation of the
universal picture of the world, which leads to the mythologizing of consciousness
(explosion of eschatological sentiments, anticipation of the end of the world). This
is a time when forms of artistic creativity are renewed… The current state of culture
is no longer identical to that one, at which background it was originally formed.
The transitional period lasts until the critical majority of the conflicting phenomena are melted down and a new type of integrity is formed, which would allow
us to speak of a gradual renewal of culture.
It is culture that becomes the arena of the fiercest clash of the old and the
new, and artistic creativity (art) becomes the realm of human activity where the
most visible metamorphoses take place. Intervals between periods in the history
of global culture, during which various crisis phenomena are overcome, are called
transitional epochs (from Greek έποχή — stop). Such epochs were the Renaissance
(XIVth to XVIth centuries); Reformation (early XVIIth century), and the Enlightenment (XVIIth and XVIIIth centuries).
In the Ukrainian lands, for thousands of years, there have been clashes and
interaction of different ethnocultural worlds and civilizations. It is the dialogue
of cultures that has lasted here for millennia has defined and formed specific features of the Ukrainian tradition, which is characterized by the accelerated course
of artistic processes, constant renewal and relevant effectiveness in implementing
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captivating ideas (in particular, Ukrainian variations of Renaissance, Mannerism,
Baroque, and Art Nouveau). Prolonged intercultural contacts contributed to the
emergence of various forms of symbiosis and synthesis in culture (more narrowly —
in art).
Artistic monuments created in conditions of a chronological frontier, or a
civilizational break, are usually marked by semantic multidimensionality, capri
ciousness, a certain eclecticism of formal-and-stylistic and figurative solutions,
extraordinary iconography, as well as by singular features in semantic connotations,
originality of an individual manner of almost every artist-author who worked at
the turn of epochs. Thus, art in these periods received an obvious positive impetus.
Fundamental scientific studies on the history of Ukrainian art, published
in the latest (five-volume) academic edition The History of Ukrainian Art, have
expanded the base of applied knowledge in the field of art criticism and showed
signs of transitional periods in the Ukrainian culture, in particular, at the turn of
Antiquity and the Middle Ages (IIIrd—IVth centuries); in the initial period of
Rus Christianization (Xth to early XIth century); during the fragmentation of Rus
lands (XIIth to early XIIIth century); at the stage of transition between the Middle
Ages and the New Epoch (late XVth to the early to mid-XVIth century); and in
the Cossack Age (late XVIth through three quarters of the XVIIIth century). The
short period of the late XVIIIth to early XIXth century is also transitional, when in
a brief period of time, the Ukrainian art went through a stage of dynamic change
of styles — from Baroque to Classicism and Romanticism. The next turning point
is observed in the last third of the XIXth century. At that time, after a long reign
of academicism and salon art, democratic trends awoke, embodied in ideological
guidelines and creative searches of the Itinerants, which gave impetus to a break
with the past and thereby opened a way for renewal. This series of transitional
phases can be continued in the first third of the XXth century, when, with the
establishment of the totalitarian regime at the turn of the 1920s and 1930s, the
modernist sprout sometimes ripens and sometimes faded. Modern practices of
subcultures also show signs of intercultural dialogue.
Upon completing the work on The History of Ukrainian Art, it became
obvious that a significant amount of collected facts remained outside the concept
implemented in the publication. The reason was that the artistic and stylistic
characteristics of these works were atypical and did not fit into the course of
development of the national artistic tradition. At the present stage of scientifically
understanding artistic achievements of the past epochs, the issues of rethinking
the already documented materials from new theoretical and methodological
perspectives remain relevant, in particular clarifying the origin of a number of
iconic works, as well as collecting and properly processing new factual materials for
comprehensive and maximally objective coverage and evaluation of many hitherto
little-studied phenomena and processes of artistic life of Ukraine.
The process of replenishing the body of works of Ukrainian art and the range
of researched artistic phenomena continues. It is based on the search for necessary
materials in archives, literature processing, excavations, field studies, as well as
a new level of awareness of material-and-subject structures of art works, which
became available through the use of modern progressive methods of materials
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studies, restoration techniques, and finally — the opening of new opportunities
in researching iconography, stylistics of art works introduced via exemplifying a
broader comparative material, now available under the programme of digitalizing
the collections of major museum collections, library and archival funds, and placing
them on the Internet in open access (World Digital Library) created with the UN
support.
These materials have significantly expanded the range of transformative
artistic phenomena introduced into science, as well as actualized the need for their
awareness in line with the formation of an indigenous artistic tradition, which has
long developed against the backdrop of the multicultural nature of artistic space
and constant dialogue of cultures, taking in its bosom peripheral currents, which,
after being reborn, became an inherent feature of a national artistic style, enriching
it. There is a need to outline the chronology of those metamorphoses, to trace
the stages of conversion with peripheral and transitional phenomena, and to reevaluate the path overcome through the millennia and to emphasize the singularity
of the Ukrainian tradition.

