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ПЕРЕЛІК У МОВНИ Х СКОРОЧЕНЬ

АН – Академія наук
АНФРФ – архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів
арк. – аркуш
ВАК – Вища атестаційна комісія
в. о. – виконувач (виконувачка) обов’язків
ВУАН – Всеукраїнська академія наук
ДРМ – Державний Російський музей (Санкт-Петербург)
ІЖСА – Інститут живопису, скульптури та архітектури іме-

ні І. Ю. Рєпіна (Санкт-Петербург)
ІМФЕ  – Інститут мистецтвознавства, фольклористики та 

етно логії ім. М. Т. Рильського
ІР – Інститут рукопису
КБ – Козак-бандурист
КДБ – Комітет державної безпеки
КДП – Козак – душа правдивая
КДХІ – Київський державний художній інститут
ККБ – картина /-и «Козак бандурист» 
ККДП – картина /-и «Козак – душа правдивая»
ККМ – картина /-и «Козак Мамай»
КМ – Козак Мамай
КМХБНРВУ – Київське міжобласне художньо-будівельне на-

уково-реставраційне виробниче управління
КПРС – Комуністична партія Радянського Союзу
КПУ – Комуністична партія України
НАМ України – Національна академія мистецтв України
НАН України – Національна академія наук України
НАОМА – Національна академія образотворчого мистецтва 

і архітектури
НБУВ  – Національна бібліотека України імені В.  І.  Вернад-

ського
НМЛ – Національний музей у Львові імені Андрея Шептиць-

кого
НМТШ – Національний музей Тараса Шевченка
НХМУ – Національний художній музей України
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Перелік умовних скорочень

од. зб. – одиниця зберігання
оп. – опис
РАУ – Республіканська асоціація україністів
РДАДА – Російський державний архів давніх актів (Москва)
РНБ – Російська національна бібліотека (Санкт-Петербург)
спр. – справа
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік
США – Сполучені Штати Америки
ст. – століття
УАМ – Українська академія мистецтва
УДАМ – Українська державна академія мистецтва (мистецтв)
УНР – Українська Народна Республіка
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
ф. – фонд
ФРН – Федеративна Республіка Німеччина
ХХМ – Харківський художній музей
ЦДАМЛМ  України  – Центральний державний архів-музей 

літератури і мистецтва України
ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів 

України, м. Київ
ЦК – Центральний комітет
ЦНБ – Центральна наукова бібліотека Академії наук УРСР
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ПЕРЕД МОВА

Пропонований читачеві збірник наукових праць, ініційо-
ваний групою дослідників образотворчого мистецтва з Ін-
ституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Рильського Національної академії наук України (далі – 
ІМФЕ), присвячено пам’яті знаної вітчизняної мистецтвозна-
виці Валентини Рубан (1940–2014), котра впродовж чотирьох 
десятиліть плідно працювала в згаданій академічній інсти-
туції. Пройдений ученою шлях від аспірантки до докторки 
мистецтвознавства, заслуженої діячки мистецтв, членкині-
кореспондентки Національної академії мистецтв України 
(далі – НАМ України), головної наукової співробітниці відді-
лу образотворчого мистецтва ІМФЕ був позначений сотнями 
наукових праць – статтями в періодичних і енциклопедичних 
виданнях, каталогами виставок, альбомами та монографіями, 
фундаментальними оглядами вітчизняної образотворчості в 
академічних історіях мистецтва й культури, що суттєво роз-
ширили та поглибили наше уявлення про мистецькі практики 
XVII – початку ХХІ ст.

Ідея видання збірника зародилася невдовзі після несподі-
ваного відходу в засвіти В.  Рубан, а  його першою апробацією 
можна вважати засідання вченої ради ІМФЕ, що відбулося 
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Передмова

15  грудня 2015  року з нагоди 75-ліття від народження та ро-
ковин смерті дослідниці. У  вступному слові заступниці ди-
ректорки з наукової роботи О.  Шевчук, доповіді Л.  Ганзенко, 
доповненій відеопрезентацією «Віхи наукового шляху В.  Ру-
бан у світлинах та виданнях» з коментарями І. Ходак, було ви-
світлено життєпис та різнобічні наукові зацікавлення вченої, 
унаочнено її провідну роль у дослідницьких проектах відділу 
образотворчого мистецтва Інституту. Зі спогадами про колегу, 
подругу, наставницю на пам’ятному заході виступили доктор 
мистецтвознавства, академік НАМ  України О.  Федорук, пер-
ший заступник міністра культури, багатолітній директор Шев-
ченківського національного заповідника І.  Ліховий, докторка 
філологічних наук Л. Генералюк, народна художниця України 
В.  Баринова-Кулеба, журналіст, громадсько-політичний діяч 
В. Абліцов, доктори мистецтвознавства О. Найден і Д. Степо-
вик. Кожен промовець окреслив котрусь із граней діяльності 
ученої дивовижного таланту й працездатності, світлої, щирої, 
доброзичливої людини, яка радо підтримувала кожне посут-
нє починання. З  нагоди засідання в Інституті було розгорну-
то виставку наукових праць В. Рубан (упорядниці – О. Роєнко, 
Т. Кравченко), серед них – друга книга четвертого тому «Історії 
української культури», за яку указом Президента України від 
8 грудня 2015 року дослідницю посмертно було відзначено Дер-
жавною премією України в галузі науки та техніки  1.

Збірник поділяється на три розділи. Перший з них (меморі-
альний) відкриває колективна стаття колег дослідниці з відділу 
образотворчого мистецтва (від 2016  року  – відділ образотвор-
чого і декоративно-прикладного мистецтв) ІМФЕ «Слово про 
Валентину Василівну Рубан», у якій зроблено спробу окреслити 
життєвий шлях та увиразнити наукові досягнення неординарної 
особистості.

У  ретроспективному блоці подано вибрані рецензії на 
знакові дослідження В.  Рубан: альбом «Портрет у творчості 

1 Вчена рада в пам’ять Валентини Рубан. Студії мистецтвознавчі. 2015. Чис. 4. 
С. 122–123.
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Передмова

українських живописців» (1979), монографії «Український 
портретний живопис першої половини ХІХ  століття» (1984), 
«Український портретний живопис другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століття» (1986), «Забуті імена: розповіді про україн-
ських художників ХІХ – початку ХХ століття» (1990), альбом 
«Анатоль Петрицький. Портрети сучасників» (1991), моно-
графію «Кричевські і українська художня культура ХХ  сто-
ліття. Василь Кричевський» (2004), опубліковані впродовж 
1980–2000-х років здебільшого в газетах, а  також у фахових 
журналах і наукових збірниках. Серед їхніх авторів – безпо-
середні вчителі мистецтвознавиці П.  Білецький і П.  Говдя, 
авторитетний учений старшого покоління П.  Жолтовський, 
колеги з відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ, мистецьких 
вишів, музеїв, редакцій  – Ю.  Белічко, О.  Журавель, М.  Пуц-
ко-Бочкарьова, Д.  Малаков, О.  Красильникова, І.  Ходак. По-
при те, що рецензії 1980-х років не позбавлені ідеологічних 
штампів (особливо це відчутно в тих, що з’являлися на сторін-
ках офіційного органу Міністерства культури УРСР – газети 
«Культура і життя» і спілчанського журналу «Образотворче 
мистецтво») та історіографічних нонсенсів, вони розкривають 
глибину новаційності досліджень В.  Рубан, її неоціненний 
внесок у вітчизняне мистецтвознавство, містять цінні осо-
бисті спогади, влучні спостереження, а  почасти порушують 
питання, розв’язання яких залишається актуальним донині. 
Рецензії подано з незначними скороченнями (окремі скоро-
чення позначено трьома крапками в ламаних дужках) і редак-
ційними змінами.

У  статті доктора мистецтвознавства О.  Федорука, що по-
єднує осмислення наукових набутків В.  Рубан зі спогадами 
про роки спільної праці у відділі образотворчого мистецтва 
ІМФЕ, наголошено на впливі низки фундаментальних дослі-
джень ученої на формування державної культурної політики 
незалежної України, зокрема, започаткування урядової про-
грами «Повернуті імена».

Високим рівнем аналітичного осягнення напрацювань 
В.  Рубан у царині шевченкознавства вирізняється розвідка 
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докторки філологічних наук Л. Генералюк, у якій наголошено, 
що глибоке знання історико-культурних контекстів ХІХ  ст. 
дозволило вченій трактувати мистецьку спадщину Т. Шевчен-
ка в річищі синтезу, а  індивідуальні досягнення художника 
показати як частину загального поступу культури. Шевчен-
кознавчі дослідження В.  Рубан, стверджує авторка, мають 
високий індекс евристичності, вони глибокі, інформативно 
насичені, спрямовані на формування образу неординарного 
мистця, а  застосований інтердисциплінарний підхід та ком-
паративістичні стратегії роблять їх базовими для подальших 
студій.

Різні аспекти наукових зацікавлень і людських якостей 
В. Рубан розкрито в спогадах її друзів, колег, аспірантів, серед 
яких  – І.  Ліховий, Д.  Малаков, В.  Абліцов, В.  Баринова-Куле-
ба, Л.  Ганзенко, І.  Ходак. Доповнюють цей підрозділ спогади 
доктора мистецтвознавства М.  Селівачова про роки роботи 
в ІМФЕ, що дозволяють зануритися в академічну атмосферу 
1970–1990-х  років, більше дізнатися про колишніх керівників 
і співробітників установи, тенденції та складності наукової ді-
яльності з огляду на панівні ідеологеми того чи іншого періоду.

Другий розділ містить статті колег В.  Рубан з нинішнього 
відділу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтв 
ІМФЕ, підготовлені згідно з плановою темою «Образотворче 
мистецтво України в руслі глобалізаційних процесів: міжкуль-
турна взаємодія і соціокультурні трансформації» (складова 
планової теми Інституту «Сучасні мистецькі та етнокультурні 
процеси в Україні: між постколоніалізмом та глобалізацією») 
у рамках програми «Підтримка розвитку пріоритетних напря-
мів наукових досліджень». Тематичний спектр розвідок Л. Ган-
зенко, Р.  Забашти, О.  Сторчай, І.  Ходак, Г.  Скляренко, О.  Ла-
монової відображає різнобічні наукові зацікавлення В.  Рубан 
українською художньою культурою від Середньовіччя до су-
часності (історія малярства та графіки, мистецьке словникар-
ство, питання охорони пам’яток).

З огляду на актуальність проблеми збереження цілісного ав-
тентичного комплексу національної спадщини України в умо-
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вах домінування глобалізаційних тенденцій, Л. Ганзенко роз-
глянула результати обстежень настінного живопису в інтер’єрі 
Кирилівської церкви (ХІІ  ст.) у  Києві, проведених у 1954  й 
1975 роках фахівцями Київського міжобласного художньо-бу-
дівельного науково-реставраційного виробничого управління. 
Порівнявши їх з архівними відомостями та опублікованими 
матеріалами про ремонтно-реставраційні роботи ХVІІ–ХІХ ст., 
дослідниця ідентифікувала шари стінопису початку ХVII та се-
редини ХVIII ст., виявлені реставраторами в мізерних залиш-
ках, означила стратиграфію та топографію місць їхнього збере-
ження в інтер’єрі храму.

Статтю Р.  Забашти присвячено джерелознавчому аспекто-
ві проблеми походження картини «Козак-бандурист» («Козак 
Мамай»), що вважається одним із самобутніх, навіть архети-
пічних явищ української художньої культури. Автор визначив 
низку методичних засад відбору джерельних матеріалів (уточ-
нивши та доповнивши відповідні позиції Я. Дашкевича) та ввів 
до наукового обігу нові зображення з поля книжкової графіки 
Польщі XVII  ст. (ілюстрації на фронтиспісах книжок поезій 
А.  Канона 1643  року й В.  Коховського 1674  року), які демон-
струють суттєві формальні й почасти ідейно-образні перегуки 
з аналізованою вітчизняною картиною. Залучення цих творів 
барокової графіки дозволило висвітлити нові рівні змістового 
наповнення картини «Козак-бандурист» і  повернутися до пи-
тання західноєвропейських чинників її походження.

О.  Сторчай опублікувала автобіографію Марії Трубецької, 
написану, як вона вважає, 1967  року на прохання І.  Врони. 
У вступній частині авторка насамперед унаочнила важливість 
цього джерела, що зберігається в Центральному державному 
архіві-музеї літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ 
України), для окреслення творчого доробку художниці-
«бойчукістки» та запропонувала своєрідний реєстр її творів, 
віднотованих у працях (опублікованих і неопублікованих) різ-
них авторів.

У  розвідці І.  Ходак з’ясовано, як ідеологеми доби позначи-
лися на концепції, зокрема доборі персоналій і засадах біогра-
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фування, та перебігу підготовки бібліографічного довідника 
«Художники Радянської України», над яким упродовж другої 
половини 1940–1950-х  років працювало троє співробітників 
відділу образотворчого мистецтва Інституту мистецтвознав-
ства, фольклору та етнографії Академії наук УРСР  – Б.  Бут-
ник-Сіверський, З. Лашкул і В. Шпак (Ткаченко). Попри суттє-
ві ідеологічні акценти, розглядуваний проект, який впродовж 
1950-х років неодноразово схвалювали до друку, але так і не ви-
дали, донині не має аналогів серед словників художників Укра-
їни за інформативністю поданого бібліографічного й почасти 
біографічного матеріалу.

Г. Скляренко проаналізувала особливості інтерпретації ба-
рокових традицій «українською новою хвилею» – поколінням 
художників, котрі активно заявили про себе в період «пере-
будови» та визначили своєрідність утвердження постмодерну 
у вітчизняному малярстві кінця ХХ – початку ХХІ ст. У  їхніх 
творах, стверджує авторка, бароко постало не лише як одна 
з основних традицій українського мистецтва, а  й як наскріз-
на проблема національної культури, що потребує дискусій та 
аналізу. Досліджуючи в образний спосіб національний досвід, 
«нові» художники привернули увагу до питань вітчизняної іс-
торії, протиріч суспільно-політичного поступу й культурного 
розвитку країни.

Предметом вивчення О.  Ламонової стали твори Катерини 
Радько, виконані впродовж 1990–2000-х років за мотивами каз-
ки «Лускунчик», роману «Життєва філософія кота Мура» й но-
вели «Дон Жуан» Е.  Т.  А.  Гофмана. Детально проаналізувавши 
три графічні серії, дослідниця дійшла висновку, що мисткиня 
своєрідно продовжила традицію вітчизняної книжкової графі-
ки 1970–1980-х років (епохи «тихого протесту»), коли ілюстратор 
уважався не лише помічником, а  й повноправним співрозмов-
ником і коментатором письменника, а  її творчість, позначена 
гротесковістю образів, лаконізмом і стриманістю композиції у 
відтворенні найскладніших сюжетів, вишуканістю колористич-
ного рішення, є цікавим прикладом трактування західноєвро-
пейської класики в сучасному українському мистецтві.
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До прикінцевого, третього, розділу збірника ввійшли дві 
статті В. Рубан. «Слово про вчителя», присвячене наставникові 
авторки в професії та водночас її найприскіпливішому крити-
ку – П. Білецькому, можна розглядати як мемуарний текст, адже 
тут подано чимало яскравих спогадів зі студентських років та 
опосередковано сформульовано фахове й життєве кредо самої 
дослідниці. Натомість розвідка «Мандрівні малярі та худож-
ники-аматори», що є фрагментом ширшого розділу про роль 
портретного жанру в становленні вітчизняної школи живопису 
ХІХ ст., уміщеного в четвертому томі «Історії українського мис-
тецтва», покликана увиразнити здобутки В.  Рубан з основної 
для неї проблематики – портретного малярства ХІХ ст. загалом і 
пласту творчості виявлених або актуалізованих нею малознаних 
портретистів зокрема. Завершує розділ реєстр основних опублі-
кованих праць В. Рубан (упорядниці – І. Ходак, О. Роєнко), укла-
дений за типологічно-хронологічним критерієм: окремі видання 
(індивідуальні та колективні монографії, альбоми, каталоги, ав-
тореферати, комплекти листівок); статті, передмови в альбомах 
і бібліографічних покажчиках; статті в журналах, наукових збір-
никах, матеріалах конференцій; статті в енциклопедичних ви-
даннях; статті в газетах.

Крім текстових матеріалів, у першому розділі вміщено ілю-
стративний додаток, у якому можна ознайомитися зі світлина-
ми В. Рубан з архіву ІМФЕ, НАМ України, особистих колекцій 
Д.  Малакова, І.  Ліхового, І.  Ходак та обкладинок її вибраних 
наукових праць, що зберігаються в наукових бібліотеках ІМФЕ, 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 
(далі – НАОМА), приватних книгозбірнях. Крім того, ілюстра-
ції супроводжують кожну зі статей другого розділу.

Ініціатори збірника складають щиру подяку керівництву та 
співробітникам установ, матеріали яких було використано в 
процесі його підготовки, насамперед НАМ України, наукових 
бібліотек НАОМА та Національного художнього музею Укра-
їни, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліо теки 
ім. В. Заболотного, відділів образотворчого мистецтва, форму-
вання та використання газетних фондів, зарубіжної україніки, 
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Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вер-
надського, ЦДАМЛМ України, архівних наукових фондів руко-
писів і фонозаписів, відділу кадрів і наукової бібліо теки ІМФЕ. 
Слова найглибшої вдячності також спрямовуємо всім тим, хто 
зголосився до участі у виданні, щедро поділився спогадами, 
роздумами, візуальними джерелами.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



Розділ 1.

ВАЛЕНТИНА РУБАН У ВІДГУКАХ, 
СПОГАДАХ, РЕФЛЕКСІЯХ КОЛЕГ

www.etnolog.org.ua

IM
FE



www.etnolog.org.ua

IM
FE



21

СЛОВО ПРО  
ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛІВНУ РУБАН 

 П’ять років тому сплинув земний час Валентини Василівни 
Рубан  – відомої в нашій країні та далеко за її межами вченої, 
основні наукові здобутки якої пов’язані з відділом образотвор-
чого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Рильського НАН України (далі – ІМФЕ). 

 Народилася Валентина Василівна 30  червня 1940  року в 
с. Хлібодарівці Волноваського району Донецької області. Упро-
довж 1947–1957 років навчалася в середній школі селища місь-
кого типу Донське, а після її закінчення, продовжуючи родинну 
традицію, пішла працювати в місцеве рудоуправління Доне-
цького хіміко-металургійного заводу (нині – Хіміко-металургій-
на фабрика в складі Маріупольського металургійного комбінату 
ім. Ілліча), де служив її батько.

 За скупими рядками біографічної довідки  – дитинство та 
юність, які для кожного стають періодом формування внутріш-
нього стрижня особистості, окреслення життєвого кредо. Вален-
тина була старшою з трьох дітей Євдокії та Василя Рубанів. Україн-
ська інтелігентна родина дала своїм двом синам і доньці не тільки 
теплий, наповнений любов’ю батьківський дім, але й потужний 
заряд щирості у ставленні одне до одного, до людей, визначила 
моральні орієнтири та цінності. Усе життя Валентина Василівна 
зберігала приязнь до донецьких степів, до своєї малої батьківщи-
ни, опікувалася родинним обійстям, підтримувала контакти із 
земляками. Події на Донбасі 2014 року краяли їй серце…

 Захоплення мистецтвом майбутня дослідниця перейняла в 
дитинстві від батька, який, хоча й працював бухгалтером, полю-
бляв малювати та навчив її писати краєвиди олією. Доля так роз-
порядилася, що Валентина Василівна стала не художницею, а мис-
тецтвознавицею, проте всі, хто її знав, пам’ятають, як проникливо 
вона сприймала натуру, точно вгадувала задум художника, уміла 
зазирнути в глибину творчого процесу й побачити сутність твору. 
Такі риси характеру, як затятість, рішучість, а також творча обда-
рованість і прагнення малювати, спонукали її отримати мистець-
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ку освіту. І вона поїхала до Києва. Тітка Надія Сергіївна, двоюрідна 
сестра батька, та її чоловік Олександр Денисович Обжоріни, котрі 
мешкали на околиці Києва у Святошині, допомогли дівчині зорі-
єнтуватись у великому (чужому для неї) місті й привели до при-
ймальної комісії Київського державного художнього інституту 
(далі – КДХІ). Того року якраз уперше набирали студентів на фа-
культет теорії та історії мистецтва, створивши відповідну наукову 
кафедру. Отже, 1959 року Валентина Василівна стала студенткою 
і ступила на шлях мистецтвознавчої науки. Ректором Інституту 
спочатку був О. Пащенко, згодом – О. Олійник, фахові дисциплі-
ни викладали П. Говдя, Л. Сак, Л. Владич, В. Денисов, А. Шпаков, 
Д.  Колесникова, Н.  Мулкіджанян, Ю.  Асєєв, О.  Тищенко. Проте 
головним учителем у її житті став мистецтвознавець і художник 
П. Білецький. Валентину Василівну називали чи не найталанови-
тішою його ученицею. Він зумів прищепити їй не тільки любов та 
повагу до професії, але й підказав основний напрям наукових до-
сліджень. Саме завдяки П. Білецькому вона пов’язала своє життя 
з вивченням українського портретного малярства. Учитель ревно 
стежив за її науковими здобутками в цій царині й відгукувався 
рецензією практично на кожне нове монографічне чи альбомне 
видання. Зі свого боку вдячна учениця неодноразово приверта-
ла увагу громадськості до цінності мистецтвознавчого доробку 
Платона Олександровича  1 й по-людськи турбувалася про нього 
до самої його смерті.

 У 1964 році Валентина Василівна захистила дипломну роботу, 
присвячену творчості Федора Кричевського, і закінчила КДХІ з 

1 Валентина Василівна написала розлогу статтю про наукові праці вчителя, 
коли його висунули на здобуття Державної премії УРСР ім.  Т.  Шевченка 
(див.: Рубан  В. Вага досліджень. Культура і життя. 1982. 10  лют.), а зго-
дом присвятила йому ще кілька нарисів (див.: Рубан В., Чуліпа І. Білецький 
Платон. Олексій Шовкуненко та його учні: альбом. Київ: Мистецтво, 1994. 
С. 57–59; Рубан В. Слово про вчителя. Культура і життя. 1997. 12 листоп.; 
Її  ж. Платон Білецький – художник, вчений, педагог. Українська академія 
мистецтва: дослідн. та наук.-метод. пр. Київ, 1998. Вип. 5. С. 186–191; Її ж. 
Художник, вчений, педагог Платон Білецький. Мистецькі обрії’98: альманах. 
Київ, 1999. С. 381–386).
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відзнакою. Разом з О. Дьячковою, В. Орловим, О. Касіян, С. Смо-
линським, В. Зененко, О. Шамраєвим і Н. Ейдельнант вона склала 
когорту перших вихованців факультету теорії та історії мисте-
цтва цієї знаної вищої художньої школи. Обдаровану випускни-
цю невдовзі залучили до педагогічного колективу  – упродовж 
1971–1974 років вона читала (за сумісництвом) курси російського 
й радянського мистецтва на творчих факультетах alma mater.

Навчаючись на останньому курсі Інституту, В. Рубан улашту-
валася на роботу у видавництво «Радянська школа» (нині – «Осві-
та»), у якому обіймала посади редакторки художньої редакції, 
згодом  – старшої спеціальної редакторки редакції естетичного 
виховання (1963–1974). У 1960-х роках «Радянська школа» була 
чи не найбільшим з-поміж українських видавництв. Національ-
ний дух міцно вкорінився в його стінах. Навіть на зламі «хру-
щовської відлиги» «Радянська школа» залучала до співпраці па-
тріотично налаштованих людей, відомих педагогів, літераторів, 
художників, істориків, мистецтвознавців. У колективі співробіт-
ників виявилися найкращі людські й професійні риси Валенти-
ни Василівни. Вона викликала повагу фаховістю, широтою еру-
диції, умінням спілкуватися, уродженим почуттям гармонії. Її 
щира вдача, як магніт, притягувала людей. Валентина Василівна 
завжди була в центрі громадського життя. Посада редакторки в 
ті часи передбачала надзвичайну міру відповідальності. Худож-
ня обдарованість, хист писати, обшири фахових зацікавлень 
проступають у перших її редакторських працях, зокрема, під-
ручнику з малювання, над яким вона мудрувала з художниками 
Л. Стебловською та Е. Ревенком, посібниках для вчителів, книж-
ках мистецької тематики, серед яких варто виокремити праці її 
інститутських викладачів – «Подорож в античний світ» Ю. Асєє-
ва й «Мова образотворчих мистецтв» П. Білецького  2. 

 Водночас молода редакторка опублікувала низку власних 
праць. З одного боку, від початку 1970-х років її статті, присвя-
чені помітним виставковим проектам, призабутим мистцям і 

2 Асєєв  Ю.  С. Подорож в античний світ. Київ: Рад. школа, 1970. 128  с.; 
Білецький П. О. Мова образотворчих мистецтв. Київ: Рад. школа. 1973. 128 с.
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портретам патрона інституту, з яким невдовзі пов’язала її доля, 
почали з’являтися на сторінках журналів «Образотворче мисте-
цтво» й «Радуга»  3. З іншого боку, робота у видавництві спону-
кала молоду дослідницю написати низку текстів для збірників з 
естетичного виховання та журналів «Початкова школа», «Укра-
їнська мова і література в школі», котрі були спрямовані на те, 
щоб допомогти вчителям активніше залучати твори образотвор-
чого мистецтва та водночас відійти від їхнього поверхового літе-
ратурного прочитання  4. 

 Реалізуючи закладену ще інститутськими педагогами про-
граму вдосконалення фахових знань, Валентина Василівна по-
ставила собі за мету відвідати провідні музеї СРСР і на власні очі 
побачити знакові мистецькі твори. Тож вона побувала в Москві 
й Леніграді (нині – Санкт-Петербург), подорожувала до союзних 
республік (екскурсії тоді регулярно організовувала профспілка 
«Радянської школи»). Під враженням від побаченого підготувала 
для українського радіомовлення передачі про Мікалоюса Чюр-
льоніса й Миколу Реріха (1970), а на телеканалі УТ-1  – про ху-
дожницю Віру Баринову-Кулебу (1972), до якої згодом додалася 
програма «Портрет – художній образ епохи» (1977). 

 На початку 1970-х років В. Рубан остаточно обрала науковий 
шлях. У 1974 році за результатами заздалегідь складених канди-

3 Наприклад, див.: Рубан  В. Доробок чверті століття. Образотворче мисте-
цтво. 1970. № 5. С. 13–15; Її ж. Костянтин Піскорський. Образотворче мис-
тецтво. 1971. № 4. С. 16–17; Ее же. Портреты М. Ф. Рыльского. Радуга. 1973. 
№ 3. С. 140–143.

4 Рубан В. В. Живопис у школі. Естетичне виховання учнів засобами образот-
ворчого мистецтва. Київ: Рад. школа, 1970. Вип. 2. С. 27–40; Її ж. Живописні 
портрети українських письменників-класиків на уроках читання. Початкова 
школа. 1972. № 10. С. 71–80; Журавель О. Ф., Рубан В. В. Як «читати» картину? 
(Про живопис на уроках літератури). Українська мова і література в школі. 
1973. № 2. С. 49–57; Рубан В. В. Живопис на уроках читання в початкових 
класах. Початкова школа. 1974. № 11. С. 61–66; Її ж. Бесіда за творами жи-
вопису з теми «Радянська Армія – визволителька». Початкова школа. 1975. 
№ 5. С. 61–66; Її ж. Тема праці у творах українських радянських художників. 
Початкова школа. 1976. № 2. С. 71–77; Її ж. Тематична картина на уроці літе-
ратури. Українська мова і література в школі. 1976. № 6. С. 37–42.
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датських іспитів її зарахували до аспірантури Інституту мисте-
цтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського Академії 
наук УРСР (нині / далі – ІМФЕ). Кандидатське дослідження «Укра-
їнський радянський портретний живопис (тенденції розвитку)», 
підготовлене під керівництвом завідувача відділу образотворчого 
мистецтва ІМФЕ, кандидата мистецтвознавства В.  Афанасьєва, 
молода вчена захистила 1979  року в Науково-дослідному інсти-
туті теорії та історії образотворчих мистецтв Академії мистецтв 
СРСР у Москві  5. Її опонентами виступили знаний московський 
сходознавець і водночас дослідник мистецтва радянського пері-
оду, доктор мистецтвознавства Б. Веймарн та молодий київський 
науковець, кандидат мистецтвознавства Ю. Белічко, який на той 
час завідував кафедрою теорії та історії мистецтва КДХІ.

 У 1977 році – після закінчення аспірантури – Валентина Василів-
на почала працювати молодшою науковою співробітницею, згодом 
обіймала посади старшої (1983), провідної (1991) та головної (2000) 
наукової співробітниці відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ. За 
цими рядками постає сорок років напруженої щоденної праці, що 
була подібна, за її власним висловлюванням, до «нанизування на-
миста з образів, вражень, думок, фактів, слів, фраз...». Дослідниця 
була щасливою людиною, бо насолоджувалася своєю роботою, про-
те часто страждала від неї, адже завжди відчувала тягар відповідаль-
ності за кожне написане слово, тому постійно перебувала в інтелек-
туальному напруженні. Значення її наукового доробку для розвитку 
мистецтвознавства сьогодні складно переоцінити.

 Упродовж академічного періоду виразно окреслилось коло на-
укових зацікавлень В.  Рубан: творчість українських художників 
ХVIIІ–ХХ  ст., жанр портрета у вітчизняному мистецтві, історія 
української мистецтва та культури загалом. Хронологічний діа-
пазон цих досліджень  – чотири століття: ХVII  – початок  ХХІ-го. 
За кожною з названих тем очевидна прискіплива пошукова робо-
та в музейних фондах, архівних сховищах, приватних колекціях. 
Київ, Львів, Харків, Полтава, Дніпропетровськ, Черкаси, Вінниця, 

5 Рубан В. В. Украинская советская портретная живопись: тенденции разви-
тия: дисс. ... канд. искусствоведения: 17.00.04. Киев, 1978. 200 с.: ил.
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Кам’янець-Подільський, Чернігів, Хмельницький, Чернівці, Лебе-
дин, Суми, Конотоп, а також Санкт-Петербург, Москва, Варшава – 
це далеко не повний перелік міст, куди виїздила Валентина Василів-
на впродовж 1970–1990-х років. Співпраця з музеями збагачувала 
новими враженнями, дозволяла відшукувати нові матеріали.

 Звернення до портретного живопису – одного з найяскраві-
ших жанрів в історії вітчизняного мистецтва – стало для В. Ру-
бан певним рубіконом, подолавши який, вона здобула визнання, 
ставши на один щабель з такими видатними дослідниками, як 
Д. Щербаківський, Ф. Ернст, М. Гембарович, П. Білецький.

 Науковий спадок Валентини Василівни з проблематики 
портретного живопису дивує огромом опрацьованих фактів, 
широтою осмислення подій і явищ, багатством зібраного ілю-
стративного матеріалу. Завдячуючи її дослідженням, вдалося 
увиразнити український портрет як національне, цілісне й не-
повторне явище світової культури. Ще до здобуття ступеня кан-
дидатки наук учена опублікувала першу монографію  – «Укра-
їнський радянський портретний живопис» (1977), а невдовзі 
упорядкувала альбом «Портрет у творчості українських живо-
писців» (1979)  6. Утім, справжнє визнання прийшло до неї після 
видання фундаментальних монографічних досліджень «Укра-
їнський портретний живопис першої половини ХІХ  століття» 
(1984) та «Український портретний живопис другої половини 
ХІХ  – початку ХХ  століття» (1986)  7, які стали підґрунтям для 
захисту докторської дисертації «Український портретний жи-
вопис кінця XVIII  – другої третини ХІХ  століття (проблеми  
розвитку)»  8, що відбувся 1990 року в Академії мистецтв СРСР. 

6 Рубан  В. Український радянський портретний живопис. Київ: Мистецтво, 
1977. 140 с.: іл.; Портрет у творчості українських живописців: альбом / авт. 
вступ. ст. та упоряд. В. В. Рубан. Київ: Мистецтво, 1979. 286 с.: іл. 

7 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століття. 
Київ: Наук. думка, 1984. 369, [2] с.: іл.; Її ж. Український портретний живопис 
другої половини ХІХ –початку ХХ століття. Київ: Наук. думка, 1986. 222, [2] с.: іл. 

8 Рубан В. В. Украинская портретная живопись конца XVIII – второй трети 
XIX века: проблемы развития: дисс.  ... доктора искусствоведения: 17.00.04. 
Киев, 1990. 342 с., прил. (с. 343–500), прил. (120 с. ил.). 
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Згодом різні аспекти побутування та еволюції жанру були 
поглиб лено розглянуті нею як в монографічному (книжка «За-
буті імена: розповіді про українських художників ХІХ – початку 
ХХ століття», альбом «Анатоль Петрицький. Портрети сучасни-
ків»)  9 і  панорамному зрізах (ідеться про розділи в другій книзі 
четвертого тому «Історії української культури» та третьому й 
четвертому томах «Історії українського мистецтва»  10).

 У науковому доробку Валентини Василівни особливе місце по-
сідає книжка «Забуті імена. Розповіді про українських художників 
ХІХ – початку ХХ століття». Вибір теми, присвяченої життєпису 
українських художників, висвітленню їхньої творчості крізь при-
зму людських доль, безумовно, пов’язаний з морально-етичними 
переконаннями дослідниці. Вона вважала, що талант художника 
є даром Небес, а обставини долі не завжди справедливі. Також 
усвідомлювала, що іноді буває важко пробитися через людську 
байдужість, несправедливість, подолати соціальні перепони, про-
тистояти політичній цензурі. Розглядувана книжка повернула з 
небуття чимало талановитих мистців. В. Рубан вдалося наповни-
ти русло усвідомлення вітчизняної традиції потужним фактажем, 
утвердити ідею самодостатності української нації, переконливо 
спростувавши поширені твердження про периферійність націо-
нальної культури проти європейської та російської. У перші роки 
здобуття Україною незалежності згадана праця дала поштовх для 
започаткування Державної програми «Повернуті імена».

 Водночас із дослідженням історії мистецтва XVIII – початку 
XX ст. Валентина Василівна зажди жваво цікавилася творчістю 

9 Рубан В. В. Забытые имена: рассказы об украинских художниках ХІХ – начала 
ХХ  века. Киев: Наук. думка, 1990. 287  с.: ил.; Анатоль Петрицький: портрети 
сучасників: альбом / авт.-упоряд. В. В. Рубан. Київ: Мистецтво, 1991. 127 с.: іл. 

10 Рубан В. В. Образотворче мистецтво. Історія української культури: у 5 т. Київ: 
Наук. думка, 2005. Т. 4, кн. 2: Українська культура другої половини ХІХ століт-
тя. С.  633–1152; Її  ж. Образотворче мистецтво. Історія українського мисте-
цтва: у 5 т. Київ: ІМФЕ, 2006. Т. 4: Мистецтво ХІХ століття. С. 104–279, 400–
641; Її ж. Портретний живопис. Історія українського мистецтва: у 5 т. Київ: 
ІМФЕ, 2011. Т. 3: Мистецтво другої половини ХVІ–ХVІІІ століття. С. 145–221, 
545–636, 771–858.
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сучасних художників, про що свідчать упорядковані нею аль-
боми та каталоги виставок В. Шаталіна, Г. Довженка, М. Попо-
ва, В. Виродової-Готьє, Р. Багаутдінова та інших, а також статті 
про здобутки дипломників КДХІ загалом і дипломну роботу ви-
пускника вишу І. Бондаревського (оформлення драми Лесі Укра-
їнки «Оргія») зокрема, репрезентований на виставках доробок 
графіків М. Гроха, В. Сергеєва, Б. Туліна, А. Чебикіна, М. Шелес-
та, творчість В. Виродової-Готьє, В. Баринової-Кулеби, В. Голова-
нова, М. Степанова  11. Разом із численними статтями у фахових 
виданнях («Искусство», «Образотворче мистецтво», «Советское 
искусствознание», «Українське мистецтвознавство» тощо), вона 
активно популяризувала вітчизняне мистецтво в періодиці (від 
столичної «Культури і життя» до американської «Свободи»), ви-
ступала на відкриттях виставок, у радіо і телепрограмах. Брала 
активну участь у художньому й громадському житті, зокрема, 
як членкиня Національної спілки художників України, правлін-
ня товариства «Знання», Художнього фонду СРСР, Республікан-
ської комісії з мистецтвознавства й критики, заступниця голови 
Товариства охорони пам’яток історії і культури.

 Період творчої зрілості приніс визнання наукових здобутків 
В. Рубан. У 1986 році Вища атестаційна комісія при Раді Міні-
стрів СРСР присвоїла їй вчене звання старшої наукової спів-
робітниці за спеціальністю «мистецтвознавство», а 1987  року 
колегія Державного комітету УРСР у справах видавництв, полі-
графії і книжкової торгівлі разом із правліннями Спілки пись-
менників України та Спілки журналістів України за статті «У 
контексті часу. Про деякі особливості портретного живопису в 
українському мистецтві» й «Живописні скарби Лебедина»  12 від-
значили її Республіканською премією ім. О. Білецького в галузі 
літературно-художньої критики одночасно зі славетним земля-
ком – Іваном Дзюбою. Затим прийшло звання заслуженої діячки 

11 Реєстр основних публікацій В. Рубан див. у третьому розділі збірника.
12 Рубан В. В контексте времени: о некотрых особенностях портретной живо-

писи в украинском искусстве. Проблемы и тенденции советского станкового 
искусства: сб. статей. М.: Сов. художник, 1986. С. 83–96; Її ж. Живописні 
скарби Лебедина. Наука і суспільство. 1986. № 10. С. 46–49.
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мистецтв України (1994) та обрання членкинею-кореспондент-
кою Національної академії мистецтв України (1997). 

 Валентина Василівна була беззаперечною лідеркою колективу 
відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ, хоча формально очолю-
вати підрозділ ніколи не погоджувалася. Її авторитет базувався 
на глибоких знаннях, досвіді й насамперед – на сумлінності в ро-
боті. З-поміж співробітників вона виконувала найбільші обсяги 
планових навантажень. Не можна не сказати про те, що вчена 
вимогливо й водночас доброзичливо ставилася до людей, багато 
уваги, сил і часу приділяла вихованню наукової зміни, керувала 
підготовкою дисертаційних праць, опонувала на захисті канди-
датських і докторських дисертацій, рецензувала численні моно-
графії, працювала в спеціалізованих учених радах, була членки-
нею та заступницею голови експертної ради Вищої атестаційної 
комісії України. Не минало тижня, щоб до неї за консультаціями 
не зверталися співробітники музеїв з різних куточків України чи 
із-за кордону, з якими вона щедро ділилася знаннями і досвідом. 

 В. Рубан була пристрасною дослідницею історії як українського, 
так і світового мистецтва і, що особливо варто підкреслити, збирач-
кою – але не творів, а виписок з архівних джерел, свідчень про жит-
тя і творчість художників та відповідного ілюстративного ряду. Її 
феноменальна пам’ять утримувала енциклопедичні обсяги інфор-
мації про мистців. Ці матеріали вона поступово вводила до науко-
вого обігу, зокрема, публікувала в німецькому виданні «Allgemeines 
Künstlerlexikon: die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker» (Всес-
вітній лексикон художників усіх часів та народів), з яким співпра-
цювала від середини 1990-х років і дуже пишалася тим, що укра-
їнські мистці, представлені у фундаментальному словнику з її 
ініціативи, стали в один ряд із всесвітньовідомими майстрами. 

 Слід відмітити, що усвідомлення дослідницею обраної теми 
завжди поєднувало логіку й інтуїцію, а притаманний їй тип 
мислення був сповнений всеохопної універсальності й водночас 
спроможності до розщеплення глобальних проблем на складові 
нижчого порядку. Тому звернення до кожної теми передбача-
ло, по суті, широту горизонту проблематики та розкриття її за 
допомогою глибинного опрацювання найрізноманітніших ло-
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кальних явищ. Історія становлення національної традиції для 
В. Рубан – це взаємопроникнення виявів різного рівня (законо-
мірностей у розвитку світової культури, українського контексту 
як в історичній ретроспективі, так і в конкретних життєвих об-
ставинах творчості художника, формування його особистості). 
В основі такого підходу – прискіпливе дослідження найдрібні-
ших деталей (біографії, оточення, секретів ремесла й особливос-
тей художнього мислення), одним з результатів чого стало на-
працювання значної добірки матеріалів, серед яких – публікації, 
присвячені творчості Т.  Шевченка  13, напрацювання з україн-
ського іконопису й живописної мініатюри ХVІІІ–ХХ ст., худож-
нього життя Києва кінця ХVIII – початку ХІХ ст.  14 та багатьох 
інших явищ в історії національної культури. Зібрані матеріали 
та досвід, набутий під час їхнього опрацювання, сприяли ви-
робленню панорамності погляду на процеси, що нуртували у 
вітчизняній культурі, зокрема образотворчому мистецтві, та за-
кономірно потребували систематизації. Тож наступним етапом 
наукової роботи Валентини Василівни стало написання узагаль-
нюючих розділів, присвячених історії образотворчого мисте-
цтва, для згаданих уже «Історії української культури» та «Історії 
українського мистецтва». За першу з них дослідницю було від-
значено (посмертно) Державною премією України в галузі науки 
і техніки за 2014 рік.

 Однією з улюблених тем Валентини Василівни було мисте-
цтво порубіжжя ХІХ–ХХ ст. Для її розкриття вона постійно зби-
рала матеріали, що їх частково використала в четвертому томі 
«Історії українського мистецтва». Поступово вибудовувалася 
концепція наукового проекту  – серії видань «Мистецькі роди 
України», де вона планувала розглянути значення художніх 
династій у розвитку національної художньої культури, висвіт-

13 Рубан  В. Шевченко-портретист: до питання живописного стилю. 
Образотворче мистецтво. 1983. № 2. С. 19–22; Її ж. К вопросу о стиле пор-
третного творчества Т. Г. Шевченко: к 170-летию со дня рождения художни-
ка. Искусство. 1984. № 9. С. 64–68.

14 Рубан  В. Мистецьке життя Києва кінця XVIII – початку ХІХ  століть. 
Образотворче мистецтво. 1982. № 3. С. 20–22.
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лити долі мистців та їхню творчість на зламі позаминулого й 
минулого століть. Певною мірою ця робота торкалася і теми не-
справедливо забутих (або зумисне притінених) імен. Серію мала 
започаткувати трилогія «Кричевські і українська художня куль-
тура ХХ століття». Розпочала Валентина Василівна з монографії, 
присвяченої старшому з Кричевських – Василеві Григоровичу  15. 
Неоціненну допомогу й підтримку їй надали представники роду 
Кричевських, що зберегли сімейні реліквії (документи, фотогра-
фії, твори своїх предків), учні майстра. Завдяки Леоніду Андрі-
ївському, який створив художню концепцію / макет монографії, 
видання набуло яскравої образності та вишуканості, саме стало 
твором книжкового мистецтва. Згадана праця, що належить до 
найвищих професійних досягнень Валентини Василівни, водно-
час позначена трагічною подією в її особистій долі. У присвяті 
авторка розповіла, наскільки важливу роль у підготовці книж-
ки, насамперед у пошуку творів, виготовленні світлин і кольоро-
вих слайдів, копіюванні архівних та інших матеріалів, відіграв 
її чоловік  – Валерій Кравченко, життя якого обірвалося, коли 
текст щойно почали набирати на комп’ютері. Саме тому чи не  
найвистражданішу монографію свого життя дослідниця «з гли-
бокою любов’ю і довічною вдячністю за щастя жити й працювати 
разом»  16 присвятила світлій пам’яті чоловіка. 

 Валерій Олександрович Кравченко (1941–2001) народився в 
Києві, пройшов трудовий шлях від слюсаря-обмотувальника до 
першого міністра зовнішньоекономічних зв’язків незалежної 
України (1991–1992) і радника Президента України із зовнішньое-
кономічних питань (1993–1994). Він був вольовою, цілеспрямова-
ною, високоосвіченою людиною. Ці риси характеру поєднувалися 
із загостреним відчуттям справедливості, відкритістю, щирістю 
та душевною щедрістю. Вони познайомилися в Москві, коли Ва-
лентина Василівна працювала у видавництві. Доля подарувала їм 
двох синів (Дениса й Олександра) та сімейне щастя. Поряд із чоло-

15 Рубан-Кравченко  В. Кричевські і українська художня культура ХХ  століття. 
Василь Кричевський. Київ: Криниця, 2004. 704 с.: іл. (Мистецькі роди України).

16 Там само. С. 19.
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віком, який завжди залишався духовно близькою людиною, під-
тримував її в усьому, уважно стежив за науковими досягненнями, 
був першим читачем і критиком праць, Валентина Василівна по-
чувала себе впевненіше, від сімейних турбот вона лише розквіта-
ла. Тяжка хвороба Валерія Олександровича та його передчасна 
смерть вибили у Валентини Василівни опору з-під ніг, поруши-
ли життєві орієнтири. Щоправда, вона продовжувала напружено 
працювати, здебільшого вдома, але зрідка, як сама казала, «випо-
взала» до майстерні. Любила пройтися до неї від Золотих воріт, 
відчути дух давнього міста, яке стало для неї рідним: у ньому вона 
прожила понад піввіку. Малесенька кімнатка з передпокоєм на 
Андріївському узвозі, 36 була для неї обителлю тиші й розради: 
серед книжок, стелажі з якими сягали стелі, картин і малюнків, 
подарованих найближчими друзями (давніми сусідами по май-
стерні Л. Стебловською, Е. Ревенком, Р. Багаутдіновим), навпроти 
дверей стояв її робочий стіл з ноутбуком, а поряд – глечик з пен-
злями – алюзія на «шарденівський» натюрморт.

 Утім, найбільшою окрасою майстерні був краєвид з вікна: 
Андріївська церква на тлі Небес – певний сакральний простір, як 
у храмі. За вікном збігали пори року, минали літа, а біль втрати 
не відпускав, у душі вирувало безперервне голосіння.

 На столі – уже майже закінчена верстка книжки «Федір Кри-
чевський» (наступний том трилогії «Кричевські і українська ху-
дожня культура ХХ  століття»), робочі матеріали до монографії 
про Петра Холодного, об’ємні тексти для масштабного багато-
томного проекту «П’ять віків українського портрета»… Очевид-
но, що вона пішла з життя несподівано, сповнена творчої енергії, 
ідей та нових задумів.

 Поховали Валентину Василівну поряд з Валерієм Олексан-
дровичем у Києві, на Байковому кладовищі (ділянка 52 а).

 Довіку будемо нести у своїх душах світлу пам’ять про цю лю-
дину.

 Дослідники образотворчого мистецтва ІМФЕ
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Петро Говдя

ВІЧ-Н А-ВІЧ З ПОРТРЕТОМ   1

 «…ПОДНИМИ ЖЕ от земли мысли твои и уразумей челове-
ка» – цей мудрий вислів Г. Сковороди служить епіграфом до аль-
бому «Портрет у творчості українських живописців» – видання, 
яке стане чудовим подарунком шанувальникам прекрасного   2. 
Це вже друга праця кандидата мистецтвознавства В. Рубан, яка 
два роки тому видала ґрунтовне дослідження «Український ра-
дянський портретний живопис».

 Слід зазначити, що в історії портрета ще чимало «білих 
плям». Якщо український портретний живопис XVII–XVIII сто-
літь докладно висвітлено в книжці доктора мистецтвознавства 
П. Білецького, то спеціальних досліджень розвитку цього жанру 
в ХІХ та на початку ХХ століття ще немає. Рецензований альбом 
значною мірою заповнює цю прогалину.

 Портрет  – мистецтво складне і своєрідне. Можна цілком 
погодитися з автором-упорядником, що «саме в портреті най-
повніше і найяскравіше втілилися прогресивні тенденції часу, 
гуманістична концепція українського мистецтва, зародження і 
розвиток у ньому реалізму». Важливо, що в такому популяриза-
торському виданні знайшли місце ряд наукових концепцій, об-
ґрунтовано передумови зародження портретного живопису, роз-
глянуто його основні різновиди, тенденції розвитку. У вступній 
статті стисло викладено історію українського портрета від сивої 
давнини до сучасності. При цьому автор дотримується справді 
наукового погляду на процес, уникаючи опису пам’яток, подає їх 
лапідарний аналіз. Розвиток портретного жанру розглянуто на 
тлі історико-культурного руху в країні, пов’язано з тенденціями 

1 Публікується за: Говдя П. Віч-на-віч з портретом. Культура і життя. 1980. 
20 берез. – Прим. ред.-упоряд.

2 Портрет у творчості українських живописців / авт. вступ. ст. та упоряд. 
В. Рубан. Київ: Мистецтво, 1979. 
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суспільного життя. Усе це робить альбом цікавим і корисним ви-
данням як для фахівців, так і для широких кіл читачів. 

 Вдало підібрані ілюстрації наочно розкривають еволюцію 
українського портретного живопису. Перелік репродукцій з точ-
ними каталожними даними  – прізвище й ініціали художника, 
дата створення, матеріал, техніка, місцезнаходження – допома-
гає орієнтуватися в багатому фактичному матеріалі. Ілюстрації 
розміщено за хронологічним принципом, що в цілому не викли-
кає заперечень, проте твори радянського мистецтва, мабуть, слід 
було б подавати за майстрами, бо тоді можна скласти повне уяв-
лення про доробок кожного з них. 

 Видання приваблює зовнішнім виглядом  – вдало знайде-
но формат, зі смаком виконано оформлення суперобкладинки, 
форзаца, титульних сторінок. Резюме російською, англійською, 
французькою та німецькою мовами. Видавництво «Мистецтво» 
може по праву вважати цей альбом одним із набутків. Хочеться 
побажати, щоб і інші видання з образотворчості були виконані 
на такому високому художньому й поліграфічному рівні. 
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А КТУА ЛЬНЕ ВИД А ННЯ   1

Монографія В.  В.  Рубан «Український портретний живопис 
першої половини XIX століття»  2 заповнює істотну прогалину в 
історії нашого мистецтва. Сталося так, що, за винятком портрет-
ного доробку кількох майстрів, які працювали в Україні в цей 
час, зокрема В. Тропініна, К. Павлова, Т. Шевченка, сотні творів 
відомих і анонімних портретистів лежали досі «мертвим капі-
талом» у музейних фондах, неприступні широкому глядачеві та 
навіть не запроваджені до наукового обігу.

 Між тим уже сама собою величезна кількість цих пам’яток 
промовисто засвідчує, що популярність портретного жанру по-
рівняно з XVIII  ст. в Україні XIX ст. не тільки не зменшилася, 
а навіть збільшилася. Факт прикметний тим більше, що коло 
портретованих осіб розширюється. Скасування козаччини, пе-
ретворення нащадків старшин на російських дворян, нові есте-
тичні смаки, моди – усе це, звичайно, не могло не позначитися на 
портретному живописі. Яскраво-своєрідні ктиторські портрети 
разом з грезетовими жупанами та киреями відійшли в минуле. 
Найталановитіші уродженці України ще у XVIII  ст. тягнуться 
до Петербурга, де здобувають академічну освіту й залишаються 
працювати. Місцеві особливості українського портретного жи-
вопису на зламі століть нівелюються, а далі тим більше не впа-
дають в око. Тим почасти і пояснюється дивна байдужість мис-
тецтвознавців до цього матеріалу. Складність його дослідження 
полягає і в тому, що корпус пам’яток у цей час надзвичайно стро-
катий за складом: портрети, мальовані вихованцями Петер-
бурзької академії мистецтв, іноземними гастролерами, аматора-
ми, цеховими майстрами, художниками-кріпаками; портрети, 

1 Публікується за: Білецький  П. Актуальне видання. Образотворче мисте-
цтво. 1985. № 2. С. 30. – Прим. ред.-упоряд.

2 Рубан В. В. Український портретний живопис пер шої половини XIX століт-
тя. Київ: Наук. думка, 1984. 372 с., 310 іл.
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виконані з натури, копійовані з оригіналів (живописних, а то й 
гравірованих), створені за уявою. Об’єднання всього цього, зда-
валося б, унеможливлювало загальні висновки про магістраль-
ний розвиток жанру.

 Треба було не лише провести копітку, виснажливу роботу по 
збиранню матеріалів, а й мати наукову відвагу, щоб звернутися 
до теми, обраної В. В. Рубан. Не можна не привітати її з тим, що 
ризик, на який вона пішла, цілком себе виправдав: вихід у світ 
монографії – безумовна подія в радянському мистецтвознавстві. 
Перша в своєму роді, вона, безперечно, дасть стимул як авторці, 
так і її колегам для подальших досліджень.

 З’ясовуючи особливу роль романтичної течії на новому ета-
пі розвитку українського мистецтва, дослідниця підтверджує 
свої міркування досить докладними стилістичними аналізами 
конкретних творів, цілком слушно бачить у романтизмі своє-
рідний «каталізатор», який, ніби конденсуючи час, обумовив, на 
перший погляд, загадковий «стрибок» від портретів парсунно-
го типу до реалістичних і психологічних образів людини. Згід-
но з її концепцією, «ключем розуміння» розвитку (а не стриб-
ка!) портретного живопису на українських землях є романтизм. 
Слушно вказує вона і на вперте збереження в портретному 
живописі України XIX ст. неупередженого погляду на натуру, 
«наївного реалізму» майстрів-примітивістів, котрі, як і в росій-
ських провінційних містах та поміщицьких маєтках, часто-гус-
то виконували замовлення, що орієнтувало їх на зразки «вче-
ного» живопису. І якщо з класицизмом вони конфліктували, 
то романтизм певною мірою інтуїтивно сприймали. Проявом 
романтизму замовників із середовища поміщиків-українців 
були зітхання за часами гетьманщини, удаваний демократизм, 
демонструючи який вони «пили горілку з мужиками», оздо-
блювали свої покої «серійними» портретами гетьманів (будь-
якої, хоч би й незграбної роботи художників-самородків, рідше 
творами професіоналів високого класу), позуючи, вбиралися в 
шаровари і свитки доброго сукна, хвацько підкручуючи пеще-
ні вуса або ж акцентуючи свою «українськість» вишиваними 
сорочками. Щодо поміщиків-поляків, то їхній романтизм мав 
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інше забарвлення. У своїх маєтках на Правобережній Україні 
вони підтримували культ Наполеона Бонапарта, передплачу-
вали французькі видання, виношували плани відновлення 
«шляхетської республіки», а портретистами в них були пере-
важно живописці західноєвропейської школи. Дрібніша шлях-
та трималася старожитніх «сарматських» звичаїв, задовольня-
лася майстерністю аматорів або ж живописців середньої руки, 
які прикрашували костьоли і могли принагідно скопіювати чи 
намалювати портрет. Особливою течією польського романтиз-
му було «козакофільство», з яким, між іншим, пов’язані пор-
трети двірських козаків та Івана Ґонти. Чудові зразки подібних 
творів, репродуковані в книжці, дозволяють перенестися в ми-
нуле. Це не лише портрети конкретних осіб, а й образи певного 
часу, місця, середовища.

 Книжка В. В. Рубан стане в пригоді і науковцям, які її уважно 
прочитають, і митцям, і навіть тим, котрі побіжно перегорнуть 
сторінки тексту, але мимоволі пильно вглядатимуться в ілюстра-
ції, отримуючи естетичну насолоду, особливе хвилювання від 
зустрічі з людьми, що мешкали колись у нашому краї. Видання – 
справжня портретна галерея, бо репродукує 310 творів. Коли ж 
додати, що 184 з них надруковано вперше, а свого часу ще понад 
30 авторка опублікувала в журналах та наукових збірниках, то 
навіть нефахівця захопить її доробок, який розширює уявлення 
про портретний живопис України, викликає із забуття цікавих 
майстрів. Матеріалу й проблемам, які розробляються В. Рубан, 
сказати б, тіснувато в просторі монографії. Аби переконатися в 
цьому, досить назвати розділи книжки, яка складається з двох 
частин, – «Портретна традиція і романтизм», «Різновиди і типо-
логія жанру», «Збагачення портретних форм», «Творчість іно-
земних портретистів на Україні», «Мистецька освіта і майстри 
українського портрета», «Ідеальне і реальне у портретному обра-
зі», «Аматори і мандрівні митці», «Портретна творчість худож-
ників-кріпаків», «Т. Шевченко-портретист». Кожний розділ має 
підрозділи також проблемного характеру. Ось чому нема сумні-
ву, що з цієї книжки зросте ще декілька книжок. Тим більше не 
виникає бажання в коротенькому відгуку перелічувати гіпотези, 
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окремі твердження дослідниці, атрибуції творів, які здаються 
спірними.

 Хотілося б торкнутися лише такого питання, про яке поряд 
з іншими йдеться в новаторській, поза сумнівом, ґрунтовній 
монографії. Маємо на увазі регіональні особливості мистецтва 
України, яка в першій половині XIX ст. не тільки не була окре-
мою державою, а частинами належала до різних культурних 
регіонів. Якщо козацькі портрети, створювані в XVII–XVIII ст. 
на українських землях, возз’єднаних з Росією, можна назвати 
українськими і відрізнити від типологічно подібних польських 
«сарматських портретів», то «сарматські портрети» шляхтичів, 
що малювалися на Правобережній Україні наприкінці XVIII ст., 
не можна вважати українськими: є певна різниця між просвіти-
тельством і романтизмом російським, відголосок яких відгук-
нувся на Лівобережній Україні, і аналогічними польськими яви-
щами, хоч і вони поширилися на українських землях. Не можна 
сказати, що ці та інші подібні обставини не враховані в тала-
новитій книжці В. В. Рубан, але, продовжуючи розробку своєї, 
щасливо обраної теми, вона, можливо, зверне на них пильнішу 
увагу.
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ЗБЕРЕЖЕНО І ДОНЕСЕНО   1

З виходом з друку дослідження  – книжки В.  Рубан «Укра-
їнський портретний живопис першої половини ХІХ  століття» 
(К.,  Наукова думка, 1984)  – українська мистецтвознавча наука 
збагатилася і розширила свої межі <…>. 

 У книжці поставлено проблему категоризації великої кіль-
кості творів висвітлюваного періоду, визначено їхні окремі види 
і типи, з’ясовано риси національної специфіки українського 
портретного живопису, значення нової пластичної системи в 
розвитку жанру, особливостей образотворчих засобів та їхньої 
реалістичної основи. Цікаво поставлено питання про стильові 
особливості портретної творчості Шевченка-художника. Пор-
третний доробок Великого Кобзаря – порівняно малодосліджена 
галузь українського мистецтвознавства. Розділ про Шевченка-
портретиста сприймається як логічне завершення досліджен-
ня, бо ставить Шевченка-художника в тісний контекст соціаль-
но-історичної та художньої еволюції, а метод і творчі здобутки 
художника показує як закономірний результат цього процесу. 
Портретна спадщина Кобзаря – не лише вище досягнення укра-
їнського портретного живопису першої половини ХІХ століття: 
вона своїми глибоко громадськими, демократичними здобутка-
ми відкриває новий етап в його розвитку. 

 Цікаві відомості наводить В. Рубан про творчість К. Павлова, 
І. Зайцева, Г. Васька, П. Шлейфера, П. Орлова, А. Мокрицького, 
І. Сошенка, цілого ряду інших митців – М. Яблонського, Я. Маш-
ковського, Ф.  Яхимовича. Раніше їм давалася побіжна оцінка, 
тепер ми знаємо про них набагато більше. Відкрила вона й ряд 
нових імен в історії українського портрета: В.  Бутович, А.  Зе-
ленський, Б.  Клембовський, П.  Зайцев, І.  Засідатель, І.  Микло-

1 Публікується за: Говдя П. Збережено і донесено. Вечірній Київ. 1985. 14 трав. – 
Прим. ред.-упоряд.
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сиць, Г. Ганецький, І. Васьков (імовірно, брат Г. Васька), Г. Попов, 
М. Машковський та інші. 

 Торкаючись ролі та значення Петербурзької академії мис-
тецтв для розвитку вітчизняної культури, розглядаючи внесок 
вихованців академії в розвиток українського малярства, до-
слідниця наголошує на важливості тісної взаємодії російської й 
української культур.

 Мистецька спадщина епохи складається не з одних лише ше-
деврів і визначних художніх явищ. Її складає й доробок так зва-
них «малих» художників, що не набули гучної слави, проте ро-
били свій внесок у загальний розвиток національної культури. 
Авторка звернула на них увагу, розпочавши працю по вивченню 
ролі та значення цих митців в історії українського живопису.

 На сторінках книжки на прикладі портретного живопису 
досить чітко й обґрунтовано простежено стильові особливості 
розвитку класицизму, сентименталізму, романтизму.

 Особливо цікаві сторінки про взаємозв’язки професійного і 
народного напрямів, про народну течію в портреті, про творчість 
аматорів і кріпаків, роботу іноземних портретистів в Україні. 
Вагомість поставлених у книжці питань, значний архівно-дже-
рельний матеріал, наукові узагальнення і паралелі, що вводять 
український портрет першої половини ХІХ століття в контекст 
вітчизняного і європейського художнього процесу, дають під-
стави вважати, що книжка В. Рубан зацікавить шанувальників 
українського мистецтва. 
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У ДЗЕРК А ЛІ ПОРТРЕТА   1

Фундаментальна шеститомна «Історія українського мисте-
цтва» не тільки узагальнила вікові надбання, але й виявила ті 
білі плями в різних жанрах мистецтва України, які ще чекають 
на своє дослідження.

 Одним із таких маловивчених є період кінця XVIII – першої 
половини ХІХ століття. Не кажучи вже про складну проблемати-
ку мистецтва цього часу, в руках науковців було просто обмаль 
фактичного матеріалу. Вихід у світ книжки В. Рубан «Український 
портретний живопис першої половини ХІХ століття» заповнює 
суттєву прогалину в історії українського мистецтва зазначеного 
періоду в його жанровому виявленні, дозволяє спростувати до-
сить усталену думку в нашому мистецтвознавстві про те, ніби 
XVIII століттям закінчилася доба розквіту українського портре-
та. Робота підхоплює і гідно продовжує традицію дослідження 
портретного жанру, закладену визначним дослідником україн-
ського мистецтва професором П. О. Білецьким. У даному видан-
ні вперше зібрано й теоретично осмислено величезний фактич-
ний матеріал, який кардинально міняє наше уявлення про першу 
половину ХІХ століття, дає можливість переконатися в тому, що 
цей період багатий творами високої мистецької цінності, вирі-
шеними на нових пластичних засадах. Узагалі, у праці В. Рубан 
багато що зроблено вперше. Уперше так докладно, на тлі суспіль-
но-культурного життя України висвітлено творчість великого 
загону відомих і маловідомих, а то й зовсім забутих митців, се-
ред яких – професіонали і самоуки, цехові майстри і аматори та 
«найдраматичніша постать доби» – художники-кріпаки. Прові-
вши велику роботу по атрибуції творів, автор повертає із забуття 
чимало портретів та імен їхніх творців, які відіграли свою роль у 
загальному поступі досліджуваного жанру. Видавництво разом 

1 Публікується за: Белічко Ю. У дзеркалі портрета. Культура і життя. 1985. 
3 лют. – Прим. ред.-упоряд.
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з автором зробило дуже корисну справу, опублікувавши значну 
кількість творів у нереставрованому вигляді, привернувши та-
ким чином до них увагу не лише мистецтвознавців, а й рестав-
раторів, які зобов’язані ще активніше включитися в роботу по 
відновленню якнайповнішої картини нашого живопису мину-
лих століть. 

 Несподівано для себе ми не на звичних музейних експонатах, 
а на не відомих доти творах стрічаємо погляд людини аж ніяк 
не простої, як був непростим і час, коли жили зображені на цих 
портретах сучасники Кармелюка і декабристів, Шевченка і Гого-
ля. Розглядаючи розвиток портрета, В. Рубан тримає в полі зору 
весь художній процес того часу. Не тільки висвітлює динаміку 
жанру, а й дає йому якісну визначеність, пов’язує з розвитком ро-
мантизму в українському мистецтві. Це принципово важливо, 
якщо врахувати, що мистецтво романтизму в Україні не дослі-
джене. Тимчасом, як про російський романтизм є вже чимало 
солідних праць, явища романтизму в мистецтві України, зокре-
ма живописі, досі залишалися поза увагою дослідників. У книж-
ці розглянуто шляхи формування романтизму в портретному 
жанрі, з’ясовано його національні особливості, міцний зв’язок з 
місцевими традиціями і водночас зорієнтованість на загально-
європейські мистецькі явища. 

 На фактичному матеріалі, постійно звертаючись до архів-
них документів і різноманітних літературних джерел, В. Рубан 
відтворює багатопланову картину розвитку портрета <…> Пе-
реконливо звучить твердження про те, що «романтизм з його 
етичними і естетичними ідеалами складає внутрішню духовну 
домінанту» еволюції портретного живопису і в кінцевому ре-
зультаті приводить до остаточного утвердження реалізму, на 
аналізі конкретного матеріалу доводиться, що епоха романтиз-
му в Україні виявляється найбільш сприятливою для «пророс-
тання пагінців реалізму, що згодом зійшли рясними сходами». 
А впливи ззовні лише збагачували ґрунт, надавали більшої про-
фесіональної впевненості. Саме в цьому плані й розцінюється 
значення Петербурзької академії мистецтв, тих зарубіжних ху-
дожників, які своєю творчістю були тісно пов’язані з Україною, 
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тому цілком правомірно розглядаються в загальному контексті 
українського живопису.

 Як висхідна для нового етапу в розвитку українського пор-
трета розглядається в книжці творчість Д. Левицького і В. Бо-
ровиковського, постаті яких яскраво уособлюють єдність ро-
сійської і української культур. Водночас аналіз діяльності так 
званих місцевих майстрів дозволяє визначити ті фольклорні 
джерела, які справляли помітний вплив на романтичний пор-
трет, показати шлях формування останнього в умовах тісного 
взаємозв’язку з традиціями минулого. У книжці розкрито стро-
кату соціальну систему тогочасного суспільства, що відчутно 
відбивається в портреті, як «третій стан» починає справляти від-
чутний вплив на демократизацію мистецтва. Досягнення пор-
третного живопису першої половини ХІХ століття автор не від-
риває від попередньої доби. Простежуючи традиції спадковості, 
поступальності, продовження політичного досвіду, здобутого в 
процесі становлення, В. Рубан водночас підкреслює характерні 
особливості портретного живопису зазначеного періоду як но-
вого етапу розвитку жанру.

 Кожен із розділів книжки (які, у свою чергу, поділяються на 
підрозділи) являє собою ніби окреме дослідження за важливіс-
тю порушених питань і водночас органічно пов’язується з по-
передніми і наступними, що й дозволяє уявити таку широку й 
строкату, але від того не менш цікаву панораму еволюції україн-
ського портретного живопису від традиційних репрезентатив-
них зображень кінця XVIII століття і до емоційно наснажених, 
романтичних полотен, примітивних уже для початку, а особли-
во для 20–40-х років ХІХ століття. Усе це спирається на матері-
ал, здобутий, так би мовити, у «польових» пошуках, що дозволяє 
дати уявлення не тільки про загальний процес, а й з’ясувати роль 
у ньому художньої індивідуальності. Разом з тим у книжці пору-
шено ряд проблем, які можуть стати основою майбутніх дослі-
джень у цій галузі. Серед них – формування регіональних осо-
бливостей живописного портрета епохи романтизму, спільності 
й відмінності романтизму в національних школах, роль міжна-
ціональних мистецьких зв’язків тощо.
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 Книжка із цікавістю читається від початку й до кінця за-
вдяки досконалості стилю, професіональності викладу. Великий 
науковий апарат несе важливу й цікаву інформацію. Безсумнів-
но, прислужиться читачеві й іменний покажчик, резюме росій-
ською, англійською, французькою, німецькою мовами. Видавни-
цтво і автор стають на рівень сучасних вимог до наукових праць. 

 Отже, книжка В. Рубан – це видання, цікаве як для фахів-
ців, так і для широкого кола шанувальників прекрасного, бо в 
ній поряд зі строго науковими спостереженнями і висновками 
є багато хвилюючих розповідей про долі митців, долі творів, які 
доносять до нас подих минулого, розкривають його неминуще 
значення для сучасного й майбутнього нашої багатонаціональ-
ної культури.
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СВІДКИ СВОЄЇ ДОБИ   1

Вага кожного дослідження з історії мистецтва визначається 
насамперед тим, наскільки воно відкриває завісу над мало або й 
зовсім не знайомим, уводить у науковий обіг нові імена і твори. 
Але цього замало – необхідно все органічно пов’язати з життям 
суспільства, основними процесами й тенденціями, характерни-
ми для досліджуваного періоду. Тільки тоді можна говорити про 
повноцінне висвітлення тієї чи тієї сторінки минулого. Приємно 
відзначити, що книжка В. Рубан «Український портретний жи-
вопис першої половини ХІХ століття» («Наукова думка», 372 с., 
ц. 7 крб.) належить саме до таких ґрунтовних видань.

 Авторка вперше зібрала й науково осмислила багатющий 
матеріал з розвитку жанру цього періоду. Чимало тут відкрито 
або ж повернуто із забуття цікавих полотен, що дало нам досить 
струнку, цілісну картину.

 В. Рубан переконливо доводить органічний зв’язок портрет-
ного жанру з напрямом романтизму в українському мистецтві 
того часу, завдяки чому багато вже відомих творів постають у 
новому ракурсі. Так само обґрунтовано простежується на тлі за-
гального процесу утвердження реалістичних начал у портреті. 
Підкреслюється тут плодотворність взаємозв’язків українського 
і російського мистецтва, що, зокрема, яскраво відбилося в до-
робку Д. Левицького й В. Боровиковського. Чимало уваги при-
ділила дослідниця впливам на український портрет тогочасних 
західноєвропейських майстрів.

 Авторка, прагнучи розкрити всю складність і неоднознач-
ність художнього процесу даної доби, зазначає, що портрет цьо-
го часу «багато в чому успадкував риси свого попередника – пор-
трета парсунного, барокового, водночас збагатившись новими 
естетико-художніми ідеями і формами». На конкретних прикла-

1 Публікується за: Журавель О. Свідки своєї доби. Друг читача. 1985. 7 берез. – 
Прим. ред.-упоряд.
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дах простежено роль митців-професіоналів, численних вихо-
ванців мистецьких академій і насамперед Петербурзької акаде-
мії художеств, що відіграла помітну роль у поширенні знань і 
навичок, а також широкого кола майстрів, серед яких – самоуки 
і аматори, мандрівні митці та цехові, кріпосні малярі й виуче-
ники іконописних майстерень. Певна увага приділена впливові 
на розвиток жанру тих митців, які, здобувши академічну освіту, 
працювали на викладацьких посадах, вносячи помітний вклад 
як своїми портретами (бо переважна більшість їх були саме пор-
третистами), так і педагогічною діяльністю. 

 На конкретних прикладах показано, як протягом першої по-
ловини ХІХ  ст. структура жанру «має ряд характерних ознак». 
Це й «тривале збереження старих портретних форм», і досить 
широке побутування репрезентативності, увага до історичного 
портрета, тяжіння до емоційної наснаженості зображень вій-
ськових, і помітна поширеність камерних форм, які спричиня-
ють інтимізацію образу.

 Аналізуючи численні портрети (від відомих діячів до безві-
сних селян і селянок чи представників міщанства), авторка доно-
сить до нас живий пульс доби, важливої значними суспільними 
зрушеннями, зростанням самосвідомості народу. Ряд проблем, 
порушених дослідницею, можуть стати основою для подальших 
розробок.

 Широта охоплення матеріалу, чіткий стиль його викладу, 
сама постановка питання про роль живописного портрета в 
утвердженні нового бачення людини, багатоаспектність, вели-
чезний ілюстративний ряд (у багатьох випадках унікальний), 
ґрунтовний науковий апарат – усе це дозволяє високо оцінити 
роботу В. Рубан.
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УКРА ЇНСЬКИЙ  
ПОРТРЕТНИЙ ЖИВОПИС  
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТ ТЯ   1

«Публікується вперше...». Цей підпис супроводжує багато ре-
продукцій творів, вміщених у новій книжці української дослід-
ниці Валентини Василівни Рубан  2, і вони, по суті, відображають 
ту величезну пошукову роботу, виконану авторкою, яка призве-
ла до створення монографії, що істотно заново висвітлює шляхи 
розвитку українського портретного мистецтва першої половини 
XIX століття.