***

IM

The proposed publication is a result of the collective work of the Fine Arts
Department staff of the M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and
Ethnology (National Academy of Sciences of Ukraine), namely Larysa Hanzenko,
Rostyslav Zabashta, Oksana Lamonova, Iryna Mishchenko, Valentyna Ruban,
Halyna Skliarenko, Oksana Storchay and Iryna Khodak, over the scheduled
scientific topic — Ukrainian Art at a Junctures of Epochs: Images. Transformations.
Style (2013—2015).
The structure of the monograph is determined by the content of the submitted
articles. It consists of four sections, each of which combines materials related to
themes of the outlined tasks: Ideological, Aesthetic, and Fine Arts’ Transformations
of the Ukrainian Art Tradition (Section I); Personality of an Artist in Context of
Renovating Value Paradigms (Section II); Educational Activities and Art Critical
Thoughts in Conditions of Socio-Political Changes (Section III); and Source Studies
and New Attributions (Section IV). The sections’ titles highlight the issues that are
considered to be the most revealing for studying the culture of transitional periods.
The authors aimed to comprehend the phenomenon of transitional epochs
from the perspective of an art critic’s view of the millennial history of the
development of artistic tradition in the homeland. Much attention was paid to
the identification of transitional aesthetic concepts, diffuse phenomena in art, the
recording of original art works, which in the process of evolution were of exceptional
importance in elaborating an artistic language of culture of a succeeding stage.
Some articles offer certain theoretical and historical generalizations. In others,
the goal was to accumulate unique facts, namely: the introduction of archival
sources into science and the arrangement of biographical materials about individual
artists. The history of art education and art history should be additionally noted,
since few of modern Ukrainian scholars choose these scientific areas for their
research. The edition raises the issue of the history of national art criticism and
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the continuance of scientific tradition. It also reintroduces to scientific circulation
the achievements of Ukrainian scholars who worked during the socio-political
repressions of the 1920s and early 1930s. Their legacy has been unjustly forgotten
and, in some cases, destroyed. The presentation of these themes in the monograph
encourages introspection and self-appraisal of this scientific knowledge area today.
Equally important is the moral aspect of historical justice restoration regarding the
generation of scholars of tragic fate, who were destined to lay the foundations of
domestic art criticism and give their lives for serving it.
Rostyslav Zabashta’s research Sculptures of Slavonic Pagans and Artistic Tradition of Antiquity (On the Issue of Their Historical and Cultural Connection) traces
the connections between sculptural traditions of Slavonic pagans and the Antiquity.
The author gives Drohobych, Busha, and Lopushnia sculptures their historical
and cultural definitions. Their comprehension is offered not only in the light of
historical and artistic assessment, but also from the standpoint of understanding
the nature and course of development of three-dimensional fine arts (and by
extension — fine arts as such, features of spiritual life) throughout entire — more
or less protracted — periods of ancient, medieval, or early modern history of domestic art. The analysis involves sculptural monuments: from a settlement of the
Przeworsk culture of the mid- to late first century AD, discovered near the village
of Zahayi (Volyn Region); from a settlement of the Cherniakhiv culture of the
IIIrd—IVth centuries AD in the village of Ivankivtsi; as well as from a private collection in the urban-type settlement of Murovany Kurylivtsi (Vinnytsia Region).
The author emphasizes that, given the typological commensuration of formal
(morphological, iconographic, and stylistic) features of these three-dimensional
images with corresponding samples of late ancient sculptures, as well as taking into
account the temporal and territorial proximity (contiguity) of the compared parts,
in particular, localization of the considered monuments in the Dniester basin, an
arterial waterway known to the ancient (including the Late Roman) world, and,
finally, given the fact of the Middle Over Dniester Lands’ being in contact with
the Late Antiquity in those times, — then, it is the manifestations of the external
influence of the more developed ancient culture’s sculptural tradition that can be,
with a high probability, seen in the studied objects, and therefore the latter can be
considered as the manifestations of Slavonic-to-ancient cultural (artistic) relations.
Materials prepared by Larysa Hanzenko in her Miniatures for Manuscripts of
Halychyna-Volyn Rus (Mid to Late XIIth to XIIIth Centuries): Formation of the Tradition at the Crossroads of Cultural Epochs offers an overview of the art of illuminating liturgical books in Western Ukrainian lands, where from the latter
part of the XIIth through the XIIIth century distinctly outlined was a period, being
extremely expressive for culturological and art critical analyses, with its inherent
simultaneous existence of often diametrically opposite trends. This was the period
of Kyiv’s decline of and the rise of the western Halychyna-Volyn Principality,
the strengthening of the Halychyna princely dynasty. All these processes took
place against the background of princely feuds, confrontation with neighbouring
states, Crusades and the Mongol rule. These factors are characteristic features of
the transitional period. In those areas, there appeared a buffer zone of migration
of merchants, pilgrims, and scribes. Artistic ideas and craftsmanship came from
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all quarters; in one dimension combined the latest aesthetic ideas and ancient
traditions of Eastern and Western origins, the experience of Scandinavian masters
and the impulses coming from the East. A certain eclecticism of style is a typical
feature of the art of transitional epochs. However, it should be noted that the
influence of the Byzantine tradition remained decisive. In initial miniatures for the
manuscripts of the mid- to late XIIth to XIIIth centuries, created in the territories
of Halychyna-Volyn Rus, one can trace how transcendence and laconicism of
artistic decisions (these attributive features of the art of the Komnenos times)
gradually transformed into a new type of spiritual experience — a mystical, individualized, first-hand experience; such an experience, which shows the beginning
of the Palaiologos period.
Valentyna Ruban’s study Person and Time: Ukrainian Portrait Painting of the
Late XIXth to the First Half of the XXth Century raises the issue of portraiture formation within the Ukrainian art. Our edition presents only a fragment of the article’s
text, which deals with Kyiv and Poltava artists. The authoress considers the portrait genre in line with the development of complex contradictory processes from
the turn of the XIXth and XXth centuries, and over the next three decades. The
article, exemplified by the creation of artists of Kyiv and Poltava art circles (Oleksandr Murashko, Fedir Krychevskyi, Ivan Selezniov, Serhiy Kostenko, Hryhoriy
Diadchenko, Vasyl Mokhov, Mykhaylo Yarovyi, Mykola Pymonenko, Ivan Driapachenko, Yevdokym Miniura, Ivan Makushenko, Andronyk Lazarchuk, Fotiy
Krasytskyi, Mykhaylo Kozyk, Hryhoriy Tsyss, and Ivan Orlov), traces the genesis
of portraiture in the Ukrainian art since the culture of past epochs (iconography)
and presents portraits of that time as a result of new worldview motivations in
the field of artistic life, professional artistic education, mastering of the European
cultural space by Ukrainian artists, as well as the latter’s integration into artistic
processes in European capitals. According to Valentyna Ruban, the style formation
itself was both a concentrated expression of attitude to tradition, and an arena for
the introduction of artistic innovations, while folk culture, ethnographic territory,
and related cultural space were the main background for the innovations’ development.
Iryna Mishchenko’s exploration Manifestations of Expressionism in the Art of
Ukraine deals with covering the spread of expressionism in the Ukrainian culture,
which embodied, most clearly among other trends of modernism, a sense of time
of changes, breaking borders, traditions, established artistic ideas, and the ordinary
social order. Expressionism has given a considerable variety of manifestations in
the culture of many countries. Ukrainian artists have created a distinct version of
this trend, with complementing it, in particular, with elements of traditional folk
art and fine arts of past eras. Among the most interesting artists, in whose works
features of expressionism are noticeable, we should mention Anatoliy Petritskyi,
Vasyl Sedliar, Artur Kolnyk, Leon Kopelman, Manuil Shechtman, Viktor Palmov,
Theophil Freierman, Vasyl Kasiyan, Oleksandr Dovhal, Leopold Levytskyi, and
others.
In Halyna Skliarenko’s article Hyperrealism in the Context of Ukrainian Art of