 Відзначимо плідність підходу до виконання дуже непро-
стих завдань, які висував перед дослідником і сам матеріал з 
його надміром та невивченістю, і ті проблеми, які поставила пе-
ред собою авторка для осмислення українського портрета в різ-
них його модифікаціях. Зауважимо відразу, що у двох великих 
розділах книжки  – «Формування романтизму в портретному 
живописі» та «Від романтизму до реалізму», розмістилися до-
сить складні і для локального, а тим більше для цілісного роз-
гляду підрозділи: «Портретна традиція XVIII століття і роман-
тизм», «Різновиди і типологія жанру», «Збагачення портретних 
форм», «Творчість іноземних портретистів на Україні» та  ін. 
Навіть короткий перелік розділів і підрозділів (мають зі свого 
боку ще додаткові членування) свідчить про широту проблема-
тики, представленої для розгляду. Проте суть не тільки в діа-
пазоні тем, а в тій скрупульозності й обґрунтованості, з якою 
вони розглядаються.

1 Публікується за: Дмитренко  А. Украинская портретная живопись первой 
половины ХІХ века. Искусство. 1986. № 5. С. 70.  Переклад з рос. І. Ходак. – 
Прим. ред.-упоряд.

2 Рубан В. В. Український портретний живопис пер шої половини XIX століття. Київ: 
Наук. думка, 1984. 
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 В. Рубан зуміла розширити наші уявлення про Д. Левицько-
го й В. Боровиковського, показавши, як вплинула їхня творчість 
на розвиток українського портретного мистецтва (до речі, під-
розділом про цих художників відкривається книжка). Авторка 
зробила суттєвий внесок і в питання про еволюцію Т. Шевчен-
ка-портретиста. Слід зауважити при цьому, що В. Рубан досить 
тонко простежує взаємовплив зображення і поетичного слова у 
творчості Шевченка, особливо там, де йдеться про вплив народ-
них джерел, їхнє своєрідне входження в мистецтво художника. 
До того ж В. Рубан уперше взялася простежити взаємодію гра-
фічного й живописного портрета в Шевченка.

 Авторка також зуміла розгледіти за фігурами відомих май-
стрів – вихідців з України і живописців, подібних до В. Тро-
пініна, творчість яких досягла розквіту в цих краях,  – цілу 
плеяду мистців різного рівня обдарування і професійної під-
готовки, без яких неможливо об’єктивно оцінити розвиток 
мистецтва цілого періоду. Але перед тим потрібно було вияви-
ти ці імена та твори в різних архівах і музейних зібраннях не 
тільки України, а й усієї країни, класифікувати та осмислити 
матеріал. Авторка дає можливість побачити ту епоху очима 
видатних майстрів, учнів Академії мистецтв, художників з 
місцевих центрів, котрі часто не були професіоналами, іно-
земців, які писали в Україні. Важливо, що в книжці детально 
й доказово охарактеризовано особливості творчості кожної з 
названих категорій художників. Ця робота не була б можли-
вою і без ретельної атрибуції багатьох творів, на що, на жаль, 
зараз іноді не звертають належної уваги. Вона дала змогу не 
тільки ввести в науковий обіг імена українських художників 
В.  Бутовича, І.  Васькова, Г.  Ганецького, П.  Зайцева, А.  Зелен-
ського, І.  Засідателя, М.  Машковського, Б.  Клембовського та 
інших, а й чимало додати відомостей про І. Зайцева, К. Павло-
ва, А. Мокрицького, П. Шлейфера, І. Сошенка...

 Авторка взяла на себе нелегку працю ще в одному аспекті. 
Аналізуючи творчість художників України, які жили в різних 
її місцях, вона намагається простежити вплив різних націо-
нальних шкіл (адже тогочасне мистецтво України через істо-
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ричні обставини зазнало різних впливів) на еволюцію укра-
їнського портрета в різні періоди. Тут, звичайно, залишається 
місце для ретельнішого розгляду, але початок покладено. Ха-
рактерно, що, розглядаючи розвиток українського портрета в 
його цілісності за всієї складності внутрішніх зв’язків, Рубан 
відзначає в ньому риси, що свідчать про його інтерес до важ-
ливих суспільних явищ. У зв’язку з цим у книжці не випадкові 
підрозділи: «Портрети учасників Вітчизняної війни 1812 року», 
«Образи декабристів», «Подальша демократизація портретно-
го живопису», «Народний образ у В. Тропініна», «Селянський 
портрет». Зрозуміло, акцентуючи прогресивні явища в історії 
розвитку українського портрета, В. Рубан аж ніяк не спрощує 
ситуації!

 Велику увагу в книжці приділено проблемам романтизму, 
його ролі в українському портретному мистецтві, що еволю-
ціонувало в бік більш глибокого розуміння людської індиві-
дуальності. В. Рубан проводить цю думку цілеспрямовано й у 
багатьох випадках доказово. Дійсно, про романтизм у мисте-
цтві й особливо в літературі написано чимало. Але все-таки це 
явище характерне тим, що в кожному окремому випадку – і в 
мистецтві цілого народу, і у творчості окремого художника – 
воно проявляється по-різному. Розглядаючи окремі твори, ав-
торка намагається виявити його риси, але нерідко визначення 
романтичного зводиться до часто повторюваної думки про по-
силення інтересу до людської індивідуальності. Характеристи-
ка ця правильна, проте її в низці випадків явно недостатньо, і 
потім – інтерес до людської індивідуальності – це прикметна 
риса, якщо не сказати суть, образу реалістичного. Є й інше. Як 
усяка захоплена дослідниця, котра відкрила й вивчила ціка-
вий матеріал, В. Рубан нерідко завищує оцінки творів, а часом 
і підміняє їх епітетами. Додамо, що й ці епітети іноді вигля-
дають надмірними, а це несправедливо урівнює твори різно-
го художнього рівня. До цих недоліків віднесемо й занадто 
поширені описи портретів, з яких починає вислизати аналіз. 
Утім, це можна пояснити надлишком інформації, наведеної в 
тексті. З  іншого боку, така інформативність апарату виявля-
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ється вельми доречною. Вона дає дуже багато корисного мате-
ріалу, корисного для даної книжки і для майбутнього дослід-
ника. Суть у тому, що кожен з настільки докладно вирішених 
розділів монографії В. Рубан науково цінний не тільки у своїй 
даності, але і як можливий об’єкт, можливий напрям подаль-
шого вивчення вітчизняного портретування. У цьому сенсі й 
книжка «Український портретний живопис першої половини 
XIX століття» є не лише внеском в українське радянське мис-
тецтвознавство, але й у нашу багатонаціональну мистецтво-
знавчу науку в цілому.
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НОВА КНИГА  
ПРО УКРА ЇНСЬКИЙ ПОРТРЕТ  1

Праця В. Рубан, присвячена актуальній, але не достатньо ще 
висвітленій в українській мистецтвознавчій літературі темі – іс-
торії портретного малярства в Україні другої половини XIX  – 
початку XX століть, є продовженням та завершенням уже опу-
блікованої раніше роботи «Український портретний живопис 
першої половини XIX століття»  2 (К., 1984).

 Як і попередня, щойно видана монографія ґрунтується на 
докладному вивченні портрета в його взаємозв’язках з іншими 
жанрами і в контексті загального художнього поступу в склад-
ний, насичений вагомими соціальними і духовними зрушення-
ми період, коли значно зростає суспільна роль мистецтва. Воно 
стає виразником ідеалів, що народжуються в умовах революцій-
но-демократичного руху, чутливо відбиває протиріччя соціаль-
ної дійсності. Розмежування прогресивних і реакційних сил в 
суспільному житті породжує і відповідну ситуацію у сфері ху-
дожньої творчості, де спостерігається боротьба різних тенденцій 
і напрямів. Увага до людини – уособлення тих чи інших ідеалів, 
а відтак – до жанру портрета, у якому яскраво відбиваються ду-
ховна атмосфера й прогресивні ідеали епохи, стає закономірною.

 У другій половині XIX століття утворюється певне співвідно-
шення жанрів, серед яких перше місце посідає побутовий живопис, 
здатний підіймати і розробляти соціально актуальну тематику. Але 
й портрет «не здає» своїх позицій, не втрачає свого значення. Це на 
великому фактичному матеріалі, аргументовано, а тому й перекон-
ливо доводиться в книжці, що значно коригує усталене уявлення 
про стан портретного жанру в згаданий період. На конкретних при-

1  Публікується за: Жолтовський  П. Нова книга про український портрет. 
Образотворче мистецтво. 1987. № 1. С. 30–31. – Прим. ред.-упоряд. 

2  Рубан В. В. Український портретний живопис другої половини XIX – почат-
ку XX століття. Київ: Наук., думка, 1986. 224 с., 330 іл.
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кладах автор показує, як разом з утвердженням жанрового живо-
пису, разом з поширенням пейзажу портрет, хоча і втрачає значну 
кількість замовників через конкуренцію з фотографією, продовжує 
розвиватись у тісній взаємодії з цими жан рами, набуває нових рис 
і якостей, що помітно впливають на його образну структуру. Од-
нією зі сфер побутування портрета стає виставочна експозиція, що 
значно сприяє виявленню творчих інтересів художника. Чіткіше 
виявляється розходження між замовним і незамовним портретом. 
Акцентуючи увагу на творчості так званих шістдесятників, ви-
світлюючи діяльність маловідомих або й зовсім не відомих митців, 
автор показує, що портретний живопис цієї доби завойовує нові 
висоти в художньому осягненні людини, виходить на межі погли-
бленого психологізму в трактуванні образу особи, у розкритті її ха-
рактеру в усій його глибині й діалектичній суперечливості. Важли-
вими є спостереження і висновки про те, що, як і в попередній час, 
саме в портреті набагато раніше за інші жанри з’являється місткий 
психологічний образ людини з народу. Ця думка ілюструється до-
кладно висвітленою творчістю П. Мартиновича.

 Соціальна спрямованість митців посилює їхню увагу до народ-
них образів, підносить їх на новий рівень художнього осмислен-
ня. Життєва правдивість творів починає вимірюватись не лише 
етнічними особливостями типажу, яскравістю етнографічних де-
талей чи особливістю середовища, але й глибиною психологічних 
характеристик. Цей важливий здобуток побутового живопису 
стає надбанням і портретного жанру. Спостерігається звернення 
до образів прогресивної інтелігенції, кращі якості якої уособлю-
валися в численних портретах діячів національної культури.

 У монографії звертається увага на те, що поряд з демократич-
ним напрямом досить міцним струменем в загальному худож-
ньому процесі є академічний, який хоч і різко розмежовується 
з розвитком реалістичних тенденцій, та все ж зазнає їхнього 
впливу. На прикладах творів О. Рокачевського, М. Брянського та 
інших В. Рубан показує, як вірність натурі, об’єктивність у від-
творенні рис і характеру людини утримують митців від надмір-
ної зовнішньої красивості й поверховості салонного мистецтва. 
Розглядаючи здобутки портрета другої половини XIX століття, 
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автор звертає увагу читача на важливість плодотворних зв’язків 
з прогресивною російською культурою, а також підкреслює зна-
чення загального підвищення професіонального рівня, зумовле-
ного діяльністю художніх шкіл, навчальних закладів, які працю-
вали в Україні та давали початкову й середню художню освіту.

 Проте, незважаючи на якісні зміни, що відбуваються в по-
глибленні реалістичних тенденцій у портреті, його питома вага в 
жанровій мистецькій структурі другої половини століття знижу-
ється та помітно підвищується вже наприкінці XIX – на початку 
XX століть, коли в складних умовах передреволюційного часу, під 
впливом кризових явищ суспільного життя деформується духов-
на гармонія. Саме тоді портрету випадає важлива історична мі-
сія  – зберегти і розвинути кращі гуманістичні надбання націо-
нальної культури. В. Рубан показує, як у цих умовах портретний 
жанр підхоплює і розвиває кращі здобутки побутового живопису, 
утримуючи й підносячи завойовані ним реалістичні позиції.

 Художні пошуки кінця XIX – початку XX століть обумовлюють 
появу широкого розмаїття портретних форм, що виникають на стику 
його з іншими жанрами. Образні характеристики стають емоційно 
наснаженішими, композиційні та колористичні розв’язання – різ-
номанітнішими. Порівняно з портретом другої половини століття, 
що відзначається певною монохромністю колориту та стабільністю 
композиційної форми, портрет наступного періоду поєднує в собі 
й розгорнуте оповідне начало побутової картини, і пленеристичне 
багатство пейзажного живопису. Динамічнішими стають і власне 
портретні форми. Але головна риса, іманентно властива внутріш-
ньо-жанровій еволюції цього часу, як наголошує автор, – це поси-
лення відчуття особистого ставлення художника до зображуваної 
моделі. Переосмислення художньо-естетичних цінностей народно-
го мистецтва, яке помітно впливає на стильові особливості укра-
їнського живопису кінця XIX – початку XX століть, позначилося 
і на образному ладі портретного жанру. Водночас ці процеси тісно 
пов’язані з художніми явищами, які відбуваються в російському й 
зарубіжному мистецтві. На основі народної культури творчо пере-
осмислюються здобутки імпресіонізму, стилю модерн та інших на-
прямів, які складаються в європейському мистецтві цього часу. Це 
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знаходить відображення у творчості О. Мурашка, Ф. Кричевського, 
М. Жука, О. Новаківського, О. Кульчицької. У книжці показано, як 
органічне поєднання досягнень інонаціональних шкіл і надбань 
народного мистецтва перетворювалося в оригінальні художньо-
стильові явища української національної художньої культури. Ра-
зом з тим ці явища мали відповідні локальні особливості, що ви-
значалися багатьма чинниками, серед яких найголовніші полягали 
в особливостях культурно-історичних традицій, у специфіці між-
національної взаємодії, в особливостях географічного середовища. 
Наприкінці XIX – на початку XX століть такі найзагальніші регіо-
нальні особливості визначилися на Придніпров’ї і Слобожанщині, 
де провідне місце займали такі традиційні центри української куль-
тури, як Київ, Харків. Поряд з ними активізується художнє життя 
в Полтаві, Катеринославі, Єлисаветграді. Одним з провідних осе-
редків художнього життя, яке визначається діяльністю Товариства 
південноросійських художників, стає Одеса. Виразних локальних 
особливостей набирає і творчість українських митців Галичини, 
діяльність яких зосереджується у Львові. Активізується і художнє 
життя на Закарпатті та Буковині. Картина художнього життя, що 
подається в монографії В. Рубан, дещо ширша, ніж того вимагають 
суто специфічні питання розвитку портретного жанру. Проте це дає 
змогу автору поставити досліджувані специфічні питання в загаль-
ний контекст художніх процесів. Без такого контексту було б не-
можливо з’ясувати специфіку жанру, розкрити його суспільну роль 
у мистецьких процесах другої половини XIX – початку XX століть.

 Поряд з вагомим і ґрунтовно переконливим висвітленням 
у книжці загальної картини розвитку жанру в зазначений час, 
можна зауважити і деяку скоромовку в характеристиці окремих 
митців, побіжність розгляду їхніх творів, нерівномірність аналі-
зу художнього потенціалу різних мистецьких осередків, що іс-
тотно не знижує позитивних якостей цієї капітальної праці, яка 
буде цікавою не лише фахівцям, а й усім шанувальникам укра-
їнського мистецтва.

 Книжка щедро ілюстрована – вона включає 330 репродукцій 
портретних творів, з яких майже третина вводиться в науковий 
обіг уперше.
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ЩО ПОВІД А ЛИ ПОРТРЕТИ   1

Валентина Василівна Рубан  – авторка численних публікацій, 
присвячених портретному живопису України. Багато імен і тво-
рів повернула вона із забуття. Два роки тому побачило світ її до-
слідження «Український портретний живопис першої половини 
ХІХ ст.». Сторінки тієї книжки, привабливої на вигляд, новаторської 
за постановкою теоретичних проблем (зокрема романтичної течії) 
у нашому мистецтві, буквально рясніли позначками «публікується 
вперше». Нечасто щастить натрапити на таку «золоту жилу»!

 І ось в руках у мене щойно видана монографія авторки, вірної 
своїй темі, так би мовити, том 2-й попередньої книжки: «Укра-
їнський портретний живопис другої половини ХІХ  – початку 
ХХ ст.» («Наукова думка», 222 с., ц. 4 крб. 20 коп.). Той же фор-
мат, тільки оправа дещо «буденніша», не до пари першій книжці. 
Певно, і зміст на цей раз буде менш сенсаційний, – мимоволі спа-
ло на думку. І справді: чим прикметний період, до якого ризик-
нула вдатися В.  Рубан? Портрет у системі жанрів відсувається 
на другий план. Реалістична, демократична течія найбільш ви-
разно виявляється в побутово-жанрових полотнах і краєвидах 
художників, які торують шлях у майбутнє разом з російськими 
передвижниками. Для портретистів, що працюють на замов-
лення, дедалі небезпечнішими конкурентами стають фотогра-
фи. Щоправда, в останній чверті ХІХ  ст. розквітають таланти 
М.  Кузнецова, автора широковідомого портрета П.  І.  Чайков-
ського, та П. Мартиновича, пензель якого закарбував образи ко-
зацьких нащадків. За цими майстрами піде ціла плеяда славних 
живописців: М. Мурашко, І. Труш, О. Новаківський та інші, які 
плідно працювали і в портретному жанрі. Їм присвячено окремі 
монографії, їхні полотна є окрасою музейних експозицій, часто 
репродукувалися. «Золота жила» періоду, який узялася висвіт-

1 Публікується за: Білецький  П. Що повідали портрети. Друг читача. 1986. 
11 груд. (№ 50). – Прим. ред.-упоряд.
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лити В. Рубан, здавалася вичерпаною. Але, як почав читати, так і 
закінчив – з захоплюючим інтересом. 

 Подиву гідна здатність В. Рубан відшукувати й запроваджу-
вати до наукового обігу твори, що проходили повз її колег. Істин-
но сказано: «На ловця і звір біжить!». Серед портретів, уперше 
репродукованих та проаналізованих тут, є типові для того часу, 
виконані у «фотографічній манері». Авторка оцінює їх, виходячи 
з високих критеріїв, без поблажливості. Це не можна не привіта-
ти, адже в мистецтвознавчій практиці останніх десятиліть намі-
тилася тенденція популяризувати ремісничі твори. Об’єктивну 
оцінку дістали й несправедливо обійдені попередніми дослід-
никами портрети пензля М. Осінчука, П. Холодного, М. Бойчу-
ка, Ів. Шульги. До числа новин, якими тут щедро обдарований 
читач, належать і роботи таких відомих живописців, як М. Куз-
нецов, К.  Костанді, М.  Пимоненко, О.  Новаківський, М.  Жук. 
Зі строкатої мозаїки різноманітних творів завдяки науковій 
об’єктивності вимальовується надзвичайно цікава картина бо-
ротьби прогресивних і консервативних напрямів в українському 
живописі переломної доби <…> особливостей локальних шкіл 
та їхнього загального спрямування. Мимоволі замислюєшся 
над феноменом «перегуку» творів різного часу. Ось, наприклад, 
«Ключниця» М. Кузнецова: вона перша в галереї образів веселих 
та енергійних українських жінок, здатних долати будь-які труд-
нощі. До неї увійдуть згодом «Шахтарка» М. Касаткіна (до речі, 
праця цього живописця на шахтах Донбасу – прикметний епізод 
російсько-українського художнього єднання), «Веселі доярки» 
Ф. Кричевського, героїня картини Т. Яблонської «Хліб».

 Іде час, змінюється життя народу, а певні національні харак-
тери, як доводить живопис, лишаються типовими.

 На іншу думку наводить «Концерт» М.  Водзицької 
(1920-ті рр.), що, очевидно, передує аналогічним пошукам моло-
дих майстрів 1970-х. Нове, як виявляється, і справді буває «до-
бре забутим старим…». Ґрунтуючись на міцних засадах реаліс-
тичного рисунка, звертаючись до джерел народного мистецтва, 
українські портретисти не відмежовувалися і від новіших течій 
зарубіжного мистецтва, зокрема модерну («югендштилю»). В. Ру-
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бан не обійшла це питання, довівши, що ознаки цього стилю знає 
краще за своїх попередників, які вважали його чимсь таким, що 
нашим живописцям неодмінно належало долати чи перетворю-
вати до невпізнанності. 

 Між тим життєстверджуюча декоративність модерну (неда-
ремно одна з його назв  – «арт деко»), вишуканість рисунка, яка 
у видатних майстрів цього напряму не переходила в манірність, 
орієнтація на національний фольклор,  – усе це риси далеко не 
занепадницькі. Навіть у сучасному радянському образотворчо-
му мистецтві відлуння модерну подеколи досить помітні, що не 
обов’язково призводить до відходу від реалізму, або ж звучить як 
архаїзм. Новаторське дослідження В.  Рубан лише збагатилося б 
окремим підрозділом (чи навіть – розділом: матеріалу не бракує!) 
«Модерн в українському портреті початку ХХ ст.». Утім, може, і на 
краще, що в книжці ця проблема не знайшла докладного висвіт-
лення: «Модерн в українському живописі»  – тема надзвичайно 
цікава й актуальна. Їй варто присвятити окреме видання, автор-
кою якого я бачу В. Рубан, оскільки вона вже довела свою прина-
лежність до тих, небагатьох, хто здатен «перелоги орати» на ниві 
історії українського мистецтва.

 Вельми високо оцінюючи здобутки дослідниці, змушений 
висловити своє невдоволення працею конструкторів книжки, 
а  особливо художніх редакторів. Композиції портретів часто-
густо спотворені «кадруванням» з різних боків. В інших випад-
ках репродукуються лише фрагменти творів, з якої причини – не 
збагнути. Ось, наприклад, портрет «Старого вчителя», хрестома-
тійний твір О. Мурашка. Він в оригіналі не такого вже велико-
го розміру, щоб була якась рація виокремлювати саме обличчя, 
тим більше, що пейзажне тло важливе в структурі даного образу. 
Що ж до кольорів, то репродукція не має з оригіналом нічого 
спільного. Для чого така ілюстрація? Краще б її та низки інших 
взагалі не було. Композиція сторінкових розворотів знову-таки 
побудована за принципом, котрий, можливо, і для автора макета 
є таємницею. Читача це безладне нагромадження дратує з пер-
шого погляду. Що це, як не очевидна недбалість художніх редак-
торів (їх аж двоє – І. Соколовська та С. Квітка).
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ЗА ПОРТРЕТОМ – ЕПОХ А   1

Такі видання, як шеститомна «Історія українського мисте-
цтва» чи «Нариси з історії українського мистецтва» в дев’яти 
книгах, височать як значні витвори колективної праці на шля-
ху розвитку української радянської мистецтвознавчої науки. 
Вони  – матеріалізоване втілення часу, що передував їхньому 
створенню і породив величезну кількість розвідок, досліджень, 
публікацій тощо. Вони – підсумок, але водночас і трамплін для 
нового злету. Саме їхня поява зробила можливою подальшу пра-
цю в галузі історії українського мистецтва, визначивши і головні 
завдання: розширення обсягу фактологічного матеріалу та, го-
ловне, поглиблене, суто концептуальне його осмислення.

 Публікації в сучасних часописах, окремі видання засвідчу-
ють, що в цьому напрямі ведеться щоденна копітка робота. Саме 
такі думки виникають у зв’язку з виходом у світ нової, значної з 
наукового боку монографії В. В. Рубан «Український портретний 
живопис другої половини ХІХ – початку ХХ століття» (К.: «На-
укова думка», 1986). Можна з певністю твердити, що з її появою 
завершено всебічне й глибоке дослідження розвитку одного з 
плодотворних жанрів українського станкового живопису – пор-
трета – більше як за три сторіччя (XVII – сімдесяті роки ХХ ст.). 
Це безумовне досягнення українського радянського мистецтва, 
яким воно завдячує працям доктора мистецтвознавства Плато-
на Білецького і кандидата мистецтвознавства Валентини Рубан. 
Хоча дослідження останньої «Український портретний живо-
пис першої половини ХІХ століття» (К.: «Наукова думка», 1984) 
та «Український радянський портретний живопис» (К.: «Мисте-
цтво», 1979) вийшли окремими виданнями, їх слід розглядати як 
розділи єдиної праці. Особливо це стосується періоду ХІХ – по-
чатку ХХ століття.

1 Публікується за: Белічко Ю. За портретом – епоха. Культура і життя. 1987. 
4 січ. – Прим. ред.-упоряд.
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За портретом – епоха

 Нова книжка В. Рубан позначена необхідною науковою сум-
лінністю. Із часу виходу каталогу виставки українського пор-
трета XVII–XX століття Д. Щербаківського і Ф. Ернста (1925) та 
розділу про портрет другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
в четвертому томі «Історії українського мистецтва» (1970) вона 
вперше дає вичерпну фактологічну картину розвитку жанру. 
Авторка йшла шляхом дослідження музейних та приватних збі-
рок, друкованих праць і архівних матеріалів, завдяки чому піз-
навальне значення її праці має непересічну цінність. Фактично, 
нею введено в науковий обіг чимало нових імен і творів, чимало 
їх повернуто із забуття. Більше того, на обрії українського мисте-
цтва завдяки розшукам В. Рубан з’явилися нові імена художни-
ків, що зверталися до портрета. Тут досить згадати хоча б таких, 
як В. Мохов, Г. Коваленко, Г. Павлуцький, Г. Яременко, І. Похи-
тонов, М.  Ткаченко, М.  Федюк, С.  Дачинський, І.  Дряпаченко, 
І. Орлов, Є. Минюра. Одночасно широка бібліографічна база, на 
яку спирається автор у своєму дослідженні, підносить її робо-
ту на високий науковий рівень, надає наведеним нею фактам і 
запропонованим концепціям та висновкам непересічної пере-
конливості, інакше кажучи, дослідження відповідає сучасним 
досягненням мистецтвознавства як науки.

 Насамперед це виявилося в прагненні до синтетичного ана-
лізу художнього процесу, творчості майстрів і окремих творів. 
Автор вільно орієнтується в складних, іноді суперечливих сти-
льових виявах західноєвропейського і російського живопису 
досліджуваного періоду. Тому кожне з явищ портретного жанру 
розглядається в річищі того чи іншого стилю, і це надає ідей-
но-образним оцінкам і аналізам образотворчої мови конкрет-
ної історичності. Адже поза цією історичністю не можна по-
справжньому оцінити твори художників середини ХІХ століття 
М.  Брянського чи О.  Рокачевського, художників 70–90-х років 
П. Мартиновича, М. Кузнецова чи майстрів початку ХХ століт-
тя О. Новаківського, О. Мурашка, Ф. Кричевського, тобто можна 
збочити на манівці суб’єктивних симпатій, відмовляючи в мис-
тецькому значенні тим, хто опинився поза межами особистих 
смаків дослідника, не кажучи вже про глибоке розуміння вжи-
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ваних тим чи іншим майстром засобів образної характеристики 
моделі, справжньої їхньої художньої цінності <…>. 

 Слушно розглядаючи український живописний портрет не 
як явище замкненого в собі регіону, а як фактор загальноєвро-
пейського художнього життя, пов’язаного з такими центрами, 
як Петербург, Варшава, Мюнхен, Париж, автор при цьому голо-
вну увагу спрямовує на вияв його народності, ознак національ-
ної своєрідності. Тут наводиться чимало цікавих спостережень 
і міркувань, зокрема, про зв’язок образів людини з народу в пор-
третному жанрі з народною картиною і ще більше – з усною пое-
тичною творчістю, яка внесла в портрет романтичний струмінь. 
Останнє спостерігається і в портреті, пов’язаному з академічним 
напрямом, і в явищах пізніших часів, таких, як модерн. Зазначе-
ні спостереження мають важливе значення, адже, розвиваючись 
у загальному потоці російського і загальноєвропейського живо-
пису, український портрет не губиться в ньому, зберігаючи свою 
самобутність саме завдяки тісному зв’язку з рідним ґрунтом, на-
родною основою. Автор дослідження на конкретному матеріалі 
доводить, що ця самобутність не є умоглядним поняттям – вона 
складається з відмінних ознак таких регіональних художніх 
центрів, як Київ, Харків, Одеса, Львів, Чернівці, Ужгород, пред-
ставлених у кожному окремому випадку своїми провідними 
майстрами з яскравим творчим обличчям. 

 Маючи справу з великим хронологічним обширом і величез-
ною кількістю самих творів, авторка зуміла підпорядкувати його 
певній систематизації. Робота побудована на чіткому членуван-
ні на головні періоди і напрями розвитку портретного жанру, в 
межах яких розв’язуються всі численні питання, що постають у 
процесі вивчення явищ та імен. Робота складається з чотирьох 
глав, які охоплюють такі явища, як прогресивні й консервативні 
напрями в портретному живописі середини ХІХ століття, вплив 
передвижників на розвиток українського портретного жанру, 
розвиток портрета у творчості західноукраїнських художників 
і, нарешті, шляхи розвитку українського портретного живопису 
кінця ХІХ – початку ХХ століття. У кожному окремому випадку 
подається широка картина естетичних поглядів часу, аналіз сти-
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льових напрямів, а в зв’язку з цим розгортаються поглиблені ха-
рактеристики самих майстрів. На такій основі конкретні аналізи 
творів набувають вагомості, професіональної переконливості. 

 Дослідниця вільно оперує складним арсеналом понять ком-
позиційно-пластичної структури художнього образу в жанрі 
портрета, уміє знайти для різних творчих індивідуальностей 
свої неповторні визначення і характеристики. На жаль, відда-
ючи перевагу пластично-образному аналізові, автор порівняно 
мало спирається на біографічні відомості про портретованих 
осіб. Хоча й не відмовляється від них, але виносить у примітки, 
чим збіднює можливість розкриття портрета у всій складності 
його біографічного, життєвого аспекту.

 Підсумовуючи, слід сказати, що В. Рубан пророблена вели-
чезна робота по розшуку, систематизації і осмисленню матеріа-
лу одного з провідних жанрів більше як за півстоліття. Уперше 
в українському мистецтвознавстві дано таку широку й цілісну 
картину розвитку українського живописного портрета другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття, узагальнено розшуки в цій 
галузі попередників, заповнено існуючі прогалини, дано різним 
явищам єдину методологічну оцінку. Вкупі з попередньою моно-
графією рецензована книжка свідчить, що в особі В. Рубан укра-
їнське мистецтвознавство має зрілого вченого, здатного ставити 
кардинальні наукові проблеми і гідно розв’язувати їх. 

 Слід відзначити і сумлінну працю фахівців «Наукової дум-
ки», які доклали чимало зусиль у підготовці видання до дру-
ку. Художнє оформлення Ю. Щепкіна приваблює вишуканістю 
оправи і титулу, а триколонний набір при досить обмеженому 
обсязі видання дозволив умістити максимум ілюстративної ін-
формації.
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ЗАБУТЕ ЧИ НЕВІДОМЕ?  1

Лише протягом останнього десятиліття київ ська дослідни-
ця В. Рубан так цікаво й так ба гато розповіла у своїх статтях і 
монографі ях про український портретний живопис першої по-
ловини XIX – початку XX століть, що, здавалося б, годі вже че-
кати будь-яких но вих знахідок. Проте нині з’явилася нова кни-
жка  – «Забуті імена. Оповідання про українських художників 
XIX  – початку XX  століття»   2. Вона розрахована на широкого 
чита ча, котрий цікавиться проблемами вітчизня ної культури, 
проте не тільки на нього. Тут багато свіжого матеріалу, тонких 
спостере жень, глибоких роздумів та узагальнень. То му оціню-
ємо насамперед наявність не знаних здебільшого досі сторінок 
української духов ної культури. Дивно, ідеться про порівняно 
нещодавні часи, а здається, ніби пощастило знайти стародавню 
спадщину. В той час, як археологи розшукували мертві культу-
ри, на ша сучасність, лицемірно прикриваючись ак туальністю, 
старанно закопувала культуру живу, носії і творці котрої ще вчо-
ра були серед нас.

Автор книжки обрала літературну форму нарисів-оповідань, 
але вмістила до кожного з них стільки важливих і талановито 
викладених матеріалів, що жодний фахівець з питань іс торії 
українського образотворчого мистецтва не матиме морального 
права обійти це дослі дження стороною. За новими відкриттями 
стоїть важка й систематична наукова праця, палка любов дослід-
ниці до кращого, що ство рено талантом нашого народу. Отже, 
йдеться не суто про важливість книжки, а й про її потрібність 
саме сьогодні, про її своєчасність і актуальність.

1 Публікується за: Пуцко-Бочкарьова М. Забуте чи невідоме? Образотворче 
мистецтво. 1990.  № 6. С. 25–27. – Прим. ред.-упоряд.

2 Рубан В. В. Забытые имена: рассказы об украинских художниках XIX – на-
чала XX века. Киев: Наук. думка, 1990. 286 с.: ил.
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Короткі авторські роздуми багато що поясню ють у ставленні 
В. Рубан до мистецтва: воно є тим ланцюгом, що назавжди єднає 
поко ління.

 Дослідниця побувала майже в кожному ку точку України, від-
відала кожний музей, нама гаючись побачити все з портретної галу-
зі. А розшукувати розпорошені портрети дово диться навіть там, де 
важко було б передба чити саму їх наявність. Зокрема, це доводить 
доля мистецької спадщини Петра Левицького – автора портретів 
М. Г. Рєпніна, М. О. Грибовського, О. О. Стахієва, Г. П. Матусова, 
П. П. Білецького-Носенка. Здається, до їх числа слід долучити ще 
один твір, позначе ний авторським підписом «П. Ливіцкій», – пор-
трет невідомого в брунатному каптані, котрий походить із сади-
би Богданово Лихвинського повіту і нині є власністю художнього 
музею в Калузі (інв. № Ж-125). Не бачимо потреби тут переповіда-
ти чимало важливого з того, що пощастило авторці віднайти про 
художників-кріпаків, зокрема про Дмитра Маляренка, батька та 
сина Землюкових, Івана Шаповаленка. І хто знає: чи не належать 
пензлю останнього деякі з полотен з новоза вітними сюжетами, 
котрі досі традиційно вважаємо творами італійських митців? Ре-
тельно й уважно В. Рубан вивчала творчість Івана Засідателя, теж 
кріпака, розшукувала документи, і ось, нарешті, уже маємо бага-
то відомостей, низку портретів, а головне  – яскраву постать, що 
пов’язана одночас но і з Вінницею, і з Італією. Дослідниця відверто 
зазначає, що пошуки слід продовжити. Будемо сподіватися на нові 
знахідки і відкриття! Автор книжки висвітлює також діяльність де-
яких мандрівних митців, спадщину яких часто буває надто важко 
локалізувати, і вона часом стає предметом суперечок дослідників. 
Творчість К. Юшкевича-Стаховського скорше щасливий виняток. 
Кілька теплих за настроєм сторінок книжки присвячено творчос-
ті роменського митця-самоука Яреми Отришка (1840–1919), дуже 
розмаїтій і ко лись досить популярній на Роменщині. Очевидно, на 
Слобожанщині по хатах ще знайдеться чимало його творів.