the Latter Half of the XXth Century, the interpretation of the art of the late Soviet
decades, in particular the so‑called stagnation epoch of the late 1960s to early
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1980s, acquires new accents. Thence, despite the preservation of general principles
of social realism in the national culture, since as early as the Thaw era of the late
1950s to early 1960s, complex processes of stratification of creative forces related to
the interest in Western experience had begun in the Soviet art. National traditions
were activated and individual artistic ways were beaten. It is indicative that even in
the official Soviet art itself, there were significant changes that expanded its aesthetic dimensions, while attracting new phenomena in tune with global art trends.
Such, for example, was hyperrealism, which introduced into the official space new
themes, images, topics, and the very aesthetics, which, echoing the global experience, was filled with a special meaning.
The consecutive material, also prepared by Halyna Skliarenko (Creation of
Anatol Petrytskyi in the 1910s—1920s: Between Modernism and the Avant-Garde.
Features of Artistic Innovations), analyses complicated combinations, in the Ukrainian art, not only of various artistic languages of fine arts of the XXth century, but
also paradoxes of the synthesis of formally plastic discoveries of modernism and
ideological tasks of avant-garde involved in the 1920s into the project of creating
a new proletarian culture, which in both the early XXth century and in the postrevolutionary decade experienced complex processes of national fine arts renewal.
Two publications by Oksana Lamonova (A «Kobzar» of the «Silent Protest» Era:
Shevchenko Studies by Oleksandr Ivakhnenko and Serhiy Yakutovych: His Creation
in the 1970s—1980s) raise the issue of development of the Ukrainian art in the
1970s and 1980s, a transitional period between the Sixtiers and turbulent (including
artistic) events of the end of the century. This stage in the Ukrainian art was
marked by a certain opposition to socialist realism, which at that time took the
form of silent protest. Graphic art then became a refuge for many talented artists,
since it opened opportunities, wider than other types of art did, for individual
creative searches. Via the examples of works by Oleksandr Ivakhnenko and Serhiy
Yakutovych, the authoress traces how, against the background of the dominance of
social realism with its bravura themes, the art of silent protest, while expanding the
range of figurative expression, asserted other artistic and ideological values. Going
deeper into creativity, artists demonstrated their own attitude to life. Marked by a
certain dualistic perception of reality, the artistic reflection of gifted masters on the
world around them gave rise to ambiguous metaphors and coded images.
In her two articles, Oksana Storchay examines the life stories of landscape
painter Volodymyr Menk and portraitist Ivan Selezniov, whose creative activities date back to the late XIXth to early XXth centuries. Texts of the articles are
expanded with archival materials, which complement the presentation of both the
epoch’s picture and artistic processes at the turn of centuries. The article Volodymyr
Menk: Pages of His Creative Biography and Educational Activity reveals the main
milestones of the artist’s biography and professional activity against the background
of a brief analysis of Kyiv’s artistic life in the late XIXth to early XXth centuries.
Another material prepared by Oksana Storchay (Pedagogical Activity of Ivan Selezniov) is a concise overview of the artist’s educational activities. Volodymyr Menk
and Ivan Selezniov were adherents of academicism and the Itinerant movement,
and therefore, in their work and teaching, they retained typical features of the art
of the mid- to late XIXth century and were, for their pupils, the custodians of the
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traditions of realism, securing their continuity within the Ukrainian art at the turn
of the XIXth—XXth centuries.
In her scholarly studies, Iryna Khodak, based on unique source materials,
highlights the activities of two structural units of the All-Ukrainian Academy of
Sciences — the Section of Arts and the Cabinet of Ukrainian Art, whose emergence
is directly related to the bright, albeit short, period of the 1917—1921 Ukrainian
Revolution. The institutional approach, which the authoress employs — in contrast
to the personalist one, which was established, during the period of independence,
in scientific works on the history of national art criticism — allows describing
the research subject matter of these institutions and individual scholars, as well
as identifying implemented and unrealized projects (including those the work on
whose has been suspended at various stages, or whose printed editions have been
destroyed), and tracing how the early-1930s ideological pressure has affected the
change of scientific topics and methodological approaches and eventually led to
the liquidation of art institutions and the repressive policy towards specialists of
various generations. A considerable place is allotted to the issue of training a young
constellation of art historians in the system of informal education, which scholars
of the Academy were forced to resort to after the closure, by the authorities, of
the only specialized higher school — the Kyiv Archaeological Institute. The article
Section of Arts of the All-Ukrainian Academy of Sciences (1921—1924): Organizational
Structure and Scientific Activity covers the activities of the institution in 1921—1924,
i.e., since it acquired the status of an academic institution due to the merger of the
Ukrainian Scientific Society with the Ukrainian Academy of Sciences and until
its reorganization into the Art Department of the All-Ukrainian Archaeological
Committee. Analysed are the main directions and forms of activities, structural
changes and personnel of the institution, scientific plans and achievements of
its commissions, in particular, the research of artistic values expropriated from
churches and prayer houses of the Ukrainian SSR, terminological dictionaries on
art and publishing, as well as the preparation of the two-volume Collection of the
Section of Arts. Iryna Khodak’s consecutive study, Cabinet of Ukrainian Art of the
All-Ukrainian Academy of Sciences: Main Activities and Research Projects deals with
researching the history of this institution (headed by academician Oleksiy Novytskyi) during the 1920s and early 1930s. A particular attention is paid to the training
of young specialists in the Studio circle, large-scale research projects, especially the
arrangement of the eighth volume (Paintings of Shevchenko) of the complete works
of Taras Shevchenko, as well as to the activities on mapping the art industry of
Ukraine, the course of work on the maps, and the fates of their authors.
Larysa Hanzenko’s study «Screensaver of the Typographic Gospel № 6: Space
of a work of art in the context of worldview changes of the XII century» deals
with researching the phenomenon of a Christian religious image’s transformation
in decorating liturgical books during the two-faith period in the history of the
Ukrainian-Rus culture (early to mid‑XIIth century). A heed is focused on the
personality of a calligrapher — a Volyn‑born Christian, inclined to bipolar
worldview, an educated person versed in the then recent ideas of the European
culture, a blazonry connoisseur, and, probably, a pilgrim, theosophy-minded
philosopher, and a painter in possession of highly-developed aestheticism and
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remarkable professional education. He rewrote the text of a primary manuscript
and made a number of decorative elements, including a screensaver for the
Gospel of John. An in-depth visual analysis of this piece of art makes it possible
for the article’s authoress to observe the signs encoded by the medieval master,
identify their meaning and offer an interpretation of the intertextual content of the
manuscript’s figurative row, which, in her opinion, impresses with the breadth of
life phenomena and cultural contexts of the early to mid‑XIIth century.
Rostyslav Zabashta’s adjacent article «Historical and cultural dimension of
Plaziv’s icon The Vision of St. Eustace Placidus (date XVIth / Early XVIIth centuries)» deals with the church sacred image from the former royal town of Plaziv,
which is now stored in the collection of the Andrey Sheptytskyi National Museum
in Lviv. In it, the author aims to accentuate the issue of sources of the image’s
compositional iconographic system, as well as the style of individual pictorial motifs.
The monograph offered to readers’ consideration represents a wide range of
artistic processes and unique phenomena in the history of national fine arts, which
took place in transitional epochs at different stages of domestic history. They reveal
the depth and diversity of the process of artistic elite reflection on challenges of
historical crises. Publishing these materials will allow us to deepen our knowledge
in the field of formation of the national vector of artistic tradition, as well as to
expand the horizons of scientific ideas on the history of Ukrainian art.