 Не можна сказати, що певною мірою загад кова постать Васька 
чи Васькова зовсім не цікавила дослідників, але тільки В. Рубан 
цілком переконливо довела, що слід істотно розрізняти творчі 
здобутки Гаврила Васька і його брата Івана Васькова, спадщину 
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котрих у книжці висвітлено широко й аргументовано. Коли чита-
єш відповідні нариси, навіть виникає подив: як то могло статися, 
що мистецькі твори братів так довго не потрапляли на сторінки 
історії українського мистецтва? Щодо калузького портрета пані, 
датованого 1841 р. і підписаного І. Васьковим та А. Мокрицьким, 
то чи не є він зображенням саме дружини останнього, портре-
тованої ним в 1835 р.? А може, її сестри? Подібність наявна, хоч 
обличчя має певні відміни. Останній розділ книжки цілком при-
свячений творчості майстрів уже пореволюційних часів, саме тих, 
чиї імена й мистецьку спадщину старанно замовчували, робили 
вигляд, ніби їх не було. Звичайно, знаходилися мистецтвознав-
ці, котрі цікавилися цією галуззю мистецтва, але чиновники від 
мистецтва суворо й невблаганно визначали, що саме і ким напи-
сане слід друкувати. Отже, для кого це забуте, а для кого – цілком 
невідоме. Чимало важливого й цікавого В. Рубан роз повіла про 
К. Піскорського і С. Конончука, про М. Юнак. (Принагідно заува-
жимо, що надрукований на с. 276 «Жіночий портрет» належить 
пензлю В. Кутинської, а не М. Юнак, і є автопортретом першої). 
Текст ілюстрований численними кольоровими репродукціями 
творів, про існування яких більшість читачів довідується вперше, 
усвідомивши, що сучасне мистецтво створено зусиллями аж ніяк 
не самих лише «хрестоматійних» митців. Тут годилося б побіжно 
зазначити, що автор книжки на диво гостро відчуває і таємничу 
мерехтливість старих полотен, і свіжу яскравість тих численних 
«аркушів», котрі довгими десятиліттями пролежали заховані від 
людського ока. Тепер уже ніхто не заважатиме ними милуватися!

 За вимогами жанру журнальної рецензії слід виявити не лише 
позитивні риси книжки, але також її недоліки. Проте будь-яких 
суттєвих недоліків ми в начерках В. Рубан не помітили. Написані 
вони чудовою соковитою мовою, і тому читаються легко, із захо-
пленням. Коли ж перегортаєш останню сторінку, – чекаєш продо-
вження. Отож, видавництво «Наукова думка», котре робить нині 
таку добру і важливу справу популяризації культурних надбань, 
мабуть, має на меті продовжити публікації нових імен, у такому ж 
гарному художньому оформленні, до чого спричинилися В. М. До-
зорець та І. Г. Диннік. Такі книжки читачі увагою не обминуть.
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ТЕПЕР МИ ЇХ ЗН АЄМО   1

Чудовий дарунок усім, хто цікавиться вітчизняним мисте-
цтвом,  – книжка В.  Рубан «Забытые имена. Рассказы об укра-
инских художниках ХІХ  – начала ХХ  века» («Наукова думка», 
285 с., ц. 10 крб.).

 Ім’я автора  – Валентини Василівни Рубан  – добре відоме 
шанувальникам української культури. Її перу належать кілька 
монографій, присвячених портретному жанру, чимало науково-
популярних статей. І ось нове видання, як на мене, – краще від 
усіх попередніх. Художники, чий доробок осмислює автор, геть 
усі наново відкриті, повернені із забуття. Їх дванадцять. Щедрий 
ужинок!

 Відкриває книжку нарис, герой якого  – однофамілець сла-
ветного портретиста Дмитра Левицького  – Петро Левицький. 
Фахівці досі згадували єдине його полотно, інші твори, ним 
сигновані, «ничтоже сумняшеся», приписували Дмитрові Ле-
вицькому. Зусиллями В. Рубан виявлено та проаналізовано сім 
полотен П.  Левицького. Вельми доречно наведені дані щодо 
портретованих: не самі естетичні якості творів, а живі люди по-
стають перед нами. Біографія художника поки що залишається 
невідомою. Але наполегливість дослідниці, сподіваємось, вина-
городиться!

 Типовим явищем ХІХ ст. були живописці-кріпаки (це свого 
часу відзначив М.  Костомаров у нарисі «Спогади про двох ма-
лярів»). Дмитро Маляренко, подібно до Т. Шевченка, був вихо-
ванцем Петербурзької академії, отримав волю, став академіком. 
Дивно, але ми про нього чуємо вперше. Землюкови, Федір та Сте-
пан (батько і син), залишили низку творів, зокрема гетьманські 
портрети. 

1 Публікується за: Білецький П. Тепер ми їх знаємо. Друг читача. 1990. 4 жовт. 
(№ 40). – Прим. ред.-упоряд. 
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 Недооцінений був досі талант Івана Шаповаленка, який 
успішно копіював картини видатних італійських майстрів, опа-
нував техніку мозаїчного живопису і, за словами критика, «вніс 
власне ім’я в число діяльних художників». Шаповаленко керував 
створенням мозаїк у петербурзькому Ісакіївському соборі. У на-
рисі доречно йдеться і про Григорія Павловича Ґалаґана, щедро-
го мецената, доброго приятеля Т. Г. Шевченка.

 До Івана Засідателя автор ставиться з «материнською ніж-
ністю» – ще б пак вона його «розшукала», простежила його жит-
тєвий шлях. Засідателю довелося помандрувати, закинула його 
доля і до Італії, а закінчив життя вільною людиною, серед близь-
ких і рідних у Вінниці, де мав власний будинок. 

 Це були оповіді про живописців-кріпаків. А ось Конон Федо-
рович Юшкевич-Стаховський – дворянського роду, проте малю-
вав у дещо архаїчному, «парсунному» стилі, як і його колеги-крі-
паки. Своєю майстерністю Конон Федорович був задоволений і, 
підписуючи одну зі своїх картин, зазначив, мовляв, він «малю-
вав з натури добре».

 Ярема Отришко, як довела В. Рубан, був автором прекрасної 
картини, відомої під назвою «Роменська мадонна». Академіч-
ної освіти Отришко не мав, але, крім своєї чарівної «Мадонни», 
написав низку вправних портретів і краєвидів, не позбавлених 
ліризму.

 Якщо для українських сіл типові були малярі-іконописці, які 
вміли й портрети писати, то для міст характерні постаті вчите-
лів малювання, котрі педагогічну роботу поєднували з творчою 
діяльністю. До числа останніх належали брати Васьки, Гаврило 
та Іван, які викладали в Київському університеті та Волинській 
гімназії, а також давали приватні уроки малювання дітям по-
міщиків. Лише один твір Гаврила Васька був досі широко відо-
мий – «Портрет хлопчика з родини Томари» – досконалий і вель-
ми привабливий поетичністю образу. В. Рубан знайомить нас із 
низкою полотен братів Васьків, серед яких, крім портретів, ма-
льованих з натури, надибуємо й копії старовинних робіт. 

 Нариси, присвячені майстрам ХХ ст., починаються розпо-
віддю про Костянтина Піскорського, дуже своєрідного і зовсім 
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не відомого до останнього часу художника. (Запланована ви-
ставка його творів, безперечно, викличе інтерес мистецтво-
знавців і художньої громадськості). Розповідь починається як 
справжній художній твір: «Он знал, что умирает. Душная тем-
но-красная тьма колеблется вокруг горячим пологом. Высокие 
стены комнаты кажутся живыми. Черные гибкие тела чудовищ 
бесшумно окружают его, и он до боли четко видит узкие горя-
щие щели их глаз. Это были ожившие чудовища из его детских 
видений в далекой Испании. Они чередовались с одной и той 
же, бесконечно повторяющейся, сценой корриды. По раскален-
ной арене мчится смертельно раненый бык. Он слышит на себе 
его горячее влажное дыхание, и сердце разрывается от боли и 
бессилия…». Валентина Василівна очевидно наділена літера-
турним хистом, і я радив би їй виступити на ниві художньої 
прози, як то кажуть, не закопувати в землю свій талант, бо то є 
гріх перед Богом і читачами (колись почала вона, пригадую, пи-
сати оповідання з життя давньоєгипетської цариці Хатшепсут 
і дуже добре почала, шкода, що не закінчила). В.  Рубан щиро 
співчуває долі цього митця, не позбавленій трагізму. Був Піс-
корський художником-мрійником, автором вельми своєрідних 
графічних «видінь». Йому здавалося, ніби до планети Сиріус зо-
всім близько. Дослідниця слушно відзначає «музичність» ком-
позицій майстра, його перегук з російськими поетами «сріб-
ного віку». Де в чому художник заслуговує імені «українського 
Чюрльоніса». Водночас він розмальовує писанки, створює свій 
варіант «Козака-Мамая» – народна творчість йому не байдужа. 
Піскорський помер 1922-го від тифу. Добре, що його дружина 
зберегла спадщину митця, яка дає змогу влаштувати виставку. 
Проте експозиція ще чекає свого часу, а нарис дає уявлення про 
талановитого майстра. Передчасно померлий Сергій Конончук 
(він пішов з життя 29-літнім) плідно працював у галузі книж-
кової графіки, разом з С.  Гуєцьким був основоположником 
українського мультфільму. Його доробок стане відкриттям для 
шанувальників мистецтва. 

 Імені Марії Юнак нема в «Словнику художників України», а в 
«Історії українського мистецтва» вона переплутана з її сестрою, 
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художником-графіком. Утім, була вона ученицею і вірною по-
слідовницею Михайла Бойчука, автором цікавих, вишуканих за 
стилем фрескових розписів, працювала над ескізами килимів, 
писала цілком реалістичні натюрморти. Повість її життя – типо-
ва для горезвісних часів, коли ганьбили ім’я її вчителя, яке стало 
тавром для всіх «бойчукістів», його учнів.

 Коли чогось бракує книжці В. Рубан, так це заключного роз-
ділу, де, підбиваючи підсумки, варто було б дати чітку класи-
фікацію таких типових для різного часу доль художницьких, 
яскраво відтворених автором.

 На жаль, макет книжки і якість репродукцій (одна з них на-
віть подана догори ногами) ніяк не можна визнати досягненням 
видавців і поліграфістів – заради такої змістовної, цікаво напи-
саної книжки можна було б докласти більших зусиль.
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У ГОМОНІ ЕПОХИ   1

Бог обдарував Анатолія Петрицького багатьма талантами, 
що послідовно «проростали» у всіх сферах його художницької ді-
яльності: у театральній декорації – ця його мистецька спадщина 
чи не найширша; він був і колористом, і монументалістом, і май-
стерним рисувальником, а у своїх станкових роботах, зокрема 
в портретах, демонстрував масштабність мислення художника 
сцени, далекого від «камерності».

 Можна вести мову про «режисуру» цих портретів, особливий 
спосіб «мізансценування»  – композиції; про їхню «драматур-
гію» – задум; зрештою, про саму «виставу» – особливий ефект дії 
на глядача, коли останній ніби включений художником у саму 
«гру», змушений активно мислити і, користуючись висловлю-
ваннями одного з портретованих, відомого режисера Л. Курбаса, 
є глядачем не театру «акцентованого вияву», а театру «акценто-
ваного впливу».

 Театральність портретів А. Петрицького, а левова їх частка 
припадає на 1922–1932  роки, у всій системі виражальних на-
строїв. Художник свідомо відхиляє форму й наново компонує її 
у такий спосіб, щоб модель сприймалася так, ніби її обходиш з 
усіх боків,  – об’ємно, скульптурно, тривимірно, а значить, теа-
трально-сценографічно. Тому очевидно, що з усіх авангардних 
течій початку ХХ  сторіччя А.  Петрицький віддає перевагу ку-
бізму, який дозволяв долати двовимірність станкової картини і 
через захоплення яким багато художників (О. Екстер (Григоро-
вич), В. Меллер, О. Хвостенко-Хвостов) прийшли на сцену. Од-
нак захоплення кубізмом (що знайшло своє втілення, скажімо, у 
портреті актриси В. Чистякової, 1922 р.) тривало недовго; ведучи 
відлік з портрета Ю. Шумського (відомого партійного і держав-
ного діяча), написаного 1925 року, А. Петрицький використовує 

1 Публікується за: Красильникова О. У гомоні епохи. Культура і життя. 1991. 
1 черв. – Прим. ред.-упоряд. 
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лише основну художню ідею цього напряму: створення нової 
естетичної реальності шляхом перетворення реальності пред-
метно існуючої. Так само він підходить і до інших авангардних 
течій, беручи від футуризму ідею руху, від дадаїзму – принцип 
монтажності, від конструктивізму  – ідею функціональності 
і т. д., не відкидаючи, зрозуміло, і певних формальних прийомів, 
привнесених цими течіями.

 150  «персонажів»  – драматургія шекспірівського масшта-
бу! Об’єднані між собою не тільки «простором» і «часом», але 
й складними «сюжетними» зв’язками, ці портрети складають 
не просто механічну «суму», а являють Театр художника. Те-
атр, де поширені два типи акторської індивідуальності: ті, хто 
й на сцені залишаються самі собою, і ті, хто грають і в житті. 
До останніх А. Петрицький зараховує, наприклад, письменни-
ка О. Слісаренка, котрий попри своє селянське походження по-
любляв грати в житті «персону грата», одягаючись підкреслено 
вишукано (таким і зображений на портреті); або ж поета М. Се-
менка, який полюбляв справляти враження людини богеми, за-
всідника артистичних кафе; художник охоче розігрує людей із 
солідною мистецькою репутацією, як-от Г. Юру чи М. Крушель-
ницького. Але все це на рівні «акторського розіграшу» і аж ніяк 
не шаржу.

 Як у всякому драматургічному творі, де є багато персонажів і 
де часто незалежно від волі автора починають діяти власні зако-
ни, не всі фігури – першого плану, незважаючи на місце, яке пор-
третованому призначає сам художник. Такий портрет Л. Курба-
са, якого А.  Петрицький добре знав, високо цінував і був ним 
щиро поцінований. Однак портрет відомого режисера навряд чи 
можна зараховувати до числа найвиразніших із серії: так буває 
між давніми друзями, які добре розуміють один одного, уже так 
наговорилися про головне, що в безпосередньому спілкуванні 
виникають тільки другорядні теми. 

 У колективному портреті епохи «українського Ренесансу» 
проступають риси, найбільш близькі А. Петрицькому як худож-
никові й людині: формується особистість, тип героя, багато в 
чому автопортретний. Це, безперечно,  – інтелігент у першому 
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поколінні, художник не приховує простонародних, селянських 
рис, але акцентує «напружену зосередженість важкуватого по-
гляду», «хворобливі контрастні тіні під очима», «вираз упевне-
ності на міцно стиснутих вустах людини виснажливої розумової 
праці, чорноробочого літератури». При цьому художник не за-
буває підкреслити і експансивність, той особливий заряд енергії, 
який завжди відзначав обдарованих особистостей, підкреслити 
в кожному з портретованих талановитість як характерну рису 
його покоління. Це по-різному, але неоднозначно окреслено в 
портретах Й. Гірняка, І. Дніпровського, Я. Савченка, М. Доленга, 
П. Тичини, В. Василька, П. Усенка та ін. 

 Визначаючи характерне в духовному образі кожного з пор-
третованих, типізуючи головного героя, А. Петрицький прогно-
зував як долю конкретної людини, так і покоління в цілому. У 
нього був свій «спосіб спілкування» з долею: він умів, користу-
ючись відомим висловлюванням О.  Блока, чути «гомін епохи». 
Недарма за плечима І.  Падалки  – важка чорна тінь (портрет 
1929 року, розстріляний – 1937-го), недарма так багато чорного 
кольору на кожному з портретів. Як правило, це широка чорна 
смуга, яка допомагає формувати модель, вносить мотив трагізму 
в портретований образ. Найдивовижніше, що, пророкуючи їхню 
долю, А.  Петрицький усе ж малює їх, ставлячи під удар долю 
власної мистецької роботи. У 1930-ті роки, коли загинуло багато 
портретованих, були знищені і їхні зображення. Із 150-ти <…>  2 
залишилося нині по різних музеях і приватних колекціях. Зали-
шилися, щоправда, блідою тінню як репродукції (у тогочасних 
газетах і журналах), як фото- і друковані відбитки (наприкінці 
20-х серія готувалася до друку у видавництві «Рух») ще 36 оди-
ниць. Тому гідна подиву й глибокої пошани робота мистецтво-
знавця В. Рубан, котра зібрала воєдино всі розпорошені скарби 
портретної спадщини художника й ретельно її проаналізувала 
(«Анатоль Петрицький. Портрети сучасників. Альбом.  – Київ: 
Мистецтво, 1991). Власне, це видання лише за формою є альбо-
мом. Розгорнута вступна стаття, ґрунтовні анотації до кожної 

2 На газетній шпальті один рядок тексту не відтворили. – Прим. ред.-упоряд.
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репродукції надають йому характеру монографічного дослі-
дження. 

 У випадку, коли оригінал втрачено, В. Рубан подає детальну 
словесну реконструкцію зображення (це на додачу до репродук-
ції і обов’язково – фотографії портретованого). У цьому авторці 
допомагає досконале знання законів жанру, його історії. Це наче 
про неї писав відомий театрознавець О. Дживелегов: «…І настає 
момент, коли знання науковця переливаються в талант пись-
менника…». Реконструюючи портрет М.  Скрипника, В.  Рубан 
акцентує «лицарське» в його зовнішності: «загостреними риса-
ми обличчя і клиноподібною борідкою він схожий на благород-
ного ідальго Дон-Кіхота», а в портреті М.  Хвильового помічає 
«скорботно-суворий вираз обличчя, який разюче контрастує з 
поривчастим рухом постаті» (як відомо, обоє портретованих у 
1933 році під час голодомору в Україні свідомо вкоротили собі 
віку, в такий спосіб протестуючи проти сталінської сваволі).

 «Те, що було властиве героям портретів А.  Петрицького,  – 
пише В. Рубан, – було властиве і йому самому… Тому в кожному 
з портретів можна знайти… риси автопортретності. Вони, зви-
чайно, не в зовнішності, а в художньому наповненні, в ставлен-
ні до життя і творчості…». «Автопортретним» є і дослідження 
В. Рубан. Використовуючи її ж висловлювання про А. Петриць-
кого, вона є людиною «соціально зарядженою», сучасно мис-
лячим ученим, коли в добу прицільного інтересу до долі «роз-
стріляного Відродження» укладає книжку, присвячену його 
портретові. Водночас її праця, у свою чергу, є, образно кажучи, 
портретом чи одним з портретів того високофахового україн-
ського мистецтвознавства, яке свідоме своєї ролі в духовному 
відродженні нації.
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ВОНИ НІБИ ПОРУЧ   1

Анатоль Петрицький… Це ім’я було добре відоме харків’янам 
наприкінці 1920-х – на початку 1930-х років, коли їхнє місто ще 
було столицею УРСР, а я був хлопчиком. Живописець мав гар-
ненький будиночок, оповитий виноградом, потім він перебрався 
до письменницького – «Слова». Походжав він вулицями Харко-
ва в закордонному костюмі та капелюсі, придбаних під час не-
давньої поїздки до Польщі, не випускаючи з рота цигарки. Поді-
бних костюмів ми тоді не мали... Ось і все, що я міг би свого часу 
розповісти про нашого славетного художника. Особисто з ним 
я познайомився вже в Києві 1945 року. Незабаром критика по-
чала Петрицького ганьбити, мовляв, «формаліст», «космополіт», 
який свого часу вдався і до «українського буржуазного націона-
лізму» (Докази? Будь ласка: малював же він портрет запеклого 
ворога народу наркома Скрипника, який покінчив життя само-
губством). Нерви Петрицького були вкрай розхитані травлею, та 
й від природи був людиною вельми неврівноваженою. Трапля-
лося, доведений до відчаю, він виявляв агресивність. Пригадую, 
як на зборах художників він виступав, відчайдушно паплюжа-
чи іншого відомого митця, а той сидів собі спокійнісінько і весь 
час щось нотував до блокнота. Це страшенно дратувало оратора, 
й він у запалі вигукнув: «Та це така людина, що мати його рідна 
буде вмирати, а він їй склянку води не подасть!». І звернувся до 
того, який сидів собі та щось нотував: «Ну що ви зможете відпо-
вісти на це?» – «Дуже дякую за критику, я все це надалі врахую». 
Добре, що Петрицького добре знали в Москві, і він завжди вико-
нував замовлення для Великого театру. Невдовзі страсті вщухли, 
прийшла «хрущовська відлига», Петрицького було «реабілітова-
но», але тільки як театрального художника й автора знаменитої 
картини «Інваліди». Його портрети сором’язливо замовчува-

1 Публікується за: Білецький П. Вони ніби поруч. Друг читача. 1991. 1 трав. 
(№ 18). – Прим. ред.-упоряд. 
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лися, адже малював він не лише Скрипника, а й Хвильового та 
Шумського, які все ще вважалися «ворогами народу». 

 І ось перед нами альбом, автор-упорядник якого – Валенти-
на Рубан, «Анатоль Петрицький. Портрети сучасників» («Мис-
тецтво», 128 с., ц. 2 крб. 90 коп.). Недавно побачила світ книж-
ка цієї ж дослідниці «Забытые имена». Нині вона повертає нам 
цього прекрасного портретиста. Вона дбайливо зібрала геть усе, 
що збереглося. Тут і оригінали (не лише з музейних колекцій, 
а також із приватних зібрань), твори, репродуковані свого часу 
по часописах, нині рідкісних. Нарешті ми можемо гідно оціни-
ти Петрицького-портретиста, глибоко психологічного майстра 
дещо гротескних, вельми виразних образів. Бачимо і Скрипни-
ка, і Хвильового, і Шумського, і письменника Сенченка, і компо-
зитора Козицького, і драматурга Микитенка, і багатьох інших. 
Само по собі емоційною виразністю ліній, плям та кольорів май-
стер передає вдачу портретованих. Крім нього, ніхто не зумів би 
так зробити.

 Аналіз композицій та формальних засобів художника, як за-
вжди, зроблено Валентиною Рубан блискуче. Ось, наприклад, 
стосовно портрета акторки Ольги: «Особливості композиційної 
структури зумовили і особливості вигляду моделі, яка тракто-
вана узагальнено. Обличчя підкреслено повновиде, форму носа 
і повних губ трактовано цілком площинно. Дещо утрирувано 
форму очей, але водночас не втрачено відчуття зосередженості 
погляду». Проте поряд з художнім аналізом містить видання й 
відомості щодо портретованих, описи їхньої зовнішності сучас-
никами, а це, безперечно, збагачує та урізноманітнює виклад.

 На жаль, текст дослідження зазнав деякого скорочення (оче-
видно, через «брак паперу»). І все ж ми збагатилися чудовою 
галереєю образів діячів української культури і «просто людей» 
(рідних художника, його знайомих), завжди змальованих про-
никливо, так, що бачимо їх ніби живих. Краще оцінити особли-
вості стилю майстра дають можливість подані фотографії пор-
третованих.
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ПОВЕРНЕННЯ З МОРОКУ НЕБУТ ТЯ   1

В історії України є знакові постаті, чий доробок назавжди 
прислужився долі нації, розбудові держави, її місцю на планеті 
Земля. Таким є Василь Григорович Кричевський (1872–1952)  – 
засновник українського стилю в архітектурі й перший художник 
вітчизняного кіно, самобутній живописець і графік-новатор, 
сценограф і майстер декоративно-ужиткового мистецтва, автор 
дизайну національного герба України «Тризуб», мистецтвозна-
вець і педагог, старійшина потужного родинного клану худож-
ників Кричевських – вельми харизматична постать усього наці-
онального мистецтва ХХ століття.

 За радянської доби значення В. Г. Кричевського для худож-
ньої культури та історії України всіляко принижувалося – лише 
через те, що невблаганний перебіг історичних подій  – Другої 
світової війни та «реалії» радянського способу життя  – змуси-
ли старого Майстра восени 1943  року залишити рідну землю. 
Між тим 1974 року в США було видано монографію, присвяче-
ну В. Кричевському. Автором був Вадим Павловський – пасерб 
Майстра. Батьківщина ж мовчала.

 На щастя, настали нові часи, повстала нова Україна. Отож, що-
йно побачила світ монументальна, удвічі більша за обсягом моно-
графія «Василь Кричевський» – перша частина трилогії Валенти-
ни Рубан-Кравченко «Кричевські і українська художня культура 
ХХ  століття». Тим самим започатковано книжкову серію «Мис-
тецькі роди України», де вперше порушена проблема спадковості 
творчих набутків і ролі художніх династій у розвитку національ-
ної мистецької традиції. Серія, здійснювана столичним видав-
ництвом «Криниця», присвячується українській художній еліті, 
творчість і доля якої стали яскравим явищем минулого й продо-
вжують живити та наснажувати нинішнє покоління.

1 Публікується за: Малаков Д. Повернення з мороку небуття. Дзеркало тижня. 
2004. 8–15 жовт. (№ 40–41). – Прим. ред.-упоряд.
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 Монографія – творчий здобуток багаторічної копіткої науко-
во-дослідницької праці авторки. За плечима В. Рубан-Кравчен-
ко – доктора мистецтвознавства, члена-кореспондента Академії 
мистецтв Укpаїни, заслуженого діяча мистецтв України, лауреа-
та премії ім. О. Білецького – ґрунтовні монографії «Український 
радянський портретний живопис», «Поpтpет у творчості україн-
ських живописців», «Український портретний живопис першої 
половини ХІХ  ст.», «Укpаїнський поpтpетний живопис другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.», «Забуті імена… Розповіді про 
українських художників ХІХ – початку ХХ століття», «Анатоль 
Петрицький. Портрети сучасників», «Живопис храмів України. 
Образ Богородиці в українському малярстві», десятки статей у 
фаховій та популярній періодиці. Тема «Кричевські» – не випад-
кова у творчості дослідниці: саме Федорові Кричевському сту-
дентка Валентина Рубан присвятила свою дипломну роботу со-
рок років тому – у далекому 1964-му.

 Наpазі планується видати наступні дві частини трилогії: 
«Федір Кричевський» та «Нащадки». Тож побажаймо авторці 
доброго здоров’я та наснаги у здійсненні задуманого! Та щедрих 
спонсорів – без них сьогодні не обійтися…

 Неабиякий успіх виданню забезпечили макет і художнє 
оформлення, виконані народним художником України, заслуже-
ним діячем мистецтв України, лауреатом Державної премії Укра-
їни ім. Т. Шевченка Леонідом Андрієвським. У творчому доробку 
знаного майстра книги – оформлення добре відомих видань: «Київ 
і Київська земля за доби феодальної роздробленості ХІІ–ХІІІ сто-
річ» та «Стародавній Київ» П. Толочка, «Крізь віки. Київ в обра-
зотворчому мистецтві ХІІ–ХХ століть» Ю. Белічка та В. Підгоpи, 
уже згаданої монографії В. Рубан «Український портретний жи-
вопис першої половини ХІХ  століття», «Мистецтво, народжене 
Жовтнем. Українське радянське образотворче мистецтво та архі-
тектура 1917–1987» Ю. Белічка та С. Кілесса, «Українське народне 
малярство ХІІІ–ХХ століть. Світ очима народних митців»…

 Неоціненну допомогу й підтримку в роботі над монографією  
надали живі носії пам’яті зі старовинного роду Кричевських, 
які волею долі опинилися далеко від рідної землі, але зберегли 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



77

Повернення з мороку небуття

сімейні реліквії  – документи, світлини, художні твори своїх 
предків. Це, перш за все, онука В. Кричевського Катерина Кри-
чевська-Росандіч (США), а також дочка Федора Кричевського 
Мар’яна Кричевська-Косач (США), онука В. Кричевського Окса-
на Лінде (Венесуела). Своїми спогадами ще встигли поділитися 
учні В. Кричевського, які нині вже одійшли у вічність: Мусій Ка-
тернога, Олена Ківа, Петро Костирко, Георгій Лебедєв, Микола 
Степанов, Василь Томашевський.

 «Першим порадником і, значною мірою, ініціатором, натхнен-
ником цієї праці, – пише авторка, – був мій чоловік – Валерій Олек-
сандрович Кравченко, який по-справжньому любив свою країну, 
її людей і мистецтво, – і все своє свідоме, так трагічно рано пере-
рване життя присвятив розбудові незалежної України. Він брав 
найдіяльнішу участь у підборі та формуванні матеріалів з перших 
років роботи над книжкою – у нас не було спонсорів і зайвих ко-
штів на її підготовку. А підготовка була довготривалою і склад-
ною: від пошуків творів і виготовлення фото і кольорових слайдів 
до копіювання архівних та інших джерельних матеріалів – справа 
копітка і недешева. Але, перейнявшись ідеєю створення своєрід-
ного літопису мистецьких родів України  – тієї художньої еліти, 
доля якої чутливо фокусує драматизм і велич національної куль-
тури, ми схилялися перед подвижництвом наших Творців і від-
чули свій обов’язок перед їхньою пам’яттю. Валерія Олександро-
вича не стало, коли текст книжки набирався на комп’ютері; він ще 
встиг прочитати незавершений варіант і сам розкреслив родове 
дерево Кричевських – його світлій пам’яті я з глибокою любов’ю 
і довічною вдячністю за щастя жити й працювати разом і поряд з 
ним присвячую цю працю»  2.

 Читачі «Дзеркала тижня», напевно, запам’ятали такі щемли-
во-лебедині рядки публікації Валентини Рубан-Кравченко про 
чудову Людину – Валерія Кравченка («ДТ», 7.12.2002  3).

2 Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. 
Василь Кричевський. Київ: Криниця, 2004. С. 19. – Прим. ред.-упоряд.

3 Рубан-Кравченко В. Нам завжди було дуже цікаво жити… Дзеркало тижня. 
2002. 6–13 груд. (№ 47) – Прим. ред.-упоряд.
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 Розкішне дороге видання налаштовує на відповідне пово-
дження з ним. Обережно розкривши барвисту суперобкладинку, 
бачимо цупку палітурку з артистично скомпонованим золотим 
тисненням назви, а далі – форзац з отим самим родоводом Кри-
чевських. Тут простежено кілька поколінь. Від середини ХVІІ до 
початку ХХІ  ст., тобто від широковідомого не тільки історикам 
київського полковника реєстрового козацтва Михайла-Станіс-
лава Кричевського, побратима гетьмана Богдана Хмельницького, 
який героїчно загинув у липні 1649 року після битви під Лоєвом та 
чиє ім’я вписано біля коренів могутнього дуба, і до наймолодшого 
пагона у верхів’ях – прапраонуки В. Кричевського, онуки Катери-
ни Кричевської-Росандіч – Меґан Шапельгаумен, яка народилася 
1999 року в далекій Каліфорнії. Ось так – понад 350 років різниця 
у віці! На гілках і пагонах розлогого «дуба» – понад 80 імен.

 Автором цієї унікальної розробки став, як згадано, Валерій 
Олександрович Кравченко (1941–2001), людина надзвичайно 
широкого діапазону зацікавлень, енергійний державний діяч 
нової доби – свого часу перший міністр зовнішньоекономічних 
зв’язків незалежної України. Його світлій пам’яті й присвячено 
це видання, його лагідна посмішка вітає читача на портреті, умі-
щеному на авантитулі.

 Монографія складається з трьох основних розділів. Два пер-
ших – це хвилюючий і місткий життєпис роду і самого Василя 
Кричевського. Третій  – високопрофесійний мистецтвознавчий 
аналіз творчості художника, висвітлення ролі та значення його 
унікального обдарування, його універсального таланту в мис-
тецькому поступі України в ХХ столітті, у включенні її художніх 
надбань у європейський і світовий контексти. Перший розділ 
присвячено історії роду Кричевських. Авторський погляд крізь 
віки простежує маловідомі родинні перекази й народні легенди 
про того ж таки чигиринського полковника, про абіссінку Мав-
ру – родоначальницю Кричевських із материнського боку тощо. 
Розшукано витоки роду в Лебедині й Ворожбі на Полтавщині  4.

4 Нині місто Лебедин і село Ворожба входять до складу Сумської області. – 
Прим. ред.-упоряд.
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 Найоб’ємніший, другий, розділ монографії – про життєвий 
і творчий шлях В. Кричевського – має назву «Нарівні з добою». 
Зважаючи на обмежені можливості даної публікації, його зміст 
можна переповісти, подаючи лише назви підрозділів та глав, не 
беручи їх у лапки – надто вони промовисті:

– Художниками народжуються. (Дитинство у Ворожбі. Хар-
ків: початок творчого шляху. Будинок Полтавського земства і 
слава. Київ: роки розквіту. На порозі перелому).

– Чверть століття в Радянській Україні. (Діяльність у пожов-
тневі роки. Українська академія мистецтв. Миргородський пе-
ріод. Повернення до Києва. Кричевський і Довженко. Робота в 
кіно. Під знаком графіки. Архітектурні проекти і твори. Буди-
нок Роліту і Шевченківський музей у Каневі. Двері відчиняють-
ся в минуле. Експедиція на Полтавщину. Архітектор-художник 
чи художник-архітектор? Визнання. Виставка творів 1940 року. 
В. Кричевський – педагог).

– Шляхами чужини. (Напередодні розставання з Батьківщи-
ною. Дорога на Захід. Париж. Венесуела. Місто червоних дахів – 
Каракас. Останні роки життя. Кроки у безсмертя).

 Зміст третього розділу монографії – «Поетика творчості В. Кри-
чевського. З минулого – до майбутнього» – так само промовисто 
розкрито в назвах підрозділів: Творець нової архітектури. В. Кри-
чевський і український модерн. Піонер українського авангарду. 
Конструктивізм в архітектурі і графіці В. Кричевського. Орнамент. 
Художній текстиль та дизайн у творчості В. Кричевського. Творча 
натура. Майстер і П. Флоренський про ім’я «Василь». Від пленеру до 
експресіонізму. Синтетизм живопису В.  Кричевського. Доповню-
ють монографію статті й публікації самого В. Кричевського, його 
автобіографія, власноручно складений художником перелік праць, 
іменний покажчик та ґрунтовний науковий і довідковий апарат.

 Заворожує любов, з якою Валентина Василівна розповідає 
про своїх героїв, чарує її мова – не тільки не обтяжена зарозу-
мілими «науковостями», до яких так часто вдаються деякі мис-
тецтвознавці, а зігріта теплом відвертої щирості. Тож текст хо-
четься перечитувати ще й ще, переймаючись красою і глибиною 
думок, глибиною знань та точністю висловів.
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 Привертає увагу іконографічний ряд членів родинного кла-
ну Кричевських, поданий в альбомі попарно так, що поруч сто-
ять портрети особистості на початку її творчості та – через кіль-
ка десятиріч – у розквіті таланту й слави. Надається можливість 
порівнювати зміни та відчувати одвічний рух життя.

 Так само подано й архітектурні твори Майстра, адже будин-
ки живуть здебільшого набагато довше, але теж своїм життям, на 
яке так само впливає Час.

 Усе в книжці захоплююче: і кольорові репродукції живопис-
них творів В. Кричевського, і його графіка (включно з проектом 
герба «Тризуб», адже дизайн саме В. Кричевського, розроблений 
1918 року, прийнятий нині в незалежній Україні, про що чомусь 
і досі нечасто в нас згадується). Його графічні твори – і книжкове 
оформлення, і екслібриси, і численні орнаментальні композиції, 
виконані вісім десятиліть тому, виглядають напрочуд сучасно й 
вражають оригінальністю, артистичністю та свіжістю, що не під-
владні часові. Переважну більшість репродукованого архітек-
турного й малярського доробку В. Кричевського, родинні фото в 
монографії подано вперше та розміщено з великим смаком.

 Здавалося б, 825  ілюстрацій на 660 сторінках – неймовірна 
щедрість, чудовий дарунок шанувальникам прекрасного. Але, 
як інколи трапляється з видатними творами, авторці пощастило 
пережити унікальний дарунок долі.

 «Коли книга була повністю підготовлена до друку,  – пише 
В. Рубан-Кравченко вже на 661-й сторінці, – з Венесуели до Киє-
ва прилетіла онука Василя Григоровича Кричевського – Оксана 
Лінде. Виконуючи волю своєї матері Галини Василівни Кричев-
ської-Лінде, вона привезла в дар музеям України твори, що збе-
рігалися в їхній родині. Цим щедрим даром донька художника 
немов передала рідній землі частку його душі, що навіки втіли-
лась у творах, сповнених негаснучої любові до України».

 Посприяла цій благодійній акції міжнародна інвестиційна 
компанія «SigmaBleizer» в особах її президента Майкла Блейзера 
та віце-президентки Наталії Блейзер. У травні 2003 року в Палаці 
мистецтв «Український дім» відбулася презентація збірки, роз-
поділеної згодом по кількох музеях України. Тут – замальовки 
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селянських хат, ескізи архітектурних і скульптурних проектів, 
краєвиди України, Криму, Венесуели, книжкова графіка, орна-
ментальні мотиви, унікальні родинні світлини.

 Відтак до 825 вже змакетованих ілюстрацій додалося ще 308. 
Отже, книжка містить 1133  чорно-білі й кольорові ілюстрації, 
які дають повне уявлення про важливі етапи творчості без що-
найменшого перебільшення нашого геніального співвітчизника 
Василя Кричевського впродовж його життя.

 Ця книжка  – велике свято для кожного свідомого україн-
ця, для кожної освіченої та небайдужої людини. Це своєрідна, 
така потрібна сьогодні енциклопедія україністики найвищого 
ґатунку. Сподіваємось, в Україні на одного академіка та Шевчен-
ківського лауреата побільшає – нова книжка Валентини Рубан-
Кравченко дає всі підстави для таких сподівань.
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КНИЖК А ПРО ВЕЛИКОГО М А ЙСТРА   1

 
У 1952  році в повторно совєтизованому Львові відбулася 

«зачистка» колекції Музею українського мистецтва (нині – На-
ціональний музей у Львові ім.  Андрея Шептицького), під час 
якої було вилучено й передано до спецфонду Львівської бібліо-
теки Академії наук УРСР (нині  – Львівська національна на-
укова бібліотека України ім.  В.  Стефаника) понад дві тисячі 
«націоналістичних антирадянських експонатів». Невдовзі за 
наказом Комітету в справах мистецтв УРСР більшість із цих 
творів ліквідували: картини і графічні аркуші спалили в печі, 
а  скульптури потрощили, після чого вивезли на смітник. Не-
важко здогадатися, що система нищила те, що не вкладалося 
в її прокрустове ложе: портрети політичних і церковних дія-
чів, полотна релігійної тематики, замальовки храмів, грошові 
знаки й інсигнії доби Української революції 1917–1921  років. 
Нищила навіть краєвиди, натюрморти, начерки, створені ху-
дожниками-емігрантами або так званими ворогами народу. До 
кола мистців, чиї твори були приречені на загибель, потрапив і 
Василь Григорович Кричевський. Вирок винесли його чарівним 
краєвидам Дніпра, Криму й річки Псел на Полтавщині, екс-
лібрисові Я.  Стешенка, нереалізованій обкладинці до «Історії 
української літератури» М. Грушевського й проектам грошових 
знаків Української Народної Республіки (далі – УНР)  2. Власне, 
це була остання акція вандалізму щодо творчого доробку одно-
го з найуніверсальніших українських мистців ХХ ст., здійснена 

1 Рецензію вперше оприлюднено: Ходак  І. Книга про великого майстра. 
Мистецтвознавство України: зб. наук. пр. Київ, 2005. Вип.  5. С.  375–386. 
Друкується з доповненнями та редакційними змінами.

2 Каталог втрачених експонатів Національного музею у Львові / авт.-упоряд.: 
В. Арофкін, Д. Посацька. Київ; Львів, 1996. С. 26, 65, 88. Через кілька років в 
помешканні одного зі співробітників музею, причетного до вилучення екс-
понатів, під час обшуку виявили краєвид В.  Кричевського «Річка Псел на 
Полтавщині» (див.: Там само. С. 17).
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на батьківщині за його життя. На той час В. Кричевський дожи-
вав віку в далекій Венесуелі. За кілька місяців вісімдесятиліт-
ній майстер відійшов у вічність, заскочений віком, хворобами, 
людською байдужістю. 

 Мартиролог творчого доробку В. Кричевського міг би стати 
темою окремої розвідки не лише через свою розлогість, але й з 
огляду на те, що кожна руйнівна акція знаменувала черговий 
етап у шаленому поході проти української культури. Чого вар-
та загибель творів майстра та його добірної колекції народного 
мистецтва в будинку М.  Грушевського під час муравйовського 
бомбардування Києва в лютому 1918  року. А нищення оформ-
лення Історичної секції Всеукраїнської академії наук на початку 
1930-х років, що збіглося з остаточним вироком українській іс-
торичній школі? Адже саме в цій роботі мистець запропонував 
модерні дизайнерські рішення, що ґрунтувалися на глибинному 
осмисленні традицій народного мистецтва. Сьогодні оформлен-
ня Історичної секції могло би стати яскравою візитівкою Украї-
ни в світовому русі Ар-Деко, але, на жаль, від грандіозної роботи 
залишилося всього кілька фрагментів і жмуток світлин. 

 Хіба ж не актом вандалізму було постійне урізання та спотво-
рення величного задуму В. Кричевського й П. Костирка зі спору-
дження меморіального Шевченківського комплексу на Чернечій 
горі в Каневі? Урешті-решт архітекторам вдалося реалізувати 
лише одну складову розробленого проекту – музей Кобзаря (та 
й то у видозміненому й обкраяному варіанті), будівництво якого 
припало на 1933–1937 роки, тобто на той короткий відтинок часу, 
рубіжні дати якого навіки вписані в книгу скорботи України. За-
тим настала черга образотворчих робіт майстра, що зберігали-
ся в Державному українському музеї (Київ). Особливий інтерес 
серед них становлять проекти державного гербу, печаток, гро-
шей, заставок до дипломатичних документів та інших артефак-
тів доби УНР і Гетьманату  3. Сьогодні важко сказати – коли і як 

3 Реєстр цих творів, наданий нами, уперше опубліковано в хрестоматії: Василь 
Григорович Кричевський: хрестоматія: у 2-х  т. Харків: Вид. Савчук  О.  О., 
2016. Т.  1: 1891–1943  рр.  / передм. І.  О.  Ходак, упоряд. тому О.  О.  Савчук. 
С. 332–337.
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вони зникли з музейної колекції. Можливо, це відбувалося одно-
часно з утворенням у 1930-х роках у згаданому музеї спецфон-
ду, можливо, було пов’язано з якимось окремим розпоряджен-
ням. Ситуація справді парадоксальна, оскільки водночас влада 
продемонструвала визнання заслуг В.  Кричевського (1939  року 
йому першому в УРСР надали науковий ступінь доктора мисте-
цтвознавчих наук, а 1940-го присвоїли звання заслуженого діяча 
мистецтв республіки). Чергові втрати чекали на мистця в роки 
останньої світової війни: загубилися сліди персональної вистав-
ки, зникли на воєнних дорогах скрині з творами, рукописами, 
архівними матеріалами, горіли споруджені за його проектами 
будівлі. Коли втрати часів воєнного лихоліття можна хоча б 
якось зрозуміти, то як пояснити вилучення та знищення робіт 
великого майстра в спецфондах музеїв і бібліотек, де б їх мали 
щонайпильніше оберігати?

 Утім, як відомо, за часом розкидати каміння настає час його 
збирати…

 Неймовірно довго чекав В.  Кричевський на повнокровне 
повернення в український культурний контекст. Якщо за со-
вєтської доби на перешкоді ставали ідеологічні чинники, то від 
початку 1990-х років справа, здавалося б, мала зрушити з міс-
ця. Але так не сталося: чи то давався взнаки брак образотвор-
чої спадщини, суттєва частина якої виявилася зосередженою за 
кордоном, чи то мав минути час, щоб виявити та осмислити не 
такі вже й щедрі архівні матеріали, чи, може, відлякувала сама 
масштабність постаті майстра. Зрештою, не варто забувати і про 
доволі дивну ситуацію в нашому мистецтвознавчому середови-
щі, значна частина якого вперто обстоювала й донині обстоює 
«исторически наше искусство», відводячи українській складовій 
місце десь на маргінесі. 

 За перші півтора десятка років відновленої незалежності 
держави все-таки вдалося зробити чимало. До експозиційних 
залів провідних музеїв повернулися полотна й графічні аркуші 
В.  Кричевського, книжки в його оформленні. Відбулася низка 
персональних виставок мистця і членів його великої родини. 
У Києві на будинку по вулиці Стрілецькій,  28, де він мешкав, 
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встановили меморіальну дошку. З’явилася дошка й на будинку 
Миргородського керамічного технікуму, який В.  Кричевський 
очолював упродовж 1918–1919  років. Своїх фундаторів поша-
нувала Українська академія мистецтва (тепер  – Національна 
академія образотворчого мистецтва і архітектури). У Шевчен-
ківському національному заповіднику в Каневі, Національному 
художньому музеї України, Полтавському краєзнавчому музеї 
(нині  – Полтавський краєзнавчий музей ім.  В.  Кричевського) 
пройшли наукові конференції, на яких порушувалися питання 
дослідження, збереження й актуалізації творчого доробку мист-
ця. У періодичних виданнях час від часу виходили статті, при-
свячені В.  Кричевському чи окремим царинам його діяльності 
(архітектурі, книжковій графіці, сценографії). В Україну повер-
нулася дещо зі спадщини майстра. Цьому посприяла позиція 
його нащадків, які змалечку виховувалися з розумінням того, 
що «треба мати обов’язок, зокрема до родини, тих, хто чимось 
спричинився до додатку в українське мистецтво, українську 
культуру»   4. Так, у 1990-х роках К.  Росандіч, онука В.  Кричев-
ського, котра мешкає в Каліфорнії, передала вітчизняним музе-
ям об’ємну колекцію робіт трьох поколінь родини Кричевських, 
а також світлини, архівні матеріали, меморіальні речі. Ще більш 
несподіваний дарунок чекав на музеї Києва, Канева, Лебедина, 
Сум, Полтави, Харкова в 2003–2004 роках, коли донька велико-
го майстра Г. Кричевська-Лінде ухвалила передати з Каракаса на 
батьківщину майже п’ятсот творів батька. 

 Однак, попри наполегливі намагання доволі нечисленного 
кола завзятців, до середини 2000-х років В. Кричевський так і не 
посів належного йому місця в українській культурі ХХ ст. Чим 
далі, тим гостріше відчувався брак синтетичного монографіч-
ного дослідження, яке б репрезентувало цю величну постать у 
всій видовій, стилістичній та часовій різноманітності творчих 
шукань і звершень. Нарешті навесні 2004 року київське видав-
ництво «Криниця» потішило довгоочікуваним дарунком – мо-

4 Лебедєв  Г. Повернення в Україну спадщини художників Кричевських. 
Київська старовина. 2000. № 6. С. 149.
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нографією Валентини Рубан-Кравченко «Кричевські і україн-
ська художня культура ХХ століття. Василь Кричевський»  5. Як 
засвідчує назва книжки, авторка поставила перед собою дово-
лі складне й амбітне завдання: простежити внесок у вітчизня-
ну культуру минулого століття всіх представників славетної 
родини Кричевських, що плідно творили в царині архітектури 
та дизайну, малярства й графіки, кіно, сценографії, декоратив-
но-вжиткового мистецтва. Для реалізації такого масштабного 
задуму було обрано форму трилогії. Цілком закономірно, що її 
відкрило дослідження, присвячене фундаторові мистецької ди-
настії – Василеві Григоровичу Кричевському (1873–1952). За ним 
має побачити світ монографія, у якій ітиметься про творчість мо-
лодшого брата Василя – Федора Кричевського, відомого маляра й 
педагога, котрий виховав цілу плеяду талановитих українських 
живописців. Завершить трилогію том під назвою «Нащадки», 
що розповість про досягнення молодших Кричевських: Василя, 
Миколи та Галини, дітей В.  Г.  Кричевського, дружини Василя-
молодшого Олени, його доньки Катерини, а також доньок і сина 
Галини Кричевської-Лінде. Попри те, що доля розкидала друге й 
третє покоління Кричевських по світу (від Парижа до Південної 
та Північної Америк), вони не розчинились у вирі інтернаціо-
нальних стилів і напрямів, а зуміли зберегти відданість тради-
ціям рідної землі, що раз у раз прориваються в їхніх роботах у 
виборі сюжетів, мотивів та образів, відчуті форми і колориту. 

 Гадаю, навіть випадково завітавши до книгарні, потенцій-
ний читач обов’язково зауважить на полиці монографію «Ва-
силь Кричевський», оскільки досліджень такого обсягу вітчиз-
няні історики мистецтва ще не продукували. Солідне видання, 
що нараховує понад сімсот сторінок великого формату, вабить 
око ошатною сорочкою (суперобкладинкою), на нейтральному 
сірому тлі якої, наче коштовні камені, сяють два олійні краєви-
ди В. Кричевського, доповнені чорно-білою світлиною будинку 

5 Рубан-Кравченко  В. Кричевські і українська художня культура ХХ століт-
тя. Василь Кричевський. Київ: Криниця, 2004. 704  с.: іл. (Мистецькі роди 
України).
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Полтавського губернського земства. Коли, нарешті, книжка по-
трапить до рук поціновувача прекрасного, він переконається, що 
не лише ззовні, а й усередині кожен елемент її оформлення чітко 
продумано та виважено. Народному художнику України Л. Ан-
дрієвському вдалося створити гармонійний макет, витримавши 
баланс між живописним і графічним началом. Так, наприклад, 
яскраву сорочку з малярськими роботами В.  Кричевського ху-
дожник урівноважив обкладинкою та шмуцтитулами, в оформ-
ленні яких використав цитати кращих книжкових робіт героя 
монографії. Окремо варто відзначити вдале розміщення тексту, 
ілюстрацій та приміток на сторінці, культуру шрифту, що поряд 
з іншими «дрібницями» засвідчують істинне розуміння культу-
ри книги, яке на початку ХХ ст. повернув українському читачеві 
В. Кричевський. 

 Щодо структури, то монографія складається із трьох розді-
лів і кількох додатків. Перший розділ – «З історії роду Кричев-
ських» – можна вважати своєрідним вступом до цілої трилогії, 
оскільки в ньому В.  Рубан-Кравченко спробувала відстежити 
родовід своїх героїв у глиб років і століть, звісно, наскільки до-
зволяли джерельні матеріали, спогади, збережені нащадками 
родинні легенди. Розділ містить настільки захопливий матеріал, 
такі карколомні сюжети, що їм позаздрив би не один автор при-
годницького чи детективного жанру. Судіть самі: серед предків 
славетних мистців з’являється то чигиринський полковник Ми-
хайло Кричевський (легендарний фундатор роду), то абіссінка 
Мавра (прабабця Василя і Федора з материного боку), то такий 
собі «син уланського полку» Григорій Кричевський (батько ху-
дожників). Певна, що навіть той, хто дотепер уважав себе зна-
вцем родини, відкриє чимало несподіваних фактів у її історії.

 Другий розділ монографії, що має назву «Нарівні з добою», – 
це ретельний літопис життєвого й творчого шляху В.  Кричев-
ського, викладений у хронологічній послідовності: від наро-
дження в с.  Ворожбі на Слобожанщині, років становлення в 
майстернях провідних харківських архітекторів до творчих вер-
шин, пов’язаних з Полтавою, Києвом, Одесою, Каневом, а також 
до непростих років вимушеної еміграції. Авторка крок за кро-
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ком відстежила формування творчої особистості, зупинилася 
на особах та подіях, що мали визначальний вплив на В. Кричев-
ського, унаочнила мотивацію тих чи інших його рішень. На сто-
рінках книжки розгортається розповідь про доробок майстра 
в кожній із царин його різнобічної діяльності: архітектурі, ди-
зайні, малярстві, графіці, сценографії, оформленні кінофільмів, 
декоративно-вжитковому мистецтві, дослідницькій та педаго-
гічній роботі. Природно, що особливу увагу приділено знаковим 
працям (будинку Полтавського губернського земства, фільму 
«Звенигора», Музею Т.  Шевченка в Каневі, будинку письмен-
ників РОЛІТ тощо), але при цьому не обійдено й інших робіт і 
епізодів, без яких художній поступ В. Кричевського виглядав би 
збіднілим і неповним. Зважаючи на різноплановість діяльності 
свого героя, авторка відмовилася від сліпого слідування за часо-
вою координатою, натомість вона виділила в межах конкретних 
періодів окремі блоки (сценографію, графіку, малярство та ін.), 
що надало розповіді системного характеру. 

 Відповідно до анонсованої назви творчість В. Кричевського 
розглянуто в контексті тогочасної української культурної історії 
(та й не лише культурної) із залученням широкого спектру літе-
ратурних, архівних, образотворчих джерел. В. Рубан-Кравченко 
вдалося досягнути гармонійного поєднання двох різнобіжних 
тенденцій: з одного боку, подати детальний аналіз доробку май-
стра, залучивши чи не всі його праці, котрі вдалося відшукати 
на час написання книжки, а з другого – створити епічне полот-
но українського мистецького й національно-культурного життя 
кінця ХІХ – першої половини ХХ століття, у контексті якого тво-
рив і водночас яке творив В. Кричевський. 

 Дослідження В. Рубан-Кравченко завжди вирізнялися своїм 
академізмом, опертям на солідну джерельну базу. Не стала ви-
нятком і рецензована монографія. Найперше, авторка уважно й 
прискіпливо опрацювала розвідки попередників, передусім тих 
з них, хто особисто знав В. Кричевського, а тому ґрунтувався на 
реальних фактах, а не на власному суб’єктивному баченні про-
цесів. Серед цієї когорти – С. Таранушенко, Д. Антонович, Г. Ро-
діонов, Д. Горняткевич, В. Щербаківський та, звісно, В. Павлов-
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ський, автор донедавна єдиної монографії про В. Кричевського, 
виданої Українською вільною академією наук у США з нагоди 
століття від дня його народження  6. Цінні відомості дали для до-
слідження невеличкі статті й спогади М. Бажана, Ю. Яновського, 
Є. Щербаківської, К. Антонович, В. Ревуцького й  ін., розсипані 
по совєтській та діаспорній періодиці 1920–1980-х років. Прислу-
жилися розвідки сучасних дослідників Д.  Малакова, В.  Ханка, 
З. Тарахан-Берези та ін., а також блискуча книжка «Український 
архітектурний модерн» В. Чепелика. Згадані статті, монографії, 
спогади, присвячені безпосередньо В.  Кричевському, окремим 
його творам і видам мистецтва, у яких йому судилося працю-
вати, – то лише дещиця із залученої літератури. Оскільки діяль-
ність майстра вирізнялася надзвичайною ріноманітністю та ба-
гатогранністю, авторці доводилося торкатися багатьох питань, 
дотичних до основної теми. Наприклад, розповідаючи про його 
набутки в галузі сценографії, неможливо було оминути питання 
функціонування українських театральних труп у підросійській 
Україні. Створення ним Великого й Малого гербів, печаток та ін-
шої атрибутики УНР потребувало екскурсу в історію становлен-
ня української державності на початку минулого століття. Щоб 
висвітлити діяльність В.  Кричевського як наукового та худож-
нього консультанта кінофільмів, виникла потреба розповісти 
про становлення вітчизняного кіно, діяльність Одеської та Київ-
ської кінофабрик, яскраву когорту режисерів, сценаристів, акто-
рів, операторів, разом з якими наш герой створив понад десяток 
стрічок, серед них – «Тарас Шевченко», «Тарас Трясило», «Назар 
Стодоля», славнозвісна «Звенигора» й перший український ко-
льоровий фільм «Сорочинський ярмарок». 

 Утім, опубліковані розвідки стали лише відправною точ-
кою, викладену в них інформацію було ретельно перевірено за 
архівними джерелами, зіставлено зі збереженими творами. На 
превеликий жаль, через суб’єктивні ідеологічні чинники на іс-
нування у вітчизняних архівах і музеях окремого фонду В. Кри-

6 Павловський  В. Василь Григорович Кричевський: життя і творчість: моно-
графія. Нью-Йорк: УВАН у США, 1974. 222 c., 122 с. іл. 
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чевського розраховувати не доводилося, але в мистця були вірні 
учні й послідовники, котрі свято оберігали матеріали, пов’язані 
з його творчістю. Певно, найбільш цінним слід визнати архів 
П. Костирка, улюбленого учня героя книжки, у тандемі з яким 
він створив низку проектів, зокрема меморіального комплексу 
на Чернечій горі в Каневі, будинку письменників РОЛІТ.

 Ще одне важливе джерело, активно задіяне авторкою ре-
цензованої монографії, – спогади сучасників майстра, з якими 
їй довелося познайомитись і поспілкуватися. Чимало сторінок 
біографії В. Кричевського ожило на сторінках книжки завдяки 
розповідям Я. Ковбаси, В. Самойловича, Г. Лебедєва. Наполегли-
вість пані Рубан перетнула навіть океан, звідки їй надсилали свої 
спогади К. Росандіч, онука майстра, і Р. Кошарич, один з небага-
тьох, хто зміг поділитися відомостями про останні роки життя 
В. Кричевського у Венесуелі. 

 Поєднання трьох складових – спеціальної літератури, архів-
них матеріалів і спогадів  – створило потужну джерельну базу 
для написання дослідження, що врешті-решт допомогло уточ-
нити низку дат і обставин, виявити невідомі раніше твори, запо-
внити сторінки творчого життєпису мистця. Наведемо декілька 
прикладів. 

 Упродовж тривалого періоду дискусійним питанням серед 
істориків мистецтва залишалася дата народження В.  Кричев-
ського. Ті, кому доводилося гортати довідкові видання, статті й 
розвідки про мистця, знають, що вона варіюється від 19 грудня 
1872  року до 12  січня 1873  року. У чому причина цих розбіж-
ностей? Справа в тому, що свого часу В.  Кричевський написав 
в автобіографії, що народився 31 грудня 1872 року, але не зазна-
чив, за яким стилем – новим чи старим. Тож дослідники поводи-
лися з наведеною датою на власний розсуд: хтось відраховував 
від 31 грудня дванадцять днів, хтось навпаки додавав. В. Рубан-
Кравченко проаналізувала різні версії та дійшла висновку про 
чинність часу народження, зафіксованого в «Алфавите родив-
шемся детям», у якому Г. Кричевський зазначив, що його первіс-
ток Василь з’явився на світ 29 грудня 1872 року (тобто 10 січня 
1873 року за новим стилем) о восьмій годині по обіді.
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 Донедавна вважали, що найменш відомим, принаймні в 
Україні, є «венесуельський» період діяльності В. Кричевського. 
Утім, як виявилося, чимало загадок таїть у собі й початковий 
етап. У багатьох статтях і монографії В. Павловського зазначено, 
що на посаді технічного помічника кресляра Харківської місь-
кої управи, а згодом під керівництвом С. Загоскіна, А. Шпігеля, 
О.  Бекетова мистець працював над численними проектами  – 
від невеличких міщанських будиночків до крупних приватних 
осель, громадських і комерційних споруд. При цьому автори 
наголошували, що особливо активно молодий помічник розро-
бляв оформлення фасадів та інтер’єрів, що запроектовані ним 
споруди мали широкий стилістичний спектр (мавританський, 
готичний, класицистичний та інші стилі), але вирізнити його 
будівлі досить складно, оскільки проекти підписували патрони 
початківця. Отже, хоча за мистцем і визнавали суттєвий доро-
бок, він практично перебував поза контекстом його творчості. 
У рецензованій монографії детально розглянуто особливості бу-
динків, споруджених за проектами В. Кричевського в Харкові та 
його околицях. Вербальний аналіз кожної споруди супроводжує 
розгорнутий візуальний ряд, де одна й та сама будівля постає і в 
первісному вигляді (або віддаленому від нас у часі), і в сучасному 
стані. У низці випадків до світлин чолового фасаду додано світ-
лини бічних фасадів, які допомагають побачити, що молодий 
архітектор однаково успішно оперував такими категоріями, як 
площина, об’єм, маса. 

 Авторка зауважила, що серед розмаїття стилів, до спадщи-
ни яких звертався в ранніх проектах В. Кричевський, фігурував 
модерн. Отже, харківський період практичної діяльності дав 
йому не лише глибинне розуміння композиційних, конструк-
тивних, декоративних особливостей різних стилів минулого, а й 
засвідчив інтерес до новітніх пошуків зодчих, включаючи стиль 
модерн. Залишалося знайти власне український відповідник 
цього інтернаціонального напряму в архітектурі, що й здійснив 
В.  Кричевський у проекті будинку Полтавського губернського 
земства. Непроста, почасти драматична історія його споруджен-
ня має солідну бібліографію, вона детально описана в моногра-
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фії, тому не зупинятимемося на ній докладно. Зауважимо, що 
навіть у повоєнний період, коли ім’я творця належало до табу-
йованих, Полтавське земство фігурувало в усіх історіях вітчиз-
няного мистецтва й архітектури. Певно, інакше й не могло бути 
з будівлею, що стала одним з найяскравіших уособлень націо-
нального відродження початку ХХ ст. і значною мірою визначи-
ла шляхи подальшого мистецького поступу. «Дім, як грім!» – це 
влучне визначення С.  Васильківського якнайкраще характери-
зує сприйняття сучасниками Полтавського земства, після появи 
якого навіть затяті скептики не зважувалися повторити своє не-
давнє твердження про те, що вищим досягненням української 
архітектури є солом’яний курінь на баштані. В.  Кричевський 
створив модерний будинок, співмірний з кращими зразками на-
ціонально-романтичної течії в архітектурі кінця ХІХ – початку 
ХХ ст., що став наочним прикладом продуманого використання 
традицій вітчизняного будівництва, зокрема народного, як у за-
гальній просторово-композиційній структурі, так і в окремих 
деталях (шестикутній формі дверей, керамічних вставках на фа-
саді, високому череп’яному даху тощо). 

 З огляду на це, досвід В. Кричевського зі спорудження Пол-
тавського губернського земства та інших будинків у так званому 
українському стилі набуває особливої актуальності. Адже нині, 
як і сто років тому, наші міста наповнюються безликими реміс-
ничими парафразами споруд, десь, колись, кимсь бачених по 
чужих світах, тобто вітчизняні будівничі абсолютно ігнорують 
одну з провідних світових тенденцій, що полягає в дбайливому 
використанні етнічних  / місцевих традицій. З іншого боку, ми 
стали заручниками перманентних дискусій про «національне 
в мистецтві», що часто-густо закінчуються появою новотворів 
на кшталт монументу на майдані Незалежності, де національне 
зводиться до зовнішньої атрибутики в дусі офіціозу сталінської 
доби. 

 У монографії В.  Рубан-Кравченко дуже уважно відстежено 
події, зустрічі, враження, що уможливили створення такої зна-
кової пам’ятки, як будівля Полтавського губернського земства. 
На відміну від багатьох дослідників, котрі наголошували на ви-
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значальному впливі на В. Кричевського зустрічі з Л. Жемчужни-
ковим та знайомства з будинком Ґ.  Ґалаґана в Лебединцях, ав-
торка показала, наскільки тривалим був шлях мистця до його 
найвідомішого творіння. Звісно, розмови з Л. Жемчужниковим, 
який активно пропагував ідею розвитку традицій українського 
народного будівництва, мали великий вплив на молодого архі-
тектора, але не слід забувати про лекції М. Сумцова та Є. Рєдіна 
в Харківському університеті, незабутню розповідь А. Краснова 
про розкопки Трої Шліманом, відвідини Івнянського маєтку, 
а також експедиції слобожанськими та полтавськими селами, 
численні замальовки виробів народних майстрів, студії в музеї 
Харківського університету (як дещо пізніше – у Київському ху-
дожньо-промисловому і науковому музеї), участь у роботі підго-
товчого комітету ХІІ археологічного з’їзду, спілкування з В. Гор-
ленком… У результаті поєднання багатьох складових мистець 
зацікавився народною творчістю. Зацікавлення стимулювало 
копіювання, вивчення відповідних зразків, що поступово від-
крило художнику глибинну суть символів, гармонію ритму, за-
сади композиційної та колористичної побудови, здатність у про-
стих образах розкривати складні філософські поняття. Інакше 
кажучи, В. Кричевський пройшов шлях від копіювання, наслі-
дування мотивів народного мистецтва до творення цілком ори-
гінальних речей, інспірованих прадавніми зразками.

 Сказане стосується не тільки архітектурного аспекту діяль-
ності майстра, а й наробків у царині дизайну, книжкової та при-
кладної графіки, декоративно-вжиткового мистецтва, сценогра-
фії, оформлення кінофільмів. Його творчість можна порівняти 
із часто уживаним ним мотивом «дерево життя». Вона глибоко 
закорінена в народній традиції. Її могутній стовбур вражає роз-
маїттям видів, форм і образів, співзвучних епосі, у контексті якої 
творив художник. Своїм гіллям вона сягає майбутнього, пере-
конливо доводячи, що власна мистецька традиція є благодатним 
ґрунтом для появи по-справжньому модерних речей, що здатні 
зачарувати світ. 

 Упродовж минулого століття вітчизняні художники, які 
шукали нових виражальних засобів і мистецьких форм, доволі 
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часто закидали В. Кричевському традиціоналізм. Важко сказати, 
звідки бралися такі оцінки його творчості – від незнання великої 
її частини чи від нерозуміння засад. Певна: кожен, хто ознайо-
миться з монографією, переконається, що майстер завжди був 
відкритий для пошуків, нових вражень і експериментів. Узяти 
хоча б доробок у царині мистецтва книги. Після яскравих здобут-
ків Г. Нарбута, його учнів і послідовників роль В. Кричевського 
у відродженні мистецтва вітчизняної книги якось призабулася. 
Але саме з його обкладинок до праць «Ілюстрована історія Укра-
їни», «Наша політика» (обидві  – 1911  року), «Культурно-націо-
нальний рух на Україні в XVI–XVII віці», «Про українську мову 
і українську школу» (обидві – 1912 року) М. Грушевського роз-
почалося подолання «квінтесенції тогочасного безсмаку»   7 (так 
Ф. Ернст охарактеризував оформлення вітчизняних видань кін-
ця ХІХ – початку ХХ ст.), саме ці роботи, як стверджував Д. Ан-
тонович, стали першою «реакцією проти мистецького нігілізму 
в українській книзі»  8. 

 В.  Кричевський присвятив книзі майже півстоліття життя. 
Свою першу обкладинку для альбома малюнків П. Мартиновича 
до «Енеїди» І. Котляревського він намалював 30 серпня 1903 року, 
коли перебував у Полтаві на урочистостях з нагоди відкриття 
пам’ятника патріархові української літератури. Остання робота 
мистця – обкладинка до «Українського православного календа-
ря» – датована роком його смерті. Упродовж цього часу він виро-
бив власний стиль, що ґрунтувався на «трьох китах»: творчому 
переосмисленні народної орнаментики, традицій оформлення 
вітчизняних стародруків XVI–XVIII ст. і на сучасних художніх 
напрямах. Коли дивишся на конструктивістичні обкладинки до 
серії «Українське малярство», до «Антології української поезії», 
творів Ю. Яновського чи Т. Шевченка, коли бачиш експресіоніс-
тичну обкладинку до «Чорного ангела» О. Слісаренка, важко по-

7 Ернст Ф. Георгій Нарбут і нова українська книга. Бібліологічні вісти. 1926. 
№ 3. С. 6.

8 Українська культура: лекції за редакцією Д. Антоновича. Київ: Либідь, 1993. 
С. 143. 
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вірити, що ці свіжі модерні речі творив майстер, який перейшов 
полудень віку. 

 За своє життя В.  Кричевський оформив близько сімдесяти 
видань (головно створював обкладинки, рідше – сорочки, фор-
заци, титульні аркуші, заставки та кінцівки, ілюстрації), що нині 
перетворилися на справжній раритет. Дався взнаки той факт, що 
автори переважної частини книжок (навіть якщо вони не нале-
жали до «розстріляного відродження»), безперечно, не вкладали-
ся в совєтське прокрустове ложе. М. Грушевський, В. і Д. Щерба-
ківські, Б. Грінченко й Г. Чупринка, М. Йогансен і О. Слісаренко, 
В. Винниченко, Д. Ревуцький, Ф. Ернст – ці імена не потребують 
коментарів. Варто також нагадати, що вітчизняні бібліотеки та 
приватні книгозбірні дуже потерпіли під час Другої світової ві-
йни, що значна частина книжок друкувалася на папері низької 
якості, що обкладинка (особливо м’яка) є найуразливішим еле-
ментом книжки, а реставрація державного бібліотечного фонду 
залишається надзвичайно болючою проблемою. Зважаючи на 
перелічені чинники, публікація книжкового доробку В. Кричев-
ського в рецензованій монографії має величезне значення і для 
істориків мистецтва, і для літературознавців, для всіх, хто ціка-
виться яскравим культурним процесом 1910–1930-х років. 

 Третій, прикінцевий, розділ дослідження присвячено пи-
танням поетики творчості В. Кричевського, стилістичним осо-
бливостям його архітектурного, графічного, дизайнерського й 
малярського доробку. Аналізуючи твори майстра, що постали 
в річищі модерну, конструктивізму, експресіонізму, В.  Рубан-
Кравченко порушила надзвичайно актуальне питання специфі-
ки цих загальноєвропейських стилів в українському мистецтві 
першої третини минулого століття. 

 Попри об’ємність і різноманітність матеріалу, авторці вда-
лося витримати чітку й логічну структуру книжки, уникнути 
переобтяженості викладу. Певним чином цього вдалося досягти 
завдяки активному використанню приміток, у яких і фахівець, 
і зацікавлений аматор знайде перелік архівних і друкованих дже-
рел, дотичні до основної теми відомості, спостереження тощо. 
Важливо, що примітки розміщено на сторінці поряд з основним 
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текстом, тому читачеві не доведеться довго порпатися в прикін-
цевій частині книжки, щоб з’ясувати конкретне питання.

 Не секрет, що в мистецьких (тобто присвячених певним по-
статям чи питанням мистецтва) виданнях неабиякий інтерес 
викликає добір ілюстративного ряду. Розглядувана монографія 
повністю задовольнить тих, хто в оцінці художніх явищ звик по-
кладатися на власне візуальне сприйняття. У книжці вміщено 
понад 1100  ілюстрацій (світлини, документи, архітектурні про-
екти, малярські, графічні, ужиткові, дизайнерські праці тощо), 
тобто тут зібрано й репродуковано величезну частину творчого 
доробку В. Кричевського, що вимагає праці не менш титанічної, 
ніж власне дослідження. 

 Окремий блок книжки становлять додатки: хроніка життя і 
творчості В. Кричевського, його статті й рецензії, автобіографія, 
власноручний перелік праць. Особливу цінність має прикінце-
вий додаток «Нові надходження». Історія розпорядилася таким 
чином, що донедавна творчий спадок мистця здебільшого було 
сконцентровано за океаном – у його нащадків у Каракасі, у чис-
ленних приватних колекціях та у фондах Українського музею в 
Нью-Йорку (понад триста робіт). Коли книжку вже підготували 
до друку, донька В. Кричевського Г. Кричевська-Лінде  9 й онука 
О. Лінде де Очоа, котрі мешкали в Каракасі, ухвалили подарува-
ти українським музеям близько п’ятисот творів свого великого 
предка. Велику частину цього практично невідомого скарбу ре-
продуковано в книжці. Прикінцевий додаток, як і основна час-
тина монографії, супроводжується іменним покажчиком.