www.etnolog.org.ua

ЗМІСТ

ВСТУП (Лариса Ганзенко)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

Р О З Д І Л  1. ІДЕЙНІ, ЕСТЕТИЧНІ ТА ОБРАЗОТВОРЧІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ТРАДИЦІЇ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

FE

Cкульптура слов’ян-язичників і художня традиція античного світу: до проблеми
історико-культурної сув’язі (Ростислав Забашта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Вихідні мініатюри до рукописних книг Галицько-Волинської Русі
(друга половина ХII—ХIII ст.). становлення традиції на перехресті культурних епох
(Лариса Ганзенко)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
Прояви експресіонізму в мистецтві України (Ірина Міщенко)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Людина і час: український портретний живопис кінця ХIХ — першої половини ХХ ст.
(Валентина Рубан)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Гіперреалізм у контексті українського мистецтва другої половини ХХ ст.
(Галина Скляренко) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Р О З Д І Л  2. ОСОБИСТІСТЬ ХУДОЖНИКА в КОНТЕКСТІ
ОНОВЛЕННЯ ЦІННІСНИХ ПАРАДИГМ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181

IM

Творчість Анатоля Петрицького 1910—1920-х років: між модернізмом та авангардом.
Особливості художніх новацій (Галина Скляренко)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 182
Сергій Якутович: творчість 1970 — 1980-х років (Оксана Ламонова)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 218
«Кобзар» епохи «тихого протесту»: шевченкіана Олександра Івахненка
(Оксана Ламонова)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 233

Р О З Д І Л  3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВЧА
ДУМКА В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Володимир Менк: сторінки творчої біографії та викладацької діяльності
(Оксана Сторчай)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Педагогічна діяльність Івана Селезньова (Оксана Сторчай)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Кабінет українського мистецтва Всеукраїнської академії наук: основні напрями
діяльності й дослідницькі проєкти (Ірина Ходак)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Секція мистецтв Всеукраїнської академії наук (1921—1924): організаційна
структура та наукова діяльність (Ірина Ходак)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

255

 .  .  .
 .  .  .

256
267

 .  .  .

279

 .  .  .

312

Р О З Д І Л  4. ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НОВІ АТРИБУЦІЇ  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Заставка Типографського Євангелія № 6: простір художнього твору
в контексті світоглядних зрушень ХII—ХIII ст. (Лариса Ганзенко)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Історико-культурний вимір ікони «Видіння св. Євстафія Плакиди»
кінця XVI — початку XVII ст. із Плазова (Ростислав Забашта)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

359

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

386

SUMMARY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

389

340

www.etnolog.org.ua

CONT E N T S

Introduction (Larysa Hanzenko)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

5

С H A P T E R 1. IDEOLOGICAL, AESTHETIC, AND FINE ARTS
TRANSFORMATIONS OF THE UKRAINIAN ART TRADITION  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

FE

Sculptures of Slavonic Pagans and Artistic Tradition of Antiquity: On the Issue
of Their Historical and Cultural Connection (Rostyslav Zabashta)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Initial Miniatures for Manuscripts of Halychyna-Volyn Rus (Mid — to late XIIth to XIIIth
Centuries): formation of the tradition at the crossroads of cultural epochs
(Larysa Hanzenko) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Manifestations of Expressionism in the Art of Ukraine (Iryna Mishchenko)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
Person and Time: Ukrainian Portrait Painting of the Late XIXth to the First Half
of the XXth centuries (Valentyna Ruban)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
Hyperrealism in the Context of Ukrainian Art of the Latter Half of the XXth Century
(Halyna Skliarenko)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158

IM

С H A P T E R 2. PERSONALITY OF AN ARTIST IN CONTEXT OF RENOVATING
VALUE PARADIGMS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Creation of Anatol Petrytskyi in the 1910s—1920s: Between Modernism
and the Avant-Garde. Features of Artistic Innovations) (Halyna Skliarenko)  .  .  .  .  .  .  .
Serhiy Yakutovych: His Creation in the 1970s—1980s. (Oksana Lamonova)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
A «Kobzar» of the «Silent Protest» Era: Shevchenko Studies by Oleksandr Ivakhnenko
(Oksana Lamonova)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

233

С H A P T E R 3. EDUCATIONAL ACTIVITIES AND ART CRITICAL
THOUGHTS IN CONDITIONS OF SOCIO-POLITICAL CHANGES  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

255

Volodymyr Menk: Pages of His Creative Biography and Educational Activity
(Oksana Storchay)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Pedagogical Activity of Ivan Selezniov (Oksana Storchay)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Cabinet of Ukrainian Art of the All-Ukrainian Academy of Sciences: Main Activities
and Research Projects (Iryna Khodak)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Section of Arts of the All-Ukrainian Academy of Sciences (1921—1924):
Organizational Structure and Scientific Activity (Iryna Khodak )  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

182
218

 .  .  .
 .  .  .