 Монографія В. Рубан-Кравченко – знакове явище в сучасно-
му вітчизняному мистецтвознавстві. Перше дослідження твор-
чості одного з найпотужніших майстрів минулого століття, що 
побачило світ в Україні, водночас відкриває нові обрії перед істо-
риками мистецтва століття нинішнього. На цьому наголошува-

9 Про Г.  Кричевську-Лінде див.: Ходак  І. Людський заробіток: пам’ятне сло-
во про Галину Кричевську-Лінде. Українська академія мистецтва: дослідн. 
та наук.-метод. пр. Київ, 2007. Вип. 14. С. 406–418; Її ж. Кричевська-Лінде 
Галина Василівна. Шевченківська енциклопедія: в 6 т. Київ, 2013. Т. 3: І – Л. 
С. 595.
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ли у виступах ті, хто зібрався на презентацію видання, що відбу-
лася 2 червня 2004 року в Національній академії образотворчого 
мистецтва і архітектури, одним з фундаторів якої був В. Кричев-
ський. Актова зала Академії давно не бачила такого велелюдного 
й поважного зібрання: відомі художники та студенти, письмен-
ники, журналісти, музейники, культурологи, мистецтвознавці, 
громадські діячі… Один за одним змінювалися промовці, серед 
яких вирізнялися І. Драч, В. Перевальський, В. Абліцов, І. Ліхо-
вий, Д. Малаков, та в кожному виступі звучала беззаперечна по-
вага до великого Майстра й глибока вдячність до авторки мо-
нографії, що повернула широкому загалу славетне ім’я Василя 
Кричевського.
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ВАЛЕНТИНА РУБАН

Я спеціально виношу в заголовок прізвище Валентини РУ-
БАН, з якою мені довелося працювати разом кілька десятків 
літ в одному відділі й інституті, наголошуючи на підкреслено 
щирому своєму ставленні до неї як Людини і Вченої з великої 
літери. Збігають листочками роки, відколи її, мудрої, розсудли-
вої, талановитої, не стало поміж нас. Відійти мала з отими ро-
ками, здавалося б, і присутність того відчуття взаєморозуміння, 
товариської близькості, наукової спорідненості вчених, яких  
у відділі об’єднує / об’єднувала в одну цілість наука пошуку та 
знахідок від дня до дня, триваючи безупинно в плині тижнів, 
місяців і років. Це був час приходу у відділ аспірантів, молодих 
учених, на рамена яких лягла відповідальність за формування 
середовища однодумців у науці, котрі прагнули вийти за межі 
звичної пошукової проблематики, долаючи перепони традицій-
ного ставлення «так робити не можна і не велено». Завдяки В. Ру-
бан однодумці зберегли силу такого магнетизму відчуттів, що 
й приносив кожному від нелегких пошуків радість, бо зроблене 
шанувалося не так в одиничному вияві, як у характері цілісно-
го, через сутність якого на ті роки формувався відділ образот-
ворчого мистецтва. Була радість від праці, особливо від того, 
що так думають усі разом. Цю радість приносила у відділ у дні 
обов’язкової присутності В. Рубан, котра завжди відчиняла две-
рі з коридору, уже усміхаючись, з гордо піднятою головою, роз-
повідаючи через хвильку за столом, що стояв біля вікна: «Я оце 
прийшла з архіву… бібліотеки… рукописного відділу…»,  – ін-
тригуючи щоразу отим «прийшла і знайшла». Вона говорила 
про власні намагання пізнати світ новизни, і нам було приємно 
її слухати та водночас співпереживати з нею і, можливо, вибу-
довувати власні моделі результативних мистецтвознавчих тек-
стів. Відділ об’єднувала ще й та причинність, що його завідувач 
Юрій Турченко від 1967 року задумав видавати під егідою Ака-
демії наук республіканський міжвідомчий збірник інституту 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



99

Валентина Рубан

«Українське мистецтвознавство»  1. Для тих нелегких років («ду-
май, що говориш, – оглянися»), пригадую зі своїх аспірантських 
пережиттів, це була новина, до редакційної колегії першого 
випуску входили тоді, крім професора Ю.  Турченка, Б.  С.  Бут-
ник-Сіверський, П.  І.  Говдя, О.  М.  Малашенко, Ю.  П.  Нельгов-
ський, С. Є. Раєвський, А. П. Шпаков, у другому – її доповнили 
Ю.  В.  Белічко, професор  В.  І.  Касіян, П.  Г.  Юрченко, далі при-
йшли І. М. Кравець, Д. В. Степовик, В. Ф. Яценко, В. З. Бородай, 
З. В. Лашкул. Авторами збірника були П. Жолтовський, Л. Міля-
єва, В. Свєнціцька, Г. Логвин, Я. Запаско, П. Попов, О. Данчен-
ко, Т.  Максисько. Публікувались аспіранти, молоді дослідники 
Ю. Варварецький, І. Чуліпа, М. Аронець, Н. Асєєва, В. Яринич, 
А. Жук, В. Гудак, Д. Степовик. У шостому випуску збірника (1974) 
В. Рубан надрукувала статтю «Сучасний український портрет» 2, 
що в подальшому визначило природу наукових зацікавлень мо-
лодої авторки  – згодом кандидатки і докторки мистецтвознав-
ства. Зіставляючи через характер порівнянь природу жанру, 
молода дослідниця знайшла необхідні кульмінаційні пунктири 
його розвитку, відтворила стильові особливості у творах уже 
відомих тоді майстрів різних поколінь (В. Зарецького, О. Кири-
ченко, А. Коцки, Л. Медвідя, В. Микити, В. Гуріна, М. Андрущен-
ка, В. Патика), відзначила «духовну цілісність» портретів, нама-
льованих Валентиною Виродовою, зокрема – патрона Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР Максима 
Рильського, дівчини Зимки, баби Феодори. 

 Збірник привернув увагу науковців, та ненадовго. У 1974 році 
радянська цензура заборонила випуск уже останнього зверста-

1 У першому випуску 1967 року зазначили, що він «має на меті ознайомити чи-
тачів з останніми досягненнями української мистецтвознавчої думки», «пу-
блікуватиме нові теоретичні та історичні праці науковців» і «розрахований 
на мистецтвознавців, художників, працівників музеїв, викладачів і студентів 
вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, а також на широкі кола 
любителів образотворчого мистецтва» (див.: Від редколегії. Українське  мис-
тецтвознавство. Київ, 1967. Вип. 1. С. 4).

2 Рубан В. В. Сучасний український портрет. Українське  мистецтвознавство. 
Київ, 1974. Вип. 6. С. 26–39.
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ного номера, який чудом уцілів (у єдиному непорізаному при-
мірнику) у стані вичитаного, готового до друку рукопису з пев-
ними редакційними коректами. В. Рубан, як і ми всі, пишалася 
збірником, до речі, у четвертому випуску були вперше опубліко-
вані «Матеріали до словника мистецтвознавців УРСР»  3, «Бібліо-
графія українського образотворчого мистецтва (радянські ви-
дання 1917–1968 рр.)»  4, яку за окремим столиком сумлінно вела 
порядна наша лаборантка, мовчазлива з ласкавою посмішкою 
Тетяна Митрофанівна Радзієвська. Був у збірниках ще цікавий 
розділ хроніки, куди автори подавали розмаїті факти мистець-
кого життя.

 В. Рубан, пригадую, багато зусиль віддала співпраці з німець-
ким енциклопедичним виданням, яке цікавилося життям укра-
їнського мистецтва й мистецтвознавства. Але пасією щоденного 
життя, турбот і мрій був науковий шлях, який вів її до родини 
Кричевських. З  онукою Василя Григоровича Кричевського Ка-
териною Росандіч-Кричевською я пізніше сам вів багатолітній 
епістолярій упродовж 80-х років ХХ-го і до останніх десятиріч 
ХХІ ст., тому знав, наскільки близькими, теплими, сердечними 
були її взаємини з Валентиною Василівною Рубан. Науковим 
подвигом ученої стала фундаментальна монографія про велике 
життя і багатогранну творчість Василя Григоровича, яку вона 
присвятила своєму однодумцеві – чоловікові Валерію Кравчен-
кові. Багато життєвої снаги, розуму, набутих знань, наукового 
досвіду українська дослідниця віддала праці над творчим жит-

3 Матеріали до словника мистецтвознавців УРСР  / упоряд.: Н.  Ю.  Асеєва, 
Ю. А. Варварецький, І. М. Кравець та ін.; відп. ред. Ю. Я. Турченко. Українське 
мистецтвознавство. Київ, 1970. Вип. 4. С. 96–127. Було це приємно відчува-
ти, бо у варшавському інституті штуки Польської академії наук саме роз-
горнули масштабну наукову програму – працю над  багатотомним виданням 
«Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze. Rzeźbiarze. 
Graficy» (перший том його якраз вийшов 1971 року, а над 11-м томом колек-
тив нового покоління вчених працює донині).

4 Радзієвська Т. Бібліографія українського образотворчого мистецтва (радян-
ські видання 1917–1968  рр.). Українське мистецтвознавство. Київ, 1970. 
Вип. 4. С. 128–180.
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тєписом Федора Григоровича Кричевського. Написала велику 
монографію про нього, передала її до того самого видавництва 
«Криниця», але побачити виданою не встигла – такою немило-
сердно жорстокою виявилася до неї Доля; ми, її друзі, зі смутком 
проводжали вчену того морозного грудневого дня до київсько-
го Байкового меморіалу… Усе те, що інтелігентна, чесна, бла-
городна, мужня Людина може впродовж свого життя зробити, 
Валентина Василівна, утомлена підступною хворобою, встигла 
здійснити, зробила, і ми їй за великий життєво-шляхетний на-
уковий чин залишаємося понині вдячні й опечалені невідступ-
ним жалем, що української наукової посестри нема з нами поруч, 
розуміємо: вона невід’ємно й об’єктивно своїм Духом, зі своєю 
совістю, мужністю залишається тут, на четвертому поверсі 
славетного ІМФЕ, у нинішньому науковому світлі інших поко-
лінь – з нами, наче наша совість, сестра в нашому осиротілому 
саморозвиткові й процесі подальшого пізнання. З нами в дале-
кій Каліфорнії була до останку внучка Василя Григоровича Ка-
терина Росандіч-Кричевська зі своїм улюбленим мужем Драго й 
усією її вже американською родиною. 

*****
Кожен день Валентини Василівни Рубан був позначений на-

пруженою працею, дослідницьким пошуком, повсякчасною тур-
ботою про поступ мистецтвознавчої науки. Відпочинок і свята – 
то не для неї. Зібрана, сконцентрована, дисциплінована, людина 
слова  – такою постає вона переді мною з плином літ, ще з тих 
пір, коли працювала редакторкою видавництва на порозі своєї 
молодості.

 Усе свідоме життя В. Рубан присвятила науці, поза якою себе 
не мислила. Авторитетна вітчизняна вчена, ерудована дослідни-
ця, авторка численних монографій, колективних праць, науко-
вих розвідок, статей у збірниках, періодиці, організаторка низки 
мистецьких виставок, вона зробила вагомий внесок у досліджен-
ня українського мистецтва ХІХ і ХХ ст. Великі заслуги доктор-
ки мистецтвознавства, членкині-кореспондентки Національної 
академії мистецтв України (далі – НАМ України) В. Рубан у ви-
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вченні вітчизняного портретного живопису були ознаменовані 
капітальними монографіями, що пролонгували дослідження 
цього жанру XVII–XVIII  ст., здійснене до неї видатним мисте-
цтвознавцем-ученим і педагогом Платоном Білецьким.

 В. Рубан репрезентувала класичну науку історико-джерель-
ного спрямування, що має завдання висвітлити невідомі або ма-
лознані сторінки національної культури. Цей тип учених нале-
жить до тих, хто самовіддано дошукує нові матеріали в архівах, 
документальних джерелах, одне слово, типологізує знайдене за 
певною системою. Завдяки зусиллям і наполегливості В. Рубан 
маємо сьогодні достатньо підстав для твердження, що класична 
наука в її академічному розрізі далі зазнає еволюційних зміщень 
і перебуває в щоденному поступі.

 Подією в науковому житті України став вихід 1984 року капі-
тальної монографії В. Рубан «Український портретний живопис 
першої половини XIX  століття», у якій вона на новаторському 
рівні, з об’єктивних позицій простежила важливий етап розви-
тку портретного жанру, розглянула складні стилетворні про-
цеси в портретному малярстві, пов’язані з ремінісценціями ба-
рокової культури та ствердженням класицизму й романтизму. 
Авторка підкреслила, що нові стилі відіграли важливу роль у 
поглибленні зацікавлення особистістю. Глибиною аналізу, но-
вим осмисленням матеріалу, новими фактологічними даними 
перейняті сторінки, присвячені розглядові творчості Г.  Васька, 
А. Зеленського, Є. Крендовського, І. Лучинського, А. Мокриць-
кого, К. Павлова, І. Сошенка, М. Яблонського. Вагомим внеском у 
Шевченкіану стало дослідження В. Рубан портретної спадщини 
видатного українського художника-поета. Її монографія до сьо-
годнішнього дня не втратила своєї наукової новизни та пробле-
матичної гостроти, насамперед через те, що в ній до наукового 
обігу введено імена забутих і невідомих майстрів портрета.

 Мою книжкову полицю прикрашає наступна монографія 
В.  Рубан, що побачила світ 1986  року у видавництві «Наукова 
думка». У ній проаналізовано портретну творчість художників 
другої половини ХІХ  – початку ХХ  ст. На прикладі численних 
майстрів, зокрема, Ф. Кричевського, М. Кузнецова, П. Мартино-
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вича, О. Мурашка, О. Новаківського, І. Труша, висвітлено про-
цеси, що дають уявлення про завоювання портретистів того 
часу, збагачення образно-виражального змісту творчості. Аналіз 
величезного матеріалу, згрупованого за стильовим принципом, 
дав змогу відтворити якісні зрушення в портретному жанрі, усе-
бічно розкрити його еволюцію. 

 До неабияких позитивів обох монографічних досліджень 
слід зарахувати велику джерельну базу, ґрунтовний фактологіч-
ний матеріал, вишуканий дослідницею в архівних, музейних, бі-
бліотечно-рукописних сховищах. Це дало змогу авторці зробити 
вагомі висновки, цікаві спостереження щодо характеру й масш-
табів дослідження жанру попередниками, здійсненого впродовж 
чималого відрізку часу аж до тієї пори, коли портретний жанр 
став об’єктом її вивчення. Науковий апарат, примітки поглиблю-
ють ціннісні орієнтири обох монографій.

 Важливою віхою в культурному просторі України стала чер-
гова праця В.  Рубан про невідомих і малознаних художників 
України XIX  – початку XX  ст. Книжка «Забуті імена» була ви-
друкувана 1990  року в «Науковій думці». У ній розкривається 
творчість вихованців художніх академій, талановитих аматорів, 
цехових майстрів, скромних учителів малювання, які полишили 
після себе певний слід у мистецтві, але не удостоїлися аналізу 
творчості.

 Більшість творів таких художників сховані в запасниках 
музеїв, зберігаються в приватних збірках і залишаються мало-
доступними для широкого загалу. Заслуга дослідниці в тому, що 
вона, відкривши творчість забутих майстрів, збагатила пізнан-
ня української художньої культури, розкрила й освітила світлом 
знань «приховані шедеври». Творчість таких мистців, як Г. Вась-
ко, Я.  Засідатель, Д.  Маляренко, Я.  Отришко, К.  Піскорський, 
К.  Федоров, І.  Шаповаленко, постала перед шанувальниками 
мистецтва в ореолі того розуміння, що мистецька спадщина 
України в будь-якому вимірі неповторна, змістовна, оригіналь-
на, заслуговує на увагу й пошанування.

 Книжка привернула увагу наукової спільноти до поняття 
«білі плями» в українській культурі й передувала широким дис-
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кусіям на цю тему, що розгорталися в парадній аудиторії Сек-
ції суспільних наук НАН України, збираючи щоразу величезну 
зацікавлену наукову публіку під орудою Республіканської асо-
ціації україністів (РАУ). Праця В. Рубан заторкнула дражливу 
для тієї доби тему – введення до загальнокультурного контек-
сту імен поскрибованих або замовчуваних діячів вітчизняної 
культури, що від початку 1990-х років отримало загальнодер-
жавне озвучення в прийнятій Урядом України програмі «По-
вернуті імена».

 Отже, заслуга дослідниці – у розкритті нових імен, фактів і 
явищ українського мистецтва, у ґрунтовному опрацюванні теми 
та в новітніх підходах до осмислення аналізованого об’єкта. 
У результаті ми мали естетичну насолоду від альбомів В. Рубан, 
які вона упорядкувала, забезпечивши певну тематичну ціліс-
ність. Ідеться, зокрема, про такі видання, як «Портрет у твор-
чості українських живописців» (1979), «Анатоль Петрицький. 
Портрети сучасників» (1991).

 В. Рубан як активна діячка Національної спілки художників 
України розробила проекти й підготувала каталог про сучасних 
українських мистців. Зацікавившись постаттю видатного ху-
дожника А. Петрицького, підго тувала й видала альбом-моногра-
фію «Анатоль Петрицький. Портрети сучасників», висвітливши 
особу унікального речника вітчизняної модерної культури, що 
створив сюїту першокласних портретів своїх сучасників, бага-
то з яких були страчені або заслані, зазнавши традиційних для 
підступної влади звинувачень в українському буржуазному на-
ціоналізмі.

 Книжкою про А.  Петрицького авторка привернула увагу 
до потреби всебічного висвітлення творчості цього художни-
ка, модерних спрямувань у тогочасному мистецькому процесі й 
водночас бачення трагічних наслідків примусової актуалізації 
ідеологем соцреалізму в мистецтві. Багато портретів з доробку 
А. Петрицького втрачено, але спостереження та сприйняття тих, 
що дійшли до наших днів і так щедро поціновані авторкою, зу-
мовлюють потребу подальшого системного вивчення спадщини 
мистця з позиції сьогодення, відштовхуючись від базових на-
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працювань В.  Рубан. Адже непересічна творча постать А.  Пе-
трицького вирівнює потенціал вітчизняної мистецької практики 
зі світовим творчим досвідом і, що не менш важливо, утверджує 
на конкретному прикладі істину про драму українського мис-
тецького процесу в 1930-х роках.

 Багато праці докладала вчена для популяризації мистецтва 
нашої країни за кордоном. Значною і плідною була співпраця 
В. Рубан з енциклопедичними виданнями ФРН, де творчість ві-
тчизняних мистців, аналіз шляхів розвитку українського мисте-
цтва знаходить об’єктивну аргументацію.

 Дослідниця оприлюднила в мистецтвознавстві найвищі 
досягнення вітчизняного образотворення на всьому часово-
му відтинку трагічного ХХ  ст.  – від формування національної 
мистецької школи у зв’язку із заснуванням Української академії 
мистецтва в грудні 1917 року (українське протовідродження) до 
мистецького досвіду України по 1980-ті роки. У своїх обсерваці-
ях В. Рубан зупинялася на висвітленні важливих сторін вітчиз-
няного мистецького процесу.

 Науковою пасією дослідниці, свідченням її фахової еруди-
ції стало розроблення проблеми мистецьких родин України. 
Справжнім творчим подвигом у цій царині знань є капітальна 
монографія «Кричевські і українська художня культура ХХ сто-
річчя. Василь Кричевський», що побачила світ у видавництві 
Л. Андрієвського «Криниця» і поставила на порядок денний на-
гальність подальших наукових студій потужних постатей роду 
Кричевських: Федора, Миколи, Катерини Росандіч.

 Фундаментальна праця В. Рубан донині належним чином не 
оцінена, що засвід чує інертність сучасного мистецтвознавчо-
го мислення, зосередженого на висвітленні переважно якостей 
українського еклектичного постмодернізму як відміни світових 
процесів, яскраво заявлених на презентаціях у Базелі, Кассе-
лі, Сан Пауло, Венеції, Нью-Йорку. Досвід Василя Кричевсько-
го як універсальної постаті ренесансного масштабу полонив 
мистецтвознавчу харизму В. Рубан, яка виважено та ґрунтовно 
окреслила обшири творчості геніального художника в царині 
архітектури, графіки, сценографії, оформлення книги, декора-
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тивно-ужиткового мистецтва, дизайнерства, а також у галузі 
мистецько-освітній і мистецтвознавчій.

 Науково повноцінна монографія В. Рубан являє собою уні-
кальний тип репрезен тативних аналітичних видань, що фор-
мують мистецтвознавчу думку й відшліфовують національну 
пам’ять щодо усвідомлення великого внеску української худож-
ньої еліти в розвиток мистецтва, внеску мистецьких династій, 
котрі забезпечували вітчизняну й світову мистецьку традиції. 
На прикладі видатного художника і педагога Василя Кричев-
ського авторка належно оцінила внесок модерного мистецтва в 
скарбницю української художньої культури, торкаючись фактів 
багатогранної творчості миcтця в поліфонічному контексті з ба-
гатьма явищами та фактами тогочасного культурного життя.

 Структурно праця В. Рубан демонструє цілісність, комплек-
сність і об’єктивність здійсненого дослідження, рефреном яко-
го проноситься думка про роль і місце Василя Кричевського в 
українській культурі: «На своєму довгому життєвому і творчому 
шляху <...> зазнав багато втрат і страждань. Але як би драматич-
но не складалась його доля, він ніколи не зраджував творчості, 
не покидав мистецтва, в якому тільки й бачив сенс свого жит-
тя»  5. Можна ще раз повторити думку М. Бажана, оприлюднену 
ним 1928 року в журналі «Кіно». Письменник, зокрема, уважав, 
що «робота-ж таких творців, як В.  Кричевський <…> свідчить 
за те, що інтереси кіно – суть інтереси всієї культури, що кіно є 
не пасербом її, а наймолодшим і чи не найулюбленішим сином. 
<…> Принісши сюди свої знання, свій досвід і свій хист, він чи не 
перший вдарив по тій потворній марі “пейзанства”, що так міц-
но була засіла в нашому кіно»  6. Ці слова М. Бажана стосуються 
лише кіно. Але велич В.  Кричевського заторкувала всі струни 
рідної йому культури. Цю проблему В. Рубан першою поставила 
й першою вирішила.

5 Рубан-Кравченко В. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. 
Василь Кричевський. Київ: Криниця, 2004. С. 14.

6 Бажан М. Творець у кіно. Кіно. 1928. № 2. С. 6.
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 Участь Валентини Рубан у численних колективних видан-
нях була багатоаспектною, та найпрестижнішим слід визнати її 
внесок у дослідження української культури ХІХ ст., що знайшло 
вираження в другій книзі четвертого тому академічної «Історії 
української культури». До цього видання В. Рубан підготувала 
ґрунтовний розділ «Образотворче мистецтво», що інтерполює 
глядача до таких його складових, як «Живопис першої половини 
ХІХ  ст.», «Живопис другої половини ХІХ  ст.», «Графіка першої 
половини ХІХ ст.», «Графіка другої половини ХІХ ст.», «Скуль-
птура першої половини ХІХ ст.», «Скульптура другої половини 
ХІХ ст.».

 Написаний Валентиною Рубан розділ розкриває мистецький 
процес в усіх його складностях за умов поневоленої країни, що 
зазнавала утисків могутніх тодішніх імперій – російської та ав-
стро-угорської. У цьому розділі В. Рубан засвідчила зрілість і по-
тенціал власного наукового мислення.

 Головна наукова співробітниця ІМФЕ, докторка мистецтво-
знавства, членкиня-кореспондентка НАМ України, Валентина 
Василівна Рубан була знаною фахівчинею, авторитетною вче-
ною, і молоді дослідники нерідко зверталися до неї за порадою, 
просили керувати дисертаційними дослідженнями, науковими 
темами. Вона брала участь у засіданнях кількох спеціалізованих 
рад із захисту дисертацій, була експерткою Вищої атестаційної 
комісії, науковою редакторкою низки видань. Дні вченої минали 
в щасливій праці пошуку незвіданого. Для багатьох В. Рубан була 
й залишилася взірцем принципової позиції, об’єктивної оцінки 
мистецьких процесів і явищ, толерантності, делікатності, това-
риськості в стосунках з колегами. Часом думаєш: добре, що такі 
колеги працювали поруч – вони щирі, безкорисливі, надійні.
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ВА ЛЕНТИН А ВАСИЛІВН А РУБА Н 
ТА ЇЇ ШЕВЧЕНКОЗН А ВЧІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливою виразно-гармонійною нотою звучала для мене 
Валентина Василівна. Нечасто доводиться зустрічати людей її 
типу – тих, котрі покликані вносити в наш алогічний світ ноти 
структурованості, ясності. Активні, постійно в роботі, вони жи-
вуть у заданому самим собі ритмі – і цей ритм, цей рух, необхід-
ний усім, здається, не має зупинок. Дотепер не сприймається в 
нашому вимірі, у моєму особистісному вимірі, самий факт цієї 
зупинки… На півслові. Якраз домовлялися про зустріч, про чер-
говий обмін книжками… 

 Нема відчуття крапки. Є її світло, той відсвіт, який залиши-
ла вона в душі. Є помітний слід у нашому науково-культурному 
просторі.

 Бо, насправді, один з найбільших дарунків життя  – такі 
глибокі, яскраві, неординарні люди, як Валентина Василівна. 
Не помилюся, якщо скажу, що всіх вона притягувала своїм ро-
зумом, цілеспрямованістю, енергією. Більше – особливою стій-
кістю і впевненістю. Вона володіла природним знанням прав-
ди – близьким до народного, селянського, інтуїтивним чуттям 
на правду. У  роботі  – рідкісною здатністю до концентрації. 
Уміла скерувати зусилля на те, щоби в хисткому й хаотично-
му віднайти значиме – розумний і прекрасний сенс. Як ніхто, 
уміла відформатувати аморфне, надати йому чітких обрисів. 
Може, тому, що сама була внутрішньо зібраною і структуро-
ваною. 

 Унікальна постать у науковому світі, велика Трудівниця, без-
межно віддана своїй справі, сильна духом Особистість. Вона для 
мене завжди була і є зразком служіння науці, суспільству. Зраз-
ком Ученої високого професіоналізму, зразком Учительки, уваж-
ної до молодих науковців та їхніх пошуків. 
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 Завдяки темі своїх студій, «література і образотворче мисте-
цтво», маю приємність спілкуватися з мистецтвознавцями. Мені 
винятково пощастило, оскільки не раз мала нагоду (власне, і че-
рез Валентину Василівну) побачити справжню мистецтвознав-
чу школу, так би мовити, «у дії». На початку 90-х років у Львові 
мене вразила Христина Іванівна Саноцька – вона й познайомила з 
Валентиною Василівною, коли прочитала мою роботу про зобра-
жально-живописне начало в поезії символізму, зокрема Максимі-
ліана Волошина. Тоді в Україні майже не займалися науковими 
розробками на стику література / мистецтво (терміни «інтермеді-
альність», «інтердисциплінарність» почали експлуатувати значно 
пізніше), був прецедент для тодішнього ВАКу, який дивом пішов 
на поступку, і це єдиний випадок за всю його історію, коли робота 
захищалася за цілком «несумісними» шифрами: 10.01.01 – росій-
ська література і 17.00.04 – образотворче мистецтво. 

 Для англосаксонського літературознавства такий стик з 80-х 
уже вважався нормою, зв’язки літератури та візуальних мистецтв 
давно й активно студіюють у Польщі. Щоправда, і в нас віднедав-
на крига скресла, наприклад, відділ компаративістики в Інституті 
літератури ім. Т. Г. Шевченка розробляв у 2011–2015 роках планову 
тему «Література в системі мистецтв», досліджувалися міжвидові 
взаємозв’язки, різномодальні інспірації художнього слова суміж-
ними естетичними кодами. У результаті 2018 року з’явився електро-
нний варіант наукового збірника «Література на фоні медій». Тоді ж, 
чверть століття тому, ця проблема синтезу провокувала надто бага-
то питань. І якраз найбільшу підтримку я отримала від Валентини 
Василівни, Христини Іванівни Саноцької, Платона Олександрови-
ча Білецького, мого опонента. Їхня увага, доброзичливість, високий 
професіоналізм, власне, те, що називають Школою, справили на 
мене виняткове враження. Мені справді пощастило, бо вони вмі-
ли не просто підтримати, а надихнути, окрилити. Абсолютно не-
забутні враження залишилися від колекції акварелей Волошина в 
помешканні П. О. Білецького на Микільсько-Ботанічній, від бесід з 
В. В. Рубан у її майстерні на Андріївському узвозі. 

 Потім не раз доводилося обговорювати з Валентиною Васи-
лівною проблеми різного рівня, зокрема літературознавчі. Вона 
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глибоко розуміла специфіку синтезу мистецтв, перспективними 
вважала дослідження взаємних впливів між різними сферами 
культури, наполягала на публікації монографії про Волошина… 
Вона була настільки переконливою, що моє повернення до цього 
мистця і філософа таки здійснилося: його критика Росії як держа-
ви, що становить загрозу всьому світу, актуальна сьогодні. Вра-
жав діапазон її ерудиції, логіка, чіткість суджень, уміння вилущи-
ти суть і водночас емоційна заангажованість. Багатьом відоме її 
неперевершене почуття гумору, але мало хто знає, що була вона 
і фантастичною бабусею. Вирішувала разом із внуком вічні пи-
тання Гамлета, Дон Кіхота, Скупого лицаря, азартно вникала як у 
питання освіти назагал, так і в дрібні шкільні справи. Час від часу 
ми обговорювали з нею проблеми «Шевченківської енциклопедії», 
проблеми Повного зібрання творів (далі – ПЗТ) Т. Шевченка, до 
якого вона долучилася (це мені відомо від І. М. Вериківської, ре-
дакторки томів Шевченкової мистецької спадщини), і, безумовно, 
тему взаємодії мистецтв у творчості Шевченка. 

 Стратегічно Валентина Василівна бачила далеко. Мені над-
звичайно імпонувало її нелінійне мислення, уміння мислити 
кластерами. Широкий діапазон культурознавчої компетентності 
дозволяв їй легко вибудовувати міжгалузеві містки. Та й назагал 
вона була проти секуляризації наукового знання, проти звичної 
в науці схематизації об’єкта досліджень. Я була безмежно здиво-
вана й зворушена, коли отримала від неї відгук на свій рукопис 
«Універсалізм Шевченка. Взаємодія літератури і мистецтва»   1. 
Навіть за обсягом, а це один друкований аркуш тексту, не ка-
жучи вже про її глибокі міркування, про вишукану полеміку з 
консервативним шевченкознавством, відгук цей мене вразив. То 
був такий блискучий аналіз вистражданої роботи! Будь-який ав-
тор може хіба мріяти про подібне. Неочікувано, бо ж відомо, як 
Валентина Василівна цінувала свій час, і так сильно. Ні з чим не 
можу порівняти тогочасного відчуття суголосності, якогось аб-
солютно повного взаєморозуміння в наших тодішніх тривалих 

1 Монографію опубліковано: Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія 
літератури і мистецтва. Київ: Наук. думка, 2008. 542 с. – Прим. ред.-упоряд. 
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розмовах. Дорожила кожною її думкою, її вмінням підтримати, 
здатністю порадіти за нове. Вона вміла підкреслити знахідки, але 
й безапеляційно втрутитись у помилку, довести свою позицію. 
Пізніше, аж до самого захисту докторської дисертації, Валенти-
на Василівна залишалася заангажованим арбітром і порадником. 
Мою вдячність їй важко перебільшити. Переконана, що таких 
подвижниць, котрі розуміють призначення і роль гуманітарних 
наук для суспільства, в Україні справді мало. Таких трудівниць, 
як вона, що живуть заради справи, у постійному пошуку, відда-
ючи себе повністю конкретному масштабному проекту, завжди 
нам не вистачатиме…

 Відзначаючи високу ерудицію Валентини Василівни Рубан, 
було б доцільним проаналізувати її вагомі мистецтвознавчі мо-
нографії та розділи, написані для п’ятитомної «Історії української 
культури», чи незавершену працю про знамениту родину Кри-
чевських. Велика любов до українського мистецтва, з яким усім 
єством резонувала Валентина Василівна, була відома тим, хто знав 
її, як і особлива пристрасть до портрета. Вона й зумовила числен-
ні поїздки Україною, пошуки в периферійних музеях забутих та-
лантів. На її відкриття, приміром, на дослідження творів забутого 
художника-універсаліста Юхима Михайліва, тепер покликаються 
нові молоді науковці (з останніх – монографія Н. Мочернюк «Поза 
контекстом. Інтермедіальні стратегії літературної творчості укра-
їнських письменників-художників міжвоєння»  2). І це лише один 
приклад з багатьох, про які вартувало б згадати. 

 У межах цієї статті охарактеризую лише її шевченкознавчі 
розвідки. Тим паче, вона, починаючи з 1981 року, брала участь у 
підготовці до публікації томів мистецької спадщини ПЗТ Шев-
ченка – від формування картотеки його творів до підготовки ко-
ментарів. Із щорічних звітів В. В. Рубан відомо, що нею написано 
більше вісімдесяти наукових коментарів до ПЗТ Шевченка, під-
готовлено сто двадцять чотири бібліографічні картки до імен-

2 Мочернюк  Н. Поза контекстом. Інтермедіальні стратегії літературної твор-
чості українських письменників-художників міжвоєння. Львів: Вид-во 
Львів. політехніки, 2018. 391, [16] с.: іл. 
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ного покажчика, прорецензовано низку коментарів, написаних 
працівниками тоді ще Державного музею Тараса Шевченка. 

 У трактуванні творчості художника яскраво заявили про 
себе професійна сміливість Валентини Василівни, її синтезую-
чий талант. Особливо виразні вони в статті «Шевченко-портре-
тист: до питання живописного стилю», надрукованій у другому 
номері журналу «Образотворче мистецтво» за 1983 рік. Це, оче-
видно, квінтесенція, концентрований фрагмент завершальної 
частини її монографії «Український портретний живопис пер-
шої половини ХІХ століття», що вийшла роком пізніше. Стаття 
симптоматична і вповні характеризує Валентину Василівну як 
учену. Навіть для такого невеликого за обсягом тексту вона чітко 
вибудовує власну систему координат і буквально з перших ряд-
ків декларує неприйняття радянської тези про суб’єктивну неза-
ангажованість дослідника в науковому пошуку. Зазначаючи, що 
ідеологічна боротьба за духовну спадщину поета-мистця триває 
та «не втрачає своєї гостроти», авторка підкреслює, що уважне 
трактування його доробку неможливе «на рівні безсторонньо-
го суб’єктивізму». І це притому, що так звана імперсональність 
гуманітарних досліджень ще й досі є предметом академічних 
дискусій: у середині 2000-х років мені доводилося брати в них 
участь. Так само легким пасажем В. В. Рубан позначила відсут-
ність сформованої мистецтвознавчої шевченкознавчої школи, 
котру, як відомо, Система послідовно нищила від 1930-х років. 
Не знаю, чи прицільно закладала вона іронію в слова «дещо упо-
вільнений останнім часом процес вивчення художньої творчості 
Шевченка», але сьогодні це твердження звучить гірко-іронічно і, 
як не прикро, залишається актуальним.

 З іншого боку, досі, на превеликий жаль, мистецьку спад-
щину знакової в українській культурі постаті розглядають пе-
реважно в атрибутивно-описовому ключі. Валентина Василівна 
була в цьому сенсі відрадним винятком. Продовжуючи тради-
цію київської мистецтвознавчої школи, вона заглиблювалася в 
семантику пластичних творів Шевченка, розкривала специфіку 
його портретів на тлі всього мистецького ХІХ ст. Історико-куль-
турні контексти важили для неї надзвичайно багато. Їй не була 
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відома проблема сучасних дослідників, яким складно збагнути 
код пластичних мистецтв тієї епохи, «увійти» в спосіб мислення 
художника того часу. Насправді мало акцентується той факт, що 
Шевченко-художник говорить до нас, нинішніх, по суті, «лати-
ною». Ми мало задумуємося над вивченням різних шарів його 
пластичної мови. Зараз інша епоха, відбулася зміна парадигми 
мислення. Не випадково ще в кінці 1980-х Д. Лихачов писав, що 
«за останні приблизно сто років різко впала здатність іконоло-
гічного сприйняття і елементарні знання традиційних символів 
та емблем взагалі»  3. Утрата цих знань у випадку освоєння спад-
щини Шевченка, академіста й новатора, який до того ж форму-
вав власну зображальну систему, свій стиль візуального мовлен-
ня, є досить відчутною в шевченкознавстві.

 Тим-то важко переоцінити значення шевченкознавчих розві-
док В. В. Рубан, у яких глибоке знання культури доби й тодішніх 
процесів у мистецтві дозволяло їй трактувати творчість Шевченка 
в річищі синтезу, а індивідуальні досягнення художника сприй-
мати частиною загального поступу культури. У її працях присут-
ня розширена рецептивна оптика, пропонуються виважені на-
укові підходи та критерії до повноцінного освоєння малярського 
й графічного доробку мистця. Зокрема, у названій статті наголо-
шено на національному, етнічному компоненті портретів Шевчен-
ка як одному з найсуттєвіших. Теза йде червоною ниткою  4, хоча 
тривали часи, коли такою констатацією науковець міг «викликати 
вогонь на себе»: ярлики націоналістів, навішані Системою, усе ще 
не знімали з багатьох шевченкознавців, надто діаспорних. 

 Реалізуючи природну для себе україноцентричну позицію, 
дослідниця логічно, системно подала комплекс параметрів, котрі 
форматують питомо шевченківський стиль. Це в рамках стис-
лої публікації зроблено бездоганно, оскільки портретиста, який 
сам по собі є синтезом на різних рівнях, В. В. Рубан показала на 
стиках романтизму й реалізму, академізму й народного мисте-

3 Лихачев Д. С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как 
текст. 3-е изд., испр. и доп. М.: Согласие; Тип. «Новости», 1998. С. 12.

4 Рубан  В. Шевченко-портретист: до питання живописного стилю. Образо-
творче мистецтво. 1983. № 2. С. 19, 22.
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цтва та фольклору, пластичності й поетичності. Через поняття 
ідеалізації та поетичності вона простежила персональну автор-
ську стратегію художника, навела риси питомо шевченківського 
романтизму, котрий, на її думку, у мистецтвознавчій науці «ви-
магає більш детального вивчення» на відміну від уже усталених 
літературознавчих дефініцій  5. 

 Суттєву увагу приділяє Валентина Василівна проблемам 
психології творчості. У пошуках персонального коду творця за-
кономірна її зацікавленість глибинними інтенціями, мотивами, 
що керують ним. Тож персональна стратегія Шевченка розкри-
вається нею настільки переконливо, що статтю «Шевченко-пор-
третист: до питання живописного стилю» можна вважати не 
лише методологічною схемою, котра пропонує головні орієнти-
ри у студіях над поетом-мистцем, а й формулою атрибуції для 
шевченкознавців усіх поколінь.

 Якщо стаття узагальнює, то присвячений Шевченкові розділ 
монографії «Український портретний живопис першої половини 
ХІХ століття» вичерпно характеризує як еволюцію портретиста, 
так і окремі його твори. Тут розглянуто традицію портретного 
мистецтва, простежено варіанти її інтерполяції Шевченком та 
формування ним власної, винятково індивідуальної, манери са-
мовираження. В.  В.  Рубан увиразнює тло  – академічне оточен-
ня, наводить містки з російським портретистами того часу, тому 
скрупульозно аналізує композицію, світлотіньове моделювання, 
символіку, ті самобутні риси почерку маляра, що є співмірними 
з його світовідчуттям. Супутні екскурси в біографію, літератур-
ну творчість прирощують рецептивну стереоскопічність, повно-
ту й вичерпність викладу, притаманні всім працям Валентини 
Василівни.

 Уважаючи портретний жанр провідним у творчості худож-
ника, мистецтвознавиця сформувала розділ «Т. Шевченко-пор-
третист» з кількох частин. Кожна з них, починаючи з підрозділів 
«Стилістика акварельних портретів 30-х – початку 40-х років», 
«Риси романтизму в олійних портретах 40-х років» та закінчую-

5 Там само. С. 20.
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чи підрозділом «Співвідношення романтичного і реалістичного 
в графічних і живописних творах другої половини 40-х – почат-
ку 60-х років», послідовно розгортає концепцію самоздійснення 
неординарного мистця, майстра українського портрета. Важли-
во, що В. В. Рубан показує не лише етапи його росту чи шлях до 
технічного вдосконалення і більшу віртуозність виконання пор-
третів, а й самі аспекти процесуальності, власне, і становлення 
національного портрета як явища через Шевченка. Досліджую-
чи назагал когорту українських портретистів, етнонаціональну 
специфіку феномена, дослідниця послідовно й доказово під-
тверджує самобутність Шевченкової манери портретування, по-
етапно відстежує, як він, орієнтуючись на кращих портретистів 
того часу, зумів виробити власний неповторний стиль. Такому 
розгорнутому аналізу ключові проблеми стилістики мистця під-
даються нею, по суті, уперше – як у щойно згаданій журнальній 
статті, так і в підрозділі «Живописна система портретних тво-
рів Т. Шевченка» монографії, опублікованої «Науковою думкою» 
1984 року. 

 Закономірні й компаративні підходи на підтримку тверджен-
ня, що Шевченко тяжів до камерної форми портрета. У 40-х ро-
ках йому імпонував малоформатний портрет у стилі О.  Брюл-
лова, П. Соколова, і він виконував тодішні вимоги фактурності, 
складні в акварельній техніці. Наприкінці 50-х надавав перевагу 
пластичному моделюванню в монохромних техніках, тому чис-
ленні графічні портрети й автопортрети засвідчують посилення 
акцентів у бік тонкого психологізму a la Рембрандт. 

 Прикметно, що в монографії, присвяченій живописним портре-
там, В. В. Рубан не змогла обійти увагою рисунковий портрет Шев-
ченка, котрий вона оцінила дуже високо. Невимушений, зазвичай 
односеансний, виконаний не на замовлення, а «за порухами душі», 
він, попри свою імпровізаційність, повною мірою розкриває духо-
вне життя моделі. Рубан відзначає вправність, розкутість руки та го-
стре натреноване око майстра в графічних портретах 1858–1859 ро-
ків. Незважаючи на експромтний характер, вони вражають силою 
узагальнення, розкутими рисунковими прийомами, грою світла й 
тіні – власне, зауважує авторка, висвічують портретовану особу наче 
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зсередини   6. Немалу роль відіграла й питомо шевченківська здат-
ність до експериментаторства: то він застосовує прийом non finito, 
то вводить у рисунок італійським олівцем крейду. «Поєднання чор-
ного штриха олівця з білими плямами й лініями крейди на тонова-
них аркушах паперу утворювало додатковий ефект» – малярський, 
завдяки таким прийомам назагал «починає переважати тяжіння до 
живописності»   7. Цей ефект В.  В.  Рубан демонструє на прикладах 
портретів Ю. Сребдольської, М. Щепкіна, А. Олдріджа й ін., уважаю-
чи їх зразками того м’якого, по-скульптурному рельєфного способу 
ліплення форм обличчя моделі, який Шевченко називав «об’ємом» і 
«круглотою». Тим вона підтверджує пріоритети художника, про які 
він писав у своєму Щоденнику, в листах до Бр. Залеського, власне, 
виводить формулу Шевченка-рисувальника, котрий мислив, як і 
Мікеланджело, співвідношеннями об’ємів, світла, тіней.

 Концепція еволюції мистця та його стилю є своєрідним кар-
касом усього розділу. Порівнюючи твори академічного періоду й 
часів перебування в Україні та твори періоду після заслання, мис-
тецтвознавиця виокремлює чинники, які сформували неординар-
не лице Шевченка-портретиста. Зокрема, його спрагу малювати, 
його інтерес до наук, інноваційне мислення, ґрунтовні знання, 
поєднані з експериментаторством, наполегливість, творчий під-
хід до канонів академізму. У своїй сумі вони зумовили й гібридні 
техніки, якими користувався Шевченко, і його тяжіння до ком-
бінаторики (введення портрета, автопортрета в сюжетні компо-
зиції), до новаторства в трактуванні людей з різних соціальних 
станів (княгиня Кейкуатова і П.  Куліш, Агата Ускова й казашка 
Катя), до поетизації моделей. Не випадково В. В. Рубан акцентує 
незмінний поетичний флер, романтичну ідеалізацію образу, при-
сутність авторської інтенції – відсвітів духу самого портретиста. 
На її думку, усе це виказує не лише специфіку почерку майстра 
чи (місток мистецтвознавиці в літературу) нелінійність мислення 
творця подвійного обдарування. Усі ці мрійливі, довірливо від-

6 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століт-
тя. Київ: Наук. думка, 1984. С. 320–321.

7 Там само. С. 324.
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криті світові шевченківські типажі привабливі якоюсь спільністю 
анатомічних конструкцій, споріднені етнічними фізіономічни-
ми рисами. Зокрема, зауважує авторка, «примітною рисою Шев-
ченкових персонажів є характер зображення надбрівних дуг, їх 
крилоподібний розмах і затінення очних ямок, зображення вуст 
з чітко виявленими піднятими догори куточками»  8. Підмічений у 
такий спосіб «пластичний еталон благородства і краси людського 
обличчя», що став вихідним моментом у характеристиці образу 
як у ранніх, так і в пізніх портретах, і який вторує середньодні-
провському антропологічному типові, вона знову ж таки комен-
тує з україноцентричних позицій.

 Композиційна виразність завжди була сильною стороною 
Шевченка. Виробивши завдяки урокам Брюллова прийнятну 
для себе композиційну схему, апробувавши варіанти парадного 
портрета під час виконання серії «Російські полководці», худож-
ник, стверджує В. В. Рубан, створив на академічній основі свій 
інтегративний стиль портретування. Відмовившись від брюл-
ловської зовнішньої ефектності (чи то жести, аксесуари, тло, 
сюжетна канва), він у лаконічних композиціях надавав перевагу 
високому погрудному зрізові фігури, контрапостам і зосереджу-
вав увагу на обличчі, бо лише «освещенное счастием лицо чело-
века» було для нього виправданням буття. Дослідниця відзначає 
і ремарки в бік репрезентативності парадного портрета, і своє-
рідну монументалізацію (зокрема, завдяки низькій точці зору), 
і свідому ідеалізацію образів художником. Таку інтенцію мист-
ця, посилену акцентами на духовно-етичному житті моделей та 
сприйняту ним від народнопоетичної творчості життєздатністю 
світовідчуття, вона пояснює Шевченковою відданістю гуманіс-
тичним ідеалам, його поетичним кредо «Возвеличу малих отих 
рабів німих!». 

 Попри детальний аналіз творів чи манери їхнього виконання, 
В. В. Рубан вдивляється в індивідуальність Шевченка: читача при-
ваблює живе, співчутливе зацікавлення авторки його духовним 
життям, його долею. Їй надзвичайно імпонує його потяг до свободи 

8 Там само.  С. 314.
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самовисловлення, тим-то й відзначає всі моменти нестандартного 
підходу в трактуванні моделей, свавільний мікс різних технік та 
жанрів, відступи від норм і правил, наприклад, у парному портреті 
Закревських  9. Особливо уважна вона до автопортретів, що виріз-
няються серед інших автопортретів художників того часу своєю 
програмністю. Дослідниця порівнює ранні автопортрети з тими, 
котрі виконані під час заслання та після нього, зауважує їхній 
драматизм, поглиблену емоційність, філософічність. Зупиняється 
на новаторському включенні автопортрета й портрета в сюжетні 
композиції, підкреслює, що Шевченко є основоположником доку-
менталізованого твору, у якому осмислюється не лише дійсність, 
а й роль та призначення мистця  10. 

 Аналізуючи галерею автопортретів і цикл автопортретів з 
розвинутою сюжетною основою, відзначаючи єдину загальну лі-
нію пластичної розробки портретного образу, специфіку штриха 
й світлотіньових градацій, В. В. Рубан однією з перших мисте-
цтвознавиць говорить про здатність мистця до містифікації, до 
художньої гри. І коментує цю навмисну стилізацію в олійних 
портретах 1860–1861 років як маскарадність. Маска, що посилює 
відчуття душевної трагедії, візуальні дисонанси, поєднані з від-
сутністю самокомпліментарності,  – усе оприявнює розлад між 
бажаним та дійсним після повернення з азійської неволі, тому 
Шевченко постає перед нами вразливим, далеким від забронзо-
вілого канону художником. 

 Валентині Василівні, до речі, завжди вдається подати об’єкт 
живим, буквально голографічно достовірним – і не лише за до-
помогою ненав’язливих указівок, пасажів, асоціативного коду. 
Притаманні їй мовне чуття та вільне володіння літературним 
словом зумовлюють бездоганну форму її мистецтвознавчого ви-
слову. І тут, безумовно, можна говорити про впізнаваний, яскра-
во виражений індивідуальний стиль усіх наукових праць ученої, 
не лише шевченкознавчих. Для прикладу, знаковим прийомом 
В. В. Рубан є вишукане поєднання загального із частковим. Па-

9 Там само. С. 305–306.
10 Там само. С. 326.
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норамне охоплення мистецького процесу певного періоду в неї 
завжди включає Zoom-письмо  – соковитий, вдумливий аналіз 
окремих творів та мистців, покликання на подібні процеси / іме-
на в інших культурах. 

 Унікальним у цьому сенсі є її масштабний аналіз образотвор-
чого мистецтва ХІХ ст., представлений у четвертому томі «Істо-
рії української культури»  11, заступницею редакторки якого вона 
була, та в четвертому томі «Історії українського мистецтва»  12, де 
виконувала обов’язки редакторки. Мене особисто вражає, як уче-
на-мистецтвознавиця надзвичайно лапідарно й елегантно подала 
тут біографію Шевченка, ключові моменти його становлення як 
художника. Так само продумано, сказати б, віртуозно вона органі-
зувала величезний матеріал, що стосується його пластичної спад-
щини, увівши його у великий розділ «Образотворче мистецтво», 
написаний нею одноособово для обох згаданих видань.

 Шевченкознавчий дискурс розгортається в них у двох час-
тинах. Перша («Від романтизму до реалізму. Творчість Т. Шев-
ченка») завершує параграф  5.1 («Живопис першої половини 
ХІХ  ст.»)   13; друга, названа «Творчість Т.  Шевченка-графіка», 
є прикінцевою в параграфі  5.3 («Графіка першої половини 
ХІХ ст.») в «Історії української культури»  14. Відповідно в «Історії 
українського мистецтва» виокремлено підрозділ «Від романтиз-
му до реалізму», у якому єдиний параграф присвячено творчості 
Т.  Шевченка   15, а наприкінці розділу «Графіка» вміщено пара-
граф «Творчість Т. Шевченка-графіка»  16. 

11 Рубан В. В.  Образотворче мистецтво. Історія української культури: у 5 т. 
Київ: Наук. думка, 2005. Т.  4, кн.  2: Українська культура другої половини 
ХІХ століття. С. 633–1152.

12 Рубан В. Образотворче мистецтво. Історія українського мистецтва: у 5 т. 
Київ: ІМФЕ, 2006. Т. 4: Мистецтво ХІХ століття. С. 104–279, 400–641.

13 Рубан В. В.  Образотворче мистецтво. Історія української культури: у 5 т. 
С. 774–789.

14 Там само. С. 1036–1050.
15 Рубан В. Образотворче мистецтво. Історія українського мистецтва: у 5 т. 

С. 220–230.
16 Там само. С. 251–259. 
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 Відчутно, що присвячений Шевченкові текст у томах історії 
культури та історії мистецтва, виданих з інтервалом у рік, готу-
вався як один. Він має незначні відмінності стилістичного пла-
ну, а в пізніше опублікованій «Історії українського мистецтва» 
з’явилися дрібні уточнення на кшталт абзацу, присвяченого ком-
позиції «Розп’яття»   17, чи доповнення переліку архітектурних 
пейзажів аквареллю «Костьол св. Олександра у Києві»   18. У по-
дальшій розмові про цю працю  – останній шевченкознавчий 
проект В. В. Рубан – буду покликатися на текст, поданий в «Іс-
торії української культури». 

 Означуючи окремий «шевченківський період в українсько-
му малярстві»   19, аналізуючи його як закономірний і в багатьох 
сенсах вирішальний етап у становленні вітчизняної культури, 
Валентина Василівна згадує предтеч, зокрема Д.  Левицького й 
В. Боровиковського, а також сучасників Шевченка, слухачів Пе-
тербурзької академії мистецтв. Вона вміло використовує істо-
ричне тло для головного  – формування образу неординарного 
різнобічного художника, який заклав потужний інноваційний 
вектор у розвиток мистецтва. Предметно її цікавить феномен 
самоздійснення таланту, що, попри складні умови, наперекір ви-
кликам долі й соціуму йшов магістральними шляхами європей-
ської культури. В. В. Рубан прагне донести читачеві унікальність 
алгоритму індивідуації мистця саме українського, що «намагав-
ся позачасовій пластично абстрагованій академічній формі на-
дати певної національної визначеності»   20. Власне, показати, як 
цей персональний алгоритм і тема українства іррадіює в часі та в 
інших національних культурах, як шириться той потужний ес-
тетичний імпульс, що його задав Шевченко, чим зумовлена його 
невідпорна сила.

 Саме тому в розділі, присвяченому малярству, дослідниця 
створює цілісний образ мистця, який мав, переконує вона,  – і 

17 Там само. С. 258.
18 Там само.
19 Рубан В. В.  Образотворче мистецтво. Історія української культури: у 5 т. 

С. 804.
20 Там само. С. 776.
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тут явно заперечується усталена думка про відсутність коло-
ристичної майстерності Шевченка (спровокована, до речі, ним 
самим у Щоденнику)  – «особливу чутливість до кольору». Ця, 
зауважує мистецтвознавиця, «характерна для української мен-
тальності» риса доповнюється самостійно набутими ним нави-
чками рисувальника, ґрунтовним вишколом з техніки рисунка в 
майстернях Академії та Брюллова. Той факт, що Шевченко «віль-
но вправлявся як у царині малярства, так і гравюри»  21, зумовив 
і розподіл нею матеріалу (як уже зазначено) за образотворчими 
техніками. А жанровий діапазон, у якому працював художник, 
зумовив аналіз усієї його мистецької спадщини за жанрово-
пластичними різновидами. 

 Символічно, що першими прокоментовано малярські твори 
української побутової тематики – «Катерину» й «Селянську ро-
дину». Таким мініакцентом В. В. Рубан ілюструє тезу, що акаде-
мізм Шевченка є не лише інтегративним за своєю внутрішньою 
структурою, а й умовним: по-перше, він лягає на конкретну на-
ціональну основу, по-друге, тяжіє до соціальної тематики. Сим-
волічним є і короткий, надзвичайно концентрований текст про 
портретний доробок маляра. Чи ж не парадокс: констатуючи ба-
гатство жанрів, а часто й жанрову інтерференцію, розглядаючи 
навіть деякі учнівсь кі твори Шевченка, авторка наче спеціально 
не аналізує його окремих живописних портретів. За цим про-
стежується категоричність натури Валентини Василівни, її пер-
сональна позиція, її чесність як ученої, що не хотіла повторюва-
тися. Уже сказане (опубліковане нею в монографії   22) попросту 
не мало права «перетікати» в різні видання, множитися з деяки-
ми змінами (така практика, як відомо, сьогодні поширена). Єм-
нісний, сказати б, знаковий текст, яким охарактеризовано весь 
компендіум шевченківських портретів в останньому шевченко-
знавчому дослідженні В. В. Рубан, відмінний від тексту моногра-
фії, присвяченої портрету, відшліфованими формулюваннями, 
точністю характеристик. Не коментуючи жодного конкретного 

21 Там само. С. 777.
22 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століття. 
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портрета чи автопортрета (олійним автопортретам узагалі при-
свячено надкороткий пасаж), Валентина Василівна водночас дає 
вичерпну характеристику руки майстра з притаманним йому 
способом моделювання національних типажів. Усі портрети, 
констатує вона, ніби «опромінені якимсь внутрішнім світлом», 
вони «відзначаються чітко вираженою еліпсоїдністю обличчя, 
рельєфністю об’ємів, відтворюваних майже зі скульптурною 
пружністю»  23.

 Значну увагу приділяє дослідниця творам міфологічної та 
біблійної тематики, убачає в них не лише традиційне для ака-
демізму іносказання, а й відформатовані в суб’єктивному клю-
чі метафори. У них, стверджує вона, «образно концентруються 
філософські роздуми про люті витівки долі, що призводять до 
фізичних і моральних мук, про милосердя і співчуття до скрив-
джених»   24. Концепція мистецтвознавиці близька думці літера-
тора Корнія Чуковського, який ще 1911 року підкреслював ем-
патію Шевченка-поета до знедолених, відзначав його «почуття 
набожної, релігійної ніжності до нужденних і обтяжених»  25.

 Важливо й те, що В. В. Рубан намагається пробудити в читача 
цікавість до трактування Шевченком тем з української історії. 
Вона скрупульозно перераховує композиції художника, навіть 
його нездійснені задуми  26, і в такий спосіб виставляє важливі ак-
центи: майстер, який започаткував історичний жанр та першим 
звернувся до часів національно-визвольної війни у вітчизняно-
му мистецтві, який широко реалізував цю тему в поезії, безумов-
но, міг би за сприятливих обставин надати особливої ваги наці-
ональній історії, стимулювати процеси розвитку ідентичності й 
самосвідомості в українців. Адже через такі візуальні «носії», як 
полотна Е. Де ве ріа і П. Делароша, А. Менцеля і М. Швінда, Г. Ва-

23 Рубан В. В.  Образотворче мистецтво. Історія української культури: у 5 т. 
С. 781–782.

24 Там само. С. 784.
25 Чуковський К. Шевченко. Сучасність. 1992. № 3. С. 158. 
26 Рубан В. В.  Образотворче мистецтво. Історія української культури: у 5 т. 

С. 781–782. 
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перса і Н. де Кейзера, творився презентабельний образ країни, 
саме так від 20-х років ХІХ ст. нації в Європі заявляли про себе.

 Дослідниця приділяє увагу й побутовому жанрові, зокрема 
творам, у яких звучать сатиричні ноти. Вона підкреслює, що са-
тира в Шевченковому розумінні не обігрує комічних сюжетів, 
далека від карикатурності зображень, від анекдотичності. Дра-
матичний сарказм або мудра «благородна сатира», як це називав 
сам художник, уповні характеризує його творчу самобутність. 
Власне, і в пейзажних творах, надто акварельних, де провідними 
є архітектурні мотиви (наслідок співпраці з Археографічною ко-
місією), мистецтвознавиця увиразнює індивідуальність мистця, 
а помітні в його творах тенденції до монументалізації пейзаж-
ного образу виводить з особливостей його натури. Спеціальне 
місце відведено азійським пейзажам, драматичним і монумен-
тальним, у яких присутнє виразне епічне звучання, а «небо стає 
наче проекцією вічного вселенського руху й борінь»  27.

 Попри те, що ілюстрації та автоілюстрації займають скром-
не місце в доробку мистця, враховані й вони, оскільки є додат-
ковим штрихом до загальної концепції універсальності. Отже, 
підсумовано в підрозділі, Шевченко «жанровою і стильовою все-
осяжністю своєї творчості зіграв роль своєрідної національної 
мистецької академії, про яку мріяв», а своїми новаторськими по-
шуками, відчуттям потреб епохи він «упередив» етап передви-
жництва в українському й російському малярстві  28.

 Спадщина Шевченка-графіка, що становить, визнає В. В. Ру-
бан, основне поле його творчості, проаналізована за подібною 
структурно-семантичною схемою. До того ж пріоритетними є 
фахові та національні критерії. Відзначаючи, що мистець роз-
ширив сюжетно-тематичні й жанрові діапазони графіки, при-
тому використовував різноманітні техніки, експериментував 
над їх поєднанням, дослідниця послідовно аналізує офорти й 
офортні інтерпретації з Рембрандта, Брюллова, Мурільйо, Ле-
бедєва й тим віддає належне Шевченкові – видатному офортис-

27 Там само. С. 787.
28 Там само. С. 788–789.
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тові, який започаткував офортні школи в російському й укра-
їнському мистецтві.

 Диференційований підхід до офортів, виконаних до та 
після заслання, знов-таки дав змогу В. В. Рубан показати спе-
цифіку творчої індивідуальності Шевченка, увиразнити його 
прихильність до імпровізаційного штриха й відмову від над-
мірної скрупульозності   29 в роботах останніх років. Так само 
чітко й системно дослідниця підходить до репрезентації олів-
цевих, акварельних пейзажів та рисунків історико-культурних 
пам’яток, затим  – олівцевих і акварельних портретів. Такий 
огляд за технікою виконання дозволив їй виставити необхід-
ні акценти та охарактеризувати Шевченка як видатного аква-
реліста, вершинним доробком якого стали акварельні азійські 
пейзажі й надто нічні – «взагалі унікальне явище українського 
графічного мистецтва»  30. 

 У структурі розвідки надзвичайно промовистим є фрагмент, 
присвячений творам у техніці сепії. Він завершує тему Шевчен-
ка-графіка й перекидає умовний місток до теми не реалізованого 
через життєві обставини Шевченка-колориста, з якої В. В. Рубан 
розпочала шевченківський епізод у панорамному аналізі україн-
ського образотворчого мистецтва. Абсолютно переконливі аргу-
менти, які вона наводить. Справді, опанована ще в часи навчан-
ня і надалі вдосконалена сепійна техніка, одна з найдоступніших 
художнику-вигнанцеві, була доведена ним до віртуозності. Пер-
шим в українській графіці він застосував її як замінник живо-
пису, а саме «для розроблення мистецьких проблем відтворення 
особливостей світлоповітряного середовища, м’якого моделю-
вання пластичної форми», тож завдяки сепії зумів досягнути 
«живописної свободи й емоційності звучання»   31. Водночас зо-
всім не випадково Валентина Василівна, схвально коментуючи 
сепійні твори мистця, останній абзац присвятила серії «Притча 
про блудного сина». Оскільки сам художник надавав їй велико-

29 Там само. С. 1042.
30 Там само. С. 1047.
31 Там само.
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го значення та заклав у сюжети аркушів різнорівневу символіку, 
пославши нею, на мою думку, своєрідний меседж усім поколін-
ням українців, процитую цей ефектний фінальний акорд, що 
ним дослідниця завершує свій шевченкознавчий екскурс: «Май-
стерне розв’язання композицій, бездоганний малюнок і психоло-
гічна наснаженість узагальнених зображень роблять цю графіч-
ну серію, що стала справжнім шедевром Шевченка-художника, 
визначним явищем в українському мистецтві ХІХ ст.»  32.

 Варто відзначити непідробний інтерес, з яким учена-мис-
тецтвознавиця вникала в шевченківську тему, організовувала 
матеріал, підпорядковуючи його певній логіці. Усі написані нею 
розвідки є цінними насамперед тим, що в них вона виокреми-
ла й «піднесла» ті риси майстра, завдяки котрим наша культу-
ра отримала не лише унікальну постать, школу, а й естетичний 
центр, орієнтир, що на нього й дотепер оглядаються вітчизняні 
художники. Особливу цінність, як на мене, має постшевченків-
ський дискурс, поданий Валентиною Василівною в подальших 
міркуваннях, присвячених образотворчому мистецтву епохи. 
Бо резонанс його літературно-малярської спадщини в культу-
рі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. важко перебільшити. 
Шевченко, образно кажучи, був присутнім у буттєвому ареалі 
багатьох мистців. Нелінійний характер творчості, виразно інди-
відуальний стиль зумовили високу життєздатність його досяг-
нень та їхнє подальше розгортання не лише в українському, а й у 
російському та польському мистецтві.

 На жаль, шевченківська традиція надто мало досліджена в 
загальному дискурсі розвитку пластичних мистецтв трьох на-
родів (натомість літературний дискурс такого плану продовжує 
розвиватися). Хоча тема України, як переконують нас, скажімо, 
польські мистецтвознавці Єжи Маліновський, Тадеуш Добро-
вольський, Вальдемар Оконь, завжди отримувала в польському 
малярстві яскраве й соковите трактування. Валентина Васи-
лівна не могла не позначити цей факт. Констатуючи, що шев-
ченківська традиція розвивалася в річищі «документального 

32 Там само. С. 1050.
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етнографізму», набуваючи надалі значення своєрідного «наці-
онального академізму», вона охарактеризувала творчість цілої 
плеяди російських мистців, котрі живилися українською темою 
та значною мірою орієнтувалися на Шевченка (Л.  Жемчужни-
ков, І. Соколов, К. Трутовський, О. Ківшенко, брати Маковські, 
І. Рєпін); назвала польських мистців – Я. Матейка, Ю. Коссака, 
Ю.  Брандта, В.  Леопольського, С.  Хлєбовського, В.  Павлішака, 
С.  Дачинського, С.  Масловського, Я.  Станіславського, що роз-
робляли сюжети з українського побуту, природи, української іс-
торії  33. Через те надає особливого освітлення вітчизняній куль-
турі, піднімає українське мистецтво на незмірно вищий рівень. 
Такий підхід, побудований на міжкультурних зв’язках, що його 
продемонструвала Валентина Василівна,  – із широким пано-
рамним висвітленням національних досягнень і надбань, котрі 
адсорбували інші культури, мав би надихати всіх гуманітаріїв 
України. Він мав би стати мейнстрімом сьогодні, коли перед кра-
їною стоять питання бути їй чи не бути державою, бути чи не 
бути суб’єктом історичного процесу. 

 Безумовно, варто ширше говорити про стиль наукових праць 
В.  В.  Рубан, які мають високий індекс евристичності, які завжди 
глибокі, інформативно насичені. Уже те, що в них закладено інтер-
дисциплінарні стратегії та присутні вектори компаративістично-
го аналізу, те, що вони дають поживу для наступних досліджень, 
однозначно робить їх гостросучасними, базовими для науковців. 
Водночас при складності тем, її праці не елітарні, призначені для 
вузького кола фахівців, а ясні, зрозумілі. Написані образною, вишу-
кано-літературною мовою, написані пристрасною, заангажованою 
поціновувачкою мистецтва в його високих виявах, вони роблять 
доступними для багатьох читачів потужні пласти національної 
культури. Тому не помилюся, ствердивши, що Валентина Василівна 
належить до когорти тих небагатьох, котрі, за Бернардом Шоу, є од-
ними з тисяч, здатних ясно й чітко говорити про те, що бачать. 

 Валентина Василівна Рубан є зразком ученої на різних рівнях. 
Але озвучу ще один зріз, цінний для мене. Так склалося, що мис-

33 Там само. С. 799–810, 986–989.
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тецтвознавче шевченкознавство підлаштовувалося під літерату-
рознавчі установки. І хоча й проводило паралелі між двома сфе-
рами творчості, але завжди приймало думку про пріоритетність 
поетичної спадщини Шевченка. Мені здається, що надто довго 
мистецтвознавці (насамперед унаслідок несформованої шевчен-
кознавчої школи) перебували під гіпнозом суміжної галузі. Літе-
ратурознавством, як відомо, Шевченко-художник був низведений 
до рівня ремісника внаслідок «відсутності глобальних тем і екс-
пресії», тривалий час, надто в радянській та пострадянській Укра-
їні, насаджували ідею вторинності його мистецької спадщини. 

 Перегляд цього кліше радянських часів сьогодні триває. 
Тому надзвичайно важливо, що Валентина Василівна дала висо-
ку оцінку мистецькій спадщині Шевченка, показала – аргумен-
товано, вичерпно  – його роль у становленні вітчизняного (і  не 
лише вітчизняного) мистецтва. Власне, ще від початку 1980-х 
вона перекреслювала усталений лінійний погляд на Шевченка та 
була однією з перших, хто заперечив поверховість його освоєння 
в рамках так званого «соціологізованого реалізму». Її перекон-
ливі аргументи на користь вира жально-поетичного начала, яке 
імпліцитно присутнє в усіх мистецьких творах поета-художни-
ка, на користь високої естетичної цінності його доробку як май-
стра, що сам став і школою, і «українською академією» навіть для 
іноетнічних мистців, показали вагомість його внеску як худож-
ника в скарбницю національної та сусідніх культур. 

 Зайве говорити, що культурницька й наукова думка наших 
сусідів не надто афішувала цей факт, радше навпаки – затушову-
вала його чи подавала в певному ідеологічному забарвленні: тут 
вагоме слово, без зайвої скромності, мали б сказати вітчизняні 
вчені-гуманітарії. Що ж, можливо, у перспективі це буде зро-
блено, власне, буде продовжена велика робота, підвалини якої 
закладала й Валентина Василівна Рубан. Адже вона твердо вела 
лінію українського мистецтвознавства, без перебільшення, усім 
своїм науковим хистом протидіяла Системі, націленій на де-
вальвацію образу генія і української культури назагал. 

 За це їй шана і світла їй пам’ять. 
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МИСТЕЦТВО РОЗУМІТИ МИСТЕЦТВО,  
А БО СЛОВО ПРО ВА ЛЕНТИНУ РУБА Н 

Мистецтво розуміти мистецтво і вміти дохідливо доноси-
ти свої знання до інших людей для мене завжди було ознакою 
правдивого таланту й високої культури. Саме так, адже не лише 
художник (графік, скульптор, композитор, музикант, режисер, 
актор, хореограф, танцівник, дизайнер, архітектор, фотомай-
стер – цей перелік представників творчих професій можна було 
б продовжувати та продовжувати), а й дослідник-мистецтвозна-
вець, обдарований особливим талантом бачити, чути, відчувати, 
трактувати мистецтво й усе, що з ним пов’язане, збагачує наше 
життя емоціями, розширює горизонти людського буття і вико-
нує роль провідника у світі прекрасного. І цим також множить 
число шанувальників краси та робить світ багатовимірним, 
а людей – духовно досконалішими.

 Валентина Василівна Рубан була і, попри те, що минуло вже 
п’ять років, як вона несподівано покинула цей світ, усе ще зали-
шається нашою сучасницею та має всі шанси бути затребуваною 
в майбутньому. Запорукою тому є її багатолітнє самовіддане 
студіювання українського образотворчого мистецтва, адже чис-
ленні опубліковані авторкою (як і, на жаль, так і не завершені 
нею, а тому невідомі навіть вузькому колу фахівців) наукові до-
слідження, свідчать про значний слід, який вона полишила на 
полі творення сучасного культурного середовища України. 

 Усі, хто мав нагоду працювати спільно з пані Валентиною чи 
принаймні спілкуватися з нею, завжди відзначали її внутрішню 
інтелігентність, доповнену гармонійною зовнішністю та при-
вітністю. Якось вона розповідала про свої зацікавлення архео-
логією в студентські роки, але ж і її з певною мірою умовності 
можна вважати археологинею в мистецтвознавстві, оскільки 
дослідниця все життя наче видобувала знання про предмет сво-
їх досліджень з глибоких пластів часу і цим звільняла яскраві 
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постаті його творців від пізніших нашарувань. Замолоду вона 
особливо цікавилася портретом і в результаті тривалих студій 
добре зналася на портретному жанрі європейського мистецтва. 
Тож об’єкти її досліджень завжди виглядали як невід’ємна скла-
дова європейської культури. Навіть попри те, що в часи, коли 
їй випало вчитися і готувати кандидатську дисертацію, образо-
творче мистецтво в Україні зазвичай трактувалося не інакше як 
радянське, а значить, з позицій та в категоріях, усе ще близьких 
до сумнозвісного «Короткого курсу історії ВКП(б)».

 За фаховою біографією Валентина Василівна належала до 
когорти академічних учених і чотири десятиліття свого твор-
чого життя пов’язала з відділом образотворчого мистецтва 
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім.  М.  Т.  Рильського НАН  України. Разом з тим усі ми знали 
її як дослідницю, котра не ховалася в умовно безпечні для на-
уковця давні часи, а, ґрунтовно дослідивши портретний живо-
пис другої половини ХІХ  – початку ХХ  ст., вийшла на ще не 
освоєні мистецтвознавцями обшири вітчизняної культури 
й абсолютно природно взялася за ті теми та постаті з україн-
ської історії, на які ще від часів Данила Щербаківського та Фе-
дора Ернста було накладено ідеологічні табу, численні гласні 
й негласні заборони. Не зважати на такі серйозні застороги та 
обмеження в ті непевні часи насмілювалося не так уже й ба-
гато представників радянського мистецтвознавства. Коли ж 
1990 року в результаті багатолітніх досліджень, наполегливих 
пошуків і несподіваних відкриттів вийшла монографія Вален-
тини Василівни «Забуті імена. Розповіді про українських ху-
дожників ХІХ – початку ХХ століття», яка для широкого загалу 
голосно засвідчила наявність надзвичайно великого й малодос-
лідженого пласта вітчизняної спадщини, то спраглі правдиво-
го слова читачі побачили національне мистецтво, співзвучне 
світовим тенденціям розвитку художньої культури. У  чомусь 
своїми вершинними здобутками воно було навіть значно ви-
щим за офіційно насаджувані хрестоматійні еталони. І вже без 
сумніву – значимішим за ті імперські орієнтири, що століття-
ми нав’язувалися багатьом поколінням українців як представ-

www.etnolog.org.ua

IM
FE



130

Ліховий Ігор

никам бездержавної, а значить, вторинної за можливостями і 
здобутками нації. Це видання дійсно стало проривом за межі 
дозволеного в тодішньому академічному середовищі й водно-
час своєю з’явою наче зруйнувало численні штучні шлюзи, які 
тривалий час стримували природний розвиток музейного мис-
тецтвознавства, здавалося б, назавжди законсервованого в сте-
рильній атмосфері комуністичних ідеологій і догм. Тоді в бага-
тьох працівників музеїв – від іменитих столичних і до умовно 
провінційних  – відкрились очі на власні фондові колекції та 
розв’язались язики. І музеї, хай потроху й неспішно (з огляду 
на їхнє попереднє тривале розміщення в табелі про ранги іде-
ологічних радянських установ), але невпинно й безповоротно, 
пішли по шляху відкриття своїх фондових збірок і прискіпли-
вого перегляду спецфондів – ганебних музейних карцерів, по-
роджених тоталітаризмом. За короткий відрізок часу тисячі 
справжніх шедеврів образотворчого мистецтва нарешті поба-
чили денне світло після тривалого перебування в найвіддале-
ніших куточках музейних фондів, пройшовши тріумфальну 
реабілітацію разом зі своїми творцями. І все це дало могутній 
поштовх для досить тривалих у часі та сміливих новацій в екс-
позиціях і на мистецьких виставках, які лавиною свіжого пові-
тря накрили всю Україну – від Ужгорода й аж до Харкова.