256
267

 .  .  .

279

 .  .  .

312

С H A P T E R 4. SOURCE STUDIES AND NEW ATTRIBUTIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Screensaver of the Typographic Gospel № 6: Space of a Work of art in the Context
of Worldview changes of the XII century (Larysa Hanzenko)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Historical and cultural dimension of the icon «The Vision of the Saint Eustahiy Plakida»
the end of the XVI-th or the beginning of the XVIIth century from Plazov
(Rostyslav Zabashta)  . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

359

ABBREVIATIONS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

386

SUMMARY  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

389

340

www.etnolog.org.ua

Наукове

видання

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології
ім. М. Т. Рильського

УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО
НА ПЕРЕЛОМАХ ЕПОХ:
Образ. Трансформації. Стиль

FE

Київ, Науково-виробниче підприємство
«Видавництво “Наукова думка” НАН України», 2021

Художнє оформлення Н. Ф. Білоусової
Художній редактор М. А. Панасюк
Технічний редактор Т. С. Березяк
Коректор Л. Г. Бузіашвілі

Оператор О. О. Пономаренко

IM

Комп’ютерна верстка Т. О. Ценцеус

Підп. до друку 20.10.21. Формат 70ќ100/16. Папір офс. № 1.
Гарн. Таймс. Друк офс. Фіз. друк. арк. 25,0 + 3,0 арк. вкл. на крейд. пап.
Ум. друк. арк. 36,4. Обл.-вид. арк. 35,0.
Тираж 150 прим. Зам. № ДФ—1108
Оригінал-макет виготовлено
у НВП «Видавництво “Наукова думка” НАН України»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 2440 від 15.03.2006 р.
01601 Київ 1, вул. Терещенківська, 3
ПП «Видавництво “Фенікс”»
03680 Київ 680, вул. Шутова, 13б
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
серія ДК № 271 від 07.12.2000 р.

www.etnolog.org.ua

ВІДОМОСТІ

ПРО

АВТОРІВ

Ганзенко Лариса — кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН України. Коло наукових інтересів — історія образотворчого мистецтва України-Русі, художнє оздоблення рукописних книг ХI—ХIII ст.

FE

Забашта Ростислав — кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН України. Спеціалізується в галузі історії давнього, середньовічного
й раннього новочасного мистецтва.
Ламонова Оксана — кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН
України. Спеціалізується в галузі українського образотворчого мистецтва другої
половини ХХ — початку ХХI ст.

IM

Міщенко Ірина — кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Коло
наукових інтересів — історія українського мистецтва в контексті європейської
художньої культури.

Рубан Валентина (1940—2014) — доктор мистецтвознавства, головний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики
ім. М.Т. Рильського НАН України, член-кореспондент Національної академії
мистецтв України. Сфера наукових інтересів — творчість українських художників XVIII—XX cт., жанр портрета у вітчизняному мистецтві, історія національної
образотворчої культури загалом.
Скляренко Галина — кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН України. Спеціалізується в галузі мистецтва, художньої культури
ХХ ст. та сучасності.

Сторчай Оксана — кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН
України. Спеціалізується в галузі історії вітчизняної мистецької освіти, історії та
джерелознавства українського мистецтва другої половини ХIХ — першої половини ХХ ст.
Ходак Ірина — кандидат мистецтвознавства, науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, етнології та фольклористики ім. М.Т. Рильського НАН
України. Сфера наукових інтересів — історія українського мистецтвознавства,
мистецтвознавче джерелознавство, історія формування музейних художніх колекцій, сакральне мистецтво України, мистецтво книги.