 Зважаючи на професійні інтереси, мені тоді особливо заім-
понували в публікаціях Валентини Рубан нові погляди на твор-
чість Тараса Шевченка, художній геній якого несправедливо 
довго перебував у тіні його всенародного поетичного визнання, 
тому потребував саме такої, як вона, дослідниці, зацікавленої 
у фаховому висвітленні таємниць творчості неперевершеного 
майстра живопису й офорта, тонкого психолога-портретиста, 
творця нового українського мистецького світу.

 Зі здобуттям на початку 1990-х років Україною Незалежнос-
ті в культурний простір рідного краю з небуття повернувся до-
робок цілої плеяди надзвичайно масштабних мистців, творче 
життя яких було штучно перерване політичними репресіями, 
воєнним лихоліттям та вимушеною еміграцією. Перед мисте-
цтвознавцями тоді постало завдання по-новому (уже з позицій 
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кінця ХХ ст.) і на високому фаховому рівні осмислити внесок ху-
дожників у творення нації, вписати його в контекст вітчизняної 
культури і віднайти їм самим гідне місце. У той час Валентина 
Василівна поринула в безмежний світ такого феномена худож-
нього життя України цілого століття, як мистці Кричевські. До-
слідниця почала активно працювати над авторським мегапро-
ектом під назвою «Мистецькі роди України»  – серією видань, 
присвячених творчим династіям, найбільш масштабною з яких 
у часі та просторі є започаткована Василем Григоровичем Кри-
чевським, знаним архітектором, живописцем, графіком, дослід-
ником і майстром ужиткового мистецтва, художником кіно й 
театру, педагогом, автором Тризуба – державного герба України. 
Його численних нащадків, запліднених талантом Майстра й під-
силених силовим полем любові до всього українського, можна 
було б символічно об’єднати в окрему творчу спілку із щонай-
менше десяти самобутніх художників, яким вдалося залишити 
помітний слід у мистецтві України, Росії, СРСР, Чехословаччини, 
Франції, США, Венесуели. 

 Ще на світанку Незалежності автору випала честь долучити-
ся до повернення в Україну архіву Василя Григоровича Кричев-
ського, який завершив своє життя на еміграції у Венесуелі, про-
йшовши повний поневірянь і смертельних загроз шлях вигнанця 
зі «сталінського раю». Тривалий час із відомих причин на бать-
ківщині дуже мало знали про долю майстра, роль і місце якого 
в українській культурі Святослав Гординський образно означив 
словами: «Якщо уявити собі мистецтво якогось народу як храм, 
що опирається на колони, то, власне, однією з таких колон укра-
їнського мистецтва був покійний Василь Кричевський»  1. А Ми-
кола Бажан ще 1928 року в статті «Творець у кіно» переконливо 
довів, що «в історії української архітектури, графіки, станкового 
малярства, прикладних мистецтв – іменем Кричевського позна-
чено значні, епохальні, нечувані досі досягнення»  2. 

1 Гординський С. Василь Григорович Кричевський (1872 р. – 1952 р.). Свобода. 
1952. 30 листоп. Чис. 40. С. 1.

2 Бажан М. Творець у кіно. Кіно. 1928. № 2. С. 6.
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 Одним із шедеврів національної архітектури авторства Васи-
ля Кричевського (у співпраці з його учнем Петром Костирком, 
згодом також професором Київського державного художнього 
інституту) став Меморіальний музей Тараса Шевченка на могилі 
українського генія в Каневі. Це був останній і найбільш драма-
тичний у своїй реалізації проект, над яким архітектори працю-
вали майже десять років, але із-за політичного втручання влади 
так і не побачили його в мистецьки завершеному стані. Після 
того, як автору цих рядків випала честь бути обраним у червні 
1989  року директором Канівського державного музею-заповід-
ника Т. Г. Шевченка, його головним завданням стало завершення 
будівництва музею згідно із задумом Василя Кричевського. Про-
те ця благородна місія тоді мала небагато шансів для втілення в 
життя через брак первісних авторських проектів, частину яких 
було знищено у часи гонінь на все національне, а решту докумен-
тів розсіяно по світах війною та еміграцією. Тож, коли у вересні 
1991 року під час перебування на стажуванні в національних пар-
ках та музеях США щаслива доля подарувала мені зустріч із ві-
домою в діаспорі мисткинею Катериною Кричевською-Росандіч, 
онукою Василя Григоровича, виникла унікальна можливість по-
вернути національний образ музеєві на Тарасовій Горі, сформо-
ваний понад півстоліття тому. У її затишному помешканні в міс-
ті Маунтен-В’ю, що неподалік від Сан-Франциско в Каліфорнії, 
десятиліттями дбайливо зберігався архів родини Кричевських. 
Сотні полотен, акварелей, рисунків, унікальних документів, осо-
бистих речей її дідусів  – Василя і Федора, батьків  – Василя та 
Олени, дядька Миколи, а також їхніх колег-художників і друзів 
могли стати окрасою будь-якого з музеїв України. Згодом так і 
сталося – майже весь свій скарб безмежно щедра Катерина Васи-
лівна передала спочатку до Канева, а згодом – і до інших музеїв 
Києва, Львова, Сум, Полтави, Лебедина. 

 Це було тріумфальне, ще не бачене за масштабами дійство 
повернення Майстра до рідного краю. У  благодатний вир по-
дій: виставок, публікацій, дискусій, відеопроектів  – було залу-
чено багато мистецтвознавців, істориків культури, музейників, 
краєзнавців, журналістів, творців кіно. Кожний з них уважав за 
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честь доєднатися до благородної справи – космос Кричевських 
є направду безмежним, тому всім, кому є що сказати, вистачить 
місця в цьому всесвіті.

 От саме тоді й проявилася гостра потреба в мистецтвознав-
цеві надзвичайно широких знань і відповідального підходу до 
розкриття масштабної теми. І такою фахівчинею виявилася Ва-
лентина Рубан. Високий рівень її організованості, вроджений 
аристократизм і набута за багато років дослідницької праці сис-
темність мислення стали в пригоді для осмислення феномена 
Василя Кричевського, його місця і ролі в культурно-мистецьких 
процесах України. Валентина Василівна особисто вела глибокий 
архівний пошук, активно листувалася з усіма, хто знав за життя 
Василя Григоровича, виступала як експертка, визначаючи ав-
торство робіт, приписуваних мистцеві, брала участь у реалізації 
виставкових та інших мистецьких проектів.

 Ба більше, по суті вона тоді стала й одним із центрів широкого 
руху за повернення Кричевських в культурний простір України й 
авторитетною для всіх нас, насамперед практиків музейництва, 
науковою консультанткою та експерткою. То був щасливий період 
нового відкриття Василя і Федора Кричевських – раніше знаних, 
але призабутих класиків образотворчого мистецтва. А також час 
повернення на рідну землю творчості наступного покоління мист-
ців, насамперед Миколи Васильовича – одного з найвидатніших 
вітчизняних акварелістів ХХ ст., доля якого долучила художника 
з України до творення нового європейського мистецтва у Франції, 
і Василя Васильовича, самобутній живописний талант якого про-
явився на еміграції в США після Другої світової війни. Надзви-
чайно цікавим явищем художньої культури в діаспорі судилося 
стати й онуці Василя Григоровича – Катерині Кричевській-Росан-
діч, вдячній учениці свого батька Василя та дядька Миколи, котра 
віднайшла свій власний шлях у мистецтві та створила напрочуд 
гармонійний світ олійного живопису й акварелі, за що високо по-
цінована американськими шанувальниками та відзначена зван-
ням заслуженої художниці України. 

 Коли 2004 року з легкої руки Леоніда Андрієвського у ви-
давництві «Криниця» побачила світ об’ємна монографія Ва-
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лентини Рубан-Кравченко «Кричевські і українська художня 
культура ХХ  століття. Василь Кричевський», культурно-мис-
тецький світ був вражений масштабами поставлених авторкою 
завдань, глибиною опрацювання теми та системним підходом 
до її висвітлення. І знову кожен з нас віднайшов там багато ві-
домостей, важливих для різних напрямів діяльності. Зокрема, 
ця монографія виявилася надзвичайно корисною для рестав-
раторів і музейників під час реалізації широкомасштабної про-
грами реставрації та реконструкції музею Тараса Шевченка в 
Каневі, адже нарешті ми мали всі необхідні матеріали для ре-
алізації задуму професора Василя Кричевського зі створення 
музею-пам’ятника, гідного українського генія. Якби не волюн-
таристське втручання влітку 2010 року (на щастя, це відбулося 
тільки на завершальному етапі реставрації) українофобських 
чинників, то архітектурний шедевр модерного стилю автор-
ства Василя Кричевського і Петра Костирка повною мірою про-
демонстрував би талант Майстра. Проте і в такому – дещо не-
завершеному – стані будинок музею Тараса Шевченка в Каневі 
визнано однією з найкращих споруд цивільного будівництва, 
зведених в українському національному стилі. А велика й над-
звичайно цінна колекція творів Василя Кричевського із фон-
дів Шевченківського національного заповідника була вперше 
оприлюднена саме в унікальному виданні, здійсненому Вален-
тиною Рубан, як результат нашої спільної праці.

 Кожний із щасливих власників цього фоліанта  – першої 
книжки з анонсованої авторкою трилогії «Кричевські і україн-
ська культура ХХ століття» – з нетерпінням чекав на наступні 
томи видавничого проекту. Другий з них планували присвяти-
ти Федорові Кричевському. Як на мене, то особливо очікували 
третю частину «Нащадки», що мала висвітлити творчість і по-
движницьку працю духовних спадкоємців та продовжувачів 
мистецької місії щонайменше трьох поколінь художників Кри-
чевських, про яких неприпустимо мало було відомо й широко-
му загалу шанувальників вітчизняної культури, і вузькому колу 
фахівців. І знову своє високопрофесійне, творче й відповідаль-
не плече авторці підставив народний художник України Леонід 
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Андрієвський та його видавництво «Криниця», якому ми також 
маємо завдячувати за тріумфальне повернення Василя Кричев-
ського в український культурний простір. 

 Проте доля розпорядилась по-іншому. Коли в грудні 2014 року 
несподівано для багатьох Валентини Василівни Рубан не стало, 
то всі усвідомили, якої непоправної втрати зазнало українське 
мистецтвознавство, а також зрозуміли, що розпочатий дослід-
ницею найважливіший проект усього її життя має бути завер-
шений колегами та шанувальниками її таланту. Адже, як відомо, 
люди творчі живуть доти, допоки залишаються затребуваними 
плоди їхнього таланту, актуальними їхні праці. 
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ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗН А ВСТВА, 
ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ  
ім. М. Т. РИЛЬСЬКОГО (1972–2008)   1

36  літ в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Рильського Національної академії наук Украї-
ни (далі – ІМФЕ) – щаслива плодотворна доба. Власне, то біль-
ша частина мого життя, принаймні в момент, коли пишу ці 
рядки. За цей час я пережив чотирьох директорів, застав шіс-
тьох завідувачів відділу, пройшов усі сходинки – від аспіран-
та до молодшого, старшого, провідного наукового співробіт-
ника, захистив кандидатську й докторську, опублікував понад 
півтисячі різних праць і побував на конференціях у десятках 
країн. Одночасно, за сумісництвом, працював у музеях (по-
чинаючи з Українського музею Нью-Йорка, 1991–1992  роки), 
видавав журнал археології, мистецтва, культурної антрополо-
гії «Ант», викладав у вишах і навіть служив у 2000–2004 ро-
ках проректором з наукової роботи Київського державного 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
ім. М. Бойчука. 

 І все це  – без відриву від основної роботи в улюбленому 
ІМФЕ, якому завдячую всім, чого досяг у дорослу пору своєї ді-
яльності. Мабуть, вона була надто інтенсивною, і я, зрештою, пе-
режив там самого себе – п’ятий директор, точніше директриса, 
визнала за доцільне зі мною попрощатися. Утім, у цьому не було 
нічого персонального: чимало ветеранів (про молодих зараз не 
говоримо) змушені були з різного приводу залишити Інститут 
<…>. Але хоч як приємно мені працювалося в ІМФЕ (за винят-

1 Спогади М.  Селівачова про період роботи в ІМФЕ вперше опублікова-
но: Селівачов  М. Після війни…: спогади. Київ: Центр пам’яткознав. НАН 
України і УТОПІК, 2015. С. 221–297. Друкуємо фрагменти розділу зі скоро-
ченнями та незначними редакційними змінами. – Прим. ред.-упоряд.
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ком пари останніх років)  2, після звільнення з нього став почува-
тися значно краще.

Не ухиляючись в аналіз або історію, спробую викласти в хро-
нологічному порядку свої спогади про співпрацю з колегами, 
враження від окремих яскравих моментів, яких чимало нагро-
мадилося в пам’яті. 

Аспірантура за перехідної доби в ІМФЕ (1972–1975)
Після демобілізації з війська, як тільки отримав паспорт, 

одразу подав документи на вступ до стаціонарної аспірантури 
ІМФЕ. Мене дуже приваблювала ця установа. Давно хотів, іще 
працюючи в Палаці піонерів, установити з нею контакт. Навіть 
приходив до вченого секретаря В. Т. Зінича, пропонуючи збира-
ти в походах зі своїми гуртківцями матеріали про пам’ятки ар-
хітектури, народне мистецтво тощо. Але його більше цікавили 
суто етнографічні питання, тож зі співпрацею тоді не склалося. 

Пізніше мав в ІМФЕ знайомих з активістів УТОПіК   3  – 
К. Г. Гуслистого, Я. П. Прилипка, Р. Я. Пилипчука, В. Т. Скура-
тівського, Д. В. Степовика, О. К. Федорука, І. І. Чуліпу та ін. Дуже 
цікаві люди сиділи в редакції журналу «Народна творчість та ет-
нографія»: привітний відповідальний секретар Тимофій Шпір-
ний; неймовірний ерудит і приятель мого друга Георгія Ткачен-
ка – Іван Маркович Власенко  4 та ще один колоритний молодик 

2 Завідувачка мого відділу впродовж своєї каденції не пропустила на захист 
жодного з трьох моїх аспірантів, і вони були змушені апробовувати дисерта-
ції в інших підрозділах.

3 Українське товариство охорони пам’яток історії та культури. – Прим. ред.-
упоряд.

4 Редактору І.  М.  Власенкові, високочолому делікатному чоловікові родом зі 
Слобожанщини, було тоді під 40. Ми з ним приятелювали, хоча я ніколи не 
бував у нього вдома. Чував, що має безліч старовинних рідкісних книжок 
у ящиках, які займають усю його однокімнатну квартиру. До того ж він їх і 
читав. Не було предмета для розмови, щодо якого він би не висловлював гли-
боких і оригінальних суджень. Його робочий стіл, при всіх переїздах редакції 
з одного приміщення до іншого, незмінно стояв ліворуч біля вікна, завале-
ний стосами книжок і рукописів, які він редагував, але сам статей чомусь не 
друкував, хоча був істинним кладезем знань. І. М. жив самітним і, напевно, 
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з добірною лексично й інтонаційно українською мовою, завжди 
у вишиванці, при козацьких вусах, а взимку – у сивій смушко-
вій шапці та блискучих гумових калошах. То був Володимир 
Григорович Данилейко, котрий через кілька років одружився з 
моєю кумою Ніною Миколаївною Яценко, а згодом узагалі став 
особистістю міфологічною в усіх смислах цього слова. Тоді ж він 
подарував мені примірник «Народної творчості та етнографії» 
зі своїм «Словом про Марію Приймаченко» (1968, № 6, с. 14–23) 
і дедикацією: «М. Сельвачіву – для ознайомлення з Марію При-
ймаченко та на знак майбутнього авторства в НТЕ  5. В. Данилей-
ко Київ, 13 VIII 1969 р.».

 Тепер я напружено готувався до вступних іспитів, призна-
чених на кінець серпня 1972 року  6. На стаціонарі у відділі обра-
зотворчого мистецтва було два місця для вступників 1972 року. 
Мене цікавила спеціальність «декоративно-прикладне мисте-
цтво», менше пов’язана з політикою, насамперед медієвісти-
ка, на яку спрямовував мій тодішній приятель, уже кандидат 
мистецтвознавства Дмитро Власович Степовик. Інше місце за 
спеціальністю «образотворче мистецтво» призначалося для до-
слідження проблематики критики й історії мистецтвознавства. 
Вона була вельми актуальною у зв’язку з ухваленою тоді постано-
вою ЦК КПРС «Про літературно-художню критику». На це місце 
намічали найбільш імовірного кандидата – редактора мистець-
кого відділу журналу «Народна творчість та етнографія» Воло-

через це майже завжди перебував на робочому місці, часто єдиний з усієї 
редакції. Помер він від опіків – удома сталася пожежа. Коли його виносили 
з лікарні на вулиці Петра Запорожця, хтось із очевидців стверджував, ніби 
книжками була заповнена також і ванна кімната небіжчика, вони лежали 
навіть скраю на канапі, де він спав. Унікальну бібліотеку Івана Марковича 
успадкував ІМФЕ.

5 Журнал «Народна творчість та етнографія». – Прим. ред.-упоряд. 
6 Одночасно зі мною вступали на різні спеціальності чернігівський письмен-

ник Станіслав Реп’ях (жив під час іспитів у каюті чи то пароплава, чи дебар-
кадера, мабуть, призначеного для літнього відпочинку на Дніпрі, не прой-
шов за конкурсом), а також майбутні аспіранти Йосип Федас (фольклорист), 
Ігор Мамчур, Василь Ямковий (театрознавці).
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димира Іваненка, котрий мав уже певний доробок, пов’язаний з 
вивченням діяльності Олени Пчілки. 

 Явного фаворита на «декоративну» тему ще не визначили, 
конкурс на обидві спеціальності складав по п’ять осіб на місце. 
Здається, перший усний іспит був за фахом, а до екзаменів оці-
нювали письмовий реферат. Перед останнім іспитом нас уже за-
лишалося тільки троє «декорантів» – киянка Катерина Скирда, 
Люба Венгер з Тернополя та я.

 Одного дня мою напружену підготовку до завершального іс-
питу перервав Олесь Федорук, який заявився неждано-негадано 
до мене додому в лавру (телефону при радянській владі в нас не 
було) і терміново повіз представляти потенційному науковому ке-
рівникові. Ця подія сталася поблизу виходу з облвиконкомівської 
їдальні з південного боку відомого лангбардівського будинку   7 
біля верхньої станції фунікулера, де часто обідали співробітники 
ІМФЕ. Коротку бесіду Василь Артемович Щербак завершив опти-
містичними словами: «Сподіваюся, будемо працювати разом».

 Так і сталося: Катя зрезигнувала з останнього іспиту (сказа-
ла: «Хай люди вчаться»), а в Люби, здається, виявилося на бал 
менше. Усі ми потім колегували, працюючи за спільним фахом. 
Утім, офіційне зарахування відбулося значно пізніше, а заняття 
розпочиналися з 15 листопада. Леонід Іванович Барабан, учений 
секретар ІМФЕ (можливо, в. о.), уже встиг конфіденційно повідо-
мити, що всі кандидатури пройшли через ЦК і КДБ, заперечень 
проти них немає. Та тут несподівано розгорівся скандал.

 Річ у тім, що головний редактор «Народної творчості та ет-
нографії» і начальник Іваненка Олексій Іванович Дей чомусь не 
дав йому позитивної характеристики й обурився, що, попри це, 
того прийняли до аспірантури. Говорив на зборах, як це негідно 
пробиратись у науку замість чесного прямого шляху кружними 
манівцями, і, зрештою, наполіг на скасуванні наказу про зараху-
вання Володимира Іваненка. У такий спосіб одне місце на ста-
ціонарі аспірантури просто пропало, і оголився актуальний по-
літичний напрям, визначений згаданою постановою ЦК КПРС. 

7 Тепер у цьому будинку міститься Міністерство закордонних справ України. 
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 Завідувач нашого відділу образотворчого мистецтва 
Ю.  Я.  Турченко настійливо рекомендував мені взятися за цю 
тему замість Іваненка, чого мені з ряду причин зовсім не хотіло-
ся. Дипломатично відповів Юрію Яковичу, що подумаю, сам же 
«тихою сапою» вів діло до того, щоб займатися медієвістикою. 
Сподівався, у цьому зацікавлений і сам Турченко, який уже ке-
рував кількома «середньовічними» темами. Може, тим би і за-
кінчилося, але недруги нашого завідувача звинуватили його в 
саботажі партійних рішень, а він зі свого боку звинуватив мене 
в непорядності, обмані, казав, не уявляє, як працюватиме з осо-
бою, до якої втратив довіру... 

 Завершився конфлікт компромісом: я таки займатимуся 
художньою критикою, визначеною пріоритетом у відповідній 
постанові ЦК КПРС, але досліджуватиму це в галузі декоратив-
но-прикладного мистецтва. Проте моя опала тривала ледь не до 
кінця перебування Ю. Я. в ІМФЕ, до 1974 року, коли його відря-
дили на кілька літ до Франції представником УРСР в ЮНЕСКО, 
звідки він уже не повернувся. Докладніше про Турченка й інших 
співробітників ітиметься далі. 

 Відразу після зарахування (15 листопада), відповідно до того-
часного звичаю, усіх аспірантів ІМФЕ послали збирати яблука до 
радгоспу «Олександрівський» у Згурівському районі Київської об-
ласті. Це спеціалізоване господарство й досі вирощує сортові фрук-
ти. Засноване воно було на голому місці, у степу. Землі радгоспу 
через кожний кілометр або два розліновували під прямим кутом 
захисні смуги тополь, і ніде не можна було побачити природної лі-
нії обрію. Це створювало неприємне враження закритого простору. 

 Жили ми та харчувалися разом з кількома сотнями київ-
ських студентів і аспірантів у літньому таборі, щось середнє 
між піонерським і військовим. У кімнатах стояли ряди ліжок з 
панцирною сіткою, ще не застелених. Пам’ятаю, з яким прирече-
ним виглядом присів на те ліжко Михайло Михайлович Пазяк  8 

8 Михайло Михайлович Пазяк (1930–1999) – видатний фольклорист, етнограф, 
літературознавець, доктор історичних наук (1991), займався головно паремі-
ологією – вивченням прислівок і приказок. Родом з Івано-Франківщини, він 
протягом десятиліть був членом і головою партбюро ІМФЕ, виголошував на 
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(очевидно, його послали супроводжувати нас, аспірантів); як 
Ігор Юдкін 9 пропонував свій чудовий складний ніж із безліччю 
блискучих лез різного призначення... 

 Збирали яблука (ми з Йосипом Федасом здебільшого ходи-
ли з молотком і цвяхами, ремонтуючи ящики) з ранку до вечора 
майже місяць – нас відвезли до Києва, коли випав перший сніг. 
Робітники радгоспу мешкали в типових, майже однакових бу-
динках, серед них траплялося багато приїжджих з різних об-
ластей України та Росії. Пам’ятаю, приголомшила бесіда із сіль-
ського вигляду жіночкою, прибулою з Курщини. Ми йшли тоді 
групою на роботу, хлопці й дівчата, і вона оповідала про будні 
своєї родини, дочку, зятя, внука. При цьому дуже буденно, як 
про щось очевидне, кинула: «Зятя нада добре кармить, чтобы до-
чку харашо ябал...». Пізніше доводилося чувати подібну лексику 
в селах Сіверщини та прилеглої Слобожанщини, але тоді це було 
перше таке етнографічне спостереження.

 Напередодні Собору архістратига Михаїла та всіх безплот-
них сил я вибрався до місцевої церкви. У темному маленькому 
храмі із закритими віконницями, освітленому тільки парою 
свічок, правилася вечірня й утреня в присутності трьох осіб: 
попа, дячка й мене. Священик попросив почитати щось із грубої 
церковнослов’янської книги. Я піднявся на крилас і читав уро-
чисто-піднесені словеса, присвічуючи свічкою, боявся наробити 
при тому помилок, оскільки був іще неофітом. Далі – уже легше, 
коли треба було тільки підспівувати: «Чеснє-йшую хе-ру-вим, 
і славнєйшую без сравнєнія се-ра-фим, без істлє-нія Бога Слова 
род-шу-ю, су-щую Богородицу тя велича-єм...». 

 Як уродженець Києво-Печерської лаври був я, хоч і по вер-
хах, обізнаний із церковною проблематикою і любив при всякій 

різних зборах довгі й вимушено-нудні промови. Добра м’яка людина, М. М. 
із першими проблисками «перебудови» вже не приховував своєї національ-
ної та релігійної орієнтації, зокрема, першим вставав, коли на концерті хор 
виконував «Отче наш» або «Заповіт»...

9 Тепер Ігор Миколайович Юдкін-Ріпун  – доктор мистецтвознавства, член-
кореспондент Національної академії мистецтв України, учений неймовірної 
ерудиції, поліглот, завідувач відділу культурології ІМФЕ.
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нагоді поговорити на цю тему. Здається, по гарячих слідах оповів 
Йосипові Федасу про вечірню екскурсію до церкви. Премудрий 
обережний Йосип Юхимович розвивати тему не став, а тільки 
зітхнув і прорік: «Я теж люблю обряд...».

 Носив я тоді на шиї старовинний дерев’яний хрестик, вико-
паний з козацької могили десь на Кіровоградщині й подарова-
ний мені Броніславом Куманським, який проголошував себе ате-
їстом і був моїм приятелем та колегою ще з Пітерської академії 
художеств. Отой хрестик інколи вислизав з-за пазухи, коли на-
хилявся за яблуками. Невдовзі в Інституті були збори в присут-
ності дружини тодішнього секретаря ЦК КПУ з ідеології Вікто-
рії Арсенівни Маланчук, етнографині й кандидатки історичних 
наук, яка окормлювала від партбюро творчу молодь ІМФЕ. Коли 
вона говорила з трибуни, що «...дехто з наших аспірантів носить 
хрестик, сподіваймося, не через віру в Бога, а просто наслідую-
чи сумнівну моду, але...» – у мене завмирав подих: а як запитає 
прямо, чи стане в мене духу на відкрите сповідання віри в цій 
аудиторії, бо ж виключать з аспірантури...

 Наступне після радгоспу аспірантське послушаніє  – пере-
облік у бібліотеці, що тривав іще не менше місяця. Досі в очах 
стоять жирні «птички» зеленим олівцем, які ми проставляли на 
звірених примірниках відповідно до строгих інструкцій заві-
дувачки бібліотеки Єлизавети Леонтіївни Гаврилюк. Але я лю-
бив книжки, навіть їхній запах, і старався повернути цю приму-
сову працю во благо, переглядаючи попутно цікаві видання. Не 
буду зараз продовжувати про збирання помідорів, проривання 
редиски та буряків, овочеві бази, народну дружину з підтрим-
ки громадського порядку, шефські лекції перед городницькими 
бригадами чи робітниками підшефної Першої взуттєвої фабри-
ки – щодо різного роду навантажень аспірантура мало поступа-
лася перед стройбатом.

 Аспіранти мали бути присутніми в «явочні» дні, двічі на 
тиждень. Чомусь особливо дбав за дисципліну заступник дирек-
тора з наукової роботи Кость Григорович Гуслистий – уже літній 
невисокий чоловік з козацькими вусами. Він особисто смикав 
ручки дверей у коридорі, перевіряючи наявність співробітників 
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у тому чи тому відділі. К. Г. уважно слухав виступи на вчених 
радах і різного роду конференціях. Пам’ятаю, насторожено за-
питав у доповідача, ученого секретаря Володимира Лірниченка, 
який саме смисл вкладає той у поняття «національний темпо-
ритм». Але Кость Григорович хвилювався даремно, він просто 
недочув, і Лірниченко пояснив, що йшлося про «емоціональний 
темпоритм». 

Учений секретар Володимир Лірниченко, відповідно до сво-
го прізвища, вивчав музику, хоча зовнішністю більше скидався 
на спортсмена-борця чи важкоатлета. Він помер молодим, і повз 
могилку В. Л. інколи проходжу на Лісовому кладовищі. На по-
чатку 1970-х його часто заступав театрознавець Леонід Іванович 
Барабан. Якось він зауважив, що мені не треба вдягати в Інсти-
тут отой гуцульський сердак (насправді то був покутський бай-
барак або петик із фактурного домашнього сукна чудового сіро-
брунатного тону, що виглядав дуже сучасним), оскільки недавно 
звільнили з політичних міркувань Тамару Гірняк, яка теж ходи-
ла у свиті фольклорного крою. 

– От і на тебе скажуть, – застерігав Л. І., – що навіть в одязі 
виявляє тенденційність. 

– Так у мене нема пальта, тільки шинель.
– Краще вже в шинелі...
Наприкінці понтифікату директора М. Є. Сиваченка захищав 

докторську Юрій Пилипович Лащук  10. Це була подія, оскільки 
докторів мистецтвознавства було тоді в Україні тільки кілька 
осіб. Офіційні опоненти – киянин Григорій Никонович Логвин 
і москвичі Віктор Михайлович Василенко та Михайло Андрійо-
вич Ільїн – я тоді вперше побачив цих «живих класиків». Ю. П. 
достатньо жваво доповідав результати дослідження і відповідав 
на запитання. Проте сивочолий чорнобровий Сиваченко, ко-
трий велично возсідав у кріслі директора й голови спеціалізова-
ної ради одночасно, усякий раз просив дисертанта чіткіше й по-

10 У мене зберігається автореферат докторської дисертації Ю.  П.  Лащука, де 
датою захисту позначено 24  грудня 1971  року. У біографічних довідниках 
«Мистецтво України» (1997) і «Художники України» (2006) Ю. П. – доктор 
мистецтвознавства з 1974 року. Напевно, правильна дата десь посередині... 
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вніше відзначати свій особистий внесок: «Не бійтеся виглядати 
нескромним, адже цього вимагає жанр дисертації…».

 Нарешті почались і заняття – підготовка до кандмінімуму з 
філософії й англійської. Філософією з нами займалося троє викла-
дачів. Два з них запам’яталися формою, один – змістом. Яскравим 
оратором був Ігор Валентинович Бичко (син відомого дитячого 
поета). Монотонно й сухо говорив професор Іван Петрович Голо-
ваха, проте робив одночасно комічні жести, ніби струшуючи з під-
жака попіл або комах. Один із слухачів, одесит Потєхін, доймав 
Головаху фрондерськими штуками. То питав, чому соціалістична 
промисловість не може випускати гарного взуття, то просив діа-
лектично показати не тільки переваги, а й недоліки соціалізму. 
Головаха запропонував Потєхіну самому підготувати реферат на 
цю тему, проте не пригадаю, щоби Потєхін його виголосив. Третій 
філософ, худорлявий молодик технарської зовнішності, визнавав 
історичність Ісуса Христа, цікаво пояснював, чому досі не вдалося 
дати визначення поняттю «інформація», приголомшив тверджен-
ням, що в разі зіткнення двох елементарних часток, якщо їх розі-
гнати до швидкості світла (це можливо тільки теоретично), вони 
вибухнуть і утворять космічне тіло. 

 Фронда буяла й на заняттях з англійської мови. Мій тодішній 
приятель Акімов, аскетичного вигляду православний фізик, не-
змінно добирав для перекладу ті статті з «Моsсоw News», у яких 
ішлося про Солженіцина, Сахарова й дотичні сюжети. За його 
прикладом і я використовував найбільш «апокрифічну» в ту добу 
радянську газету (мені доручили робити щотижневі політінфор-
мації для відділу), тим більше, що її передплачував. Англійська 
викладачка дивувалася: «Comrade Selivatchov, how do you manage 
to speak almost correctly without knowledge of grammar?»   11. Я на 
це відповідав, що більшість англійців теж не знають граматики, 
проте прекрасно говорять. 

 З великим задоволенням працював над темою дисертації 
«Декоративно-прикладне мистецтво України в радянському 

11 З англ.: Товаришу Селівачов, як вам удається майже правильно говорити без 
знання граматики?
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мистецтвознавстві». Лишалось узгодити тільки хронологічні 
межі. Мені хотілося взяти міжвоєнний період, оскільки дуже по-
добались автори 1920-х років. Старші колеги заперечували: там 
надто багато неясних персонажів. Одного разу показав керівни-
кові свою курсову роботу, ще з Пітера, про українське мистецтво 
XVII–XVIIІ ст. в оцінках українських і польських дослідників – 
хотів продемонструвати належну підкованість у цих матеріях. 

 Через деякий час Василь Артемович Щербак роботу повернув 
і наказав її добре сховати та нікому не показувати: «Там у тебе 
такі, Михайле, імена, що можеш мати неабиякий клопіт». І мовив 
присутньому при цьому Адамові Купріяновичу Жуку: «От маю 
аспірантів, яких треба постійно стримувати за штани…». Бесіда 
відбувалась у затишному порожньому холі на другому поверсі 
нашого будинку на Кірова (нині – Грушевського), 4. Там стояли 
ряди крісел перед півкруглими фрамугами вікон, у звичайні дні 
мало хто на тих кріслах сидів. Нині там уже все загороджено, 
перегороджено та здано в оренду різним структурам...

 Отже, затвердили мені повоєнний хронологічний період  – 
1945–1975  роки. Матеріалу для кандидатської було більш ніж 
достатньо. Крім прекрасно укомплектованої книгозбірні ІМФЕ, 
до моїх послуг була література з бібліотек Центральної наукової 
АН України (далі – ЦНБ, там працювала дружина) та Історичної 
(там працювала мама), тож усе необхідне мені приносили додо-
му. Повні підбірки каталогів республіканських і обласних виста-
вок були в кабінеті естампів і репродукцій ЦНБ (містився тоді 
в приміщенні церкви колишньої Духовної академії на Контрак-
товій площі), до того ж наш відділ передплачував журнальні й 
газетні вирізки на мистецькі теми з найрізноманітніших періо-
дичних видань України та всього СРСР.

 Захоплювали бурхливі дискусії на обговореннях виставок 
і в пресі, переважно в московських художніх журналах, які 
з’ясовували зміст і межі понять народне, професійне і самоді-
яльне мистецтво; декоративне, прикладне та станкове; традиція 
і новаторство; національне й інтернаціональне тощо. За три роки 
аспірантури дисертацію написав, опублікував необхідні статті. 
Проте із захистом вийшла затримка, бо спецрад з мистецтво-
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знавства в Києві вже не було, доводилося шукати шляхів у Мо-
скві, Ленінграді, Мінську, перекладати дисертацію російською 
мовою.

 До того ж я потрапив у поле зору КДБ і втримався в аспіранту-
рі тільки завдяки заступництву й поручительству свого керівни-
ка, котрий працював тоді у відділі культури ЦК КПУ. Про це вже 
доводилося згадувати  12, можу хіба додати, як моментально вирос-
ла стіна відчуження між мною та колегами, як стримано почали 
розмовляти приятелі, просили не сідати з ними поруч на різних 
засіданнях. Установка в нашому колі була такою: маєш вибрати 
для себе або науку, або політику (малася на думці, певна річ, опо-
зиційна політика), бо ці сфери вважалися несумісними <…>.

 Залишається розповісти про відділових колег. Найстарша за 
віком, Зінаїда Василівна Лашкул (1919  року народження), кан-
дидатка мистецтвознавства з 1964 року, займалася радянським 
плакатом 1941–1945 років, а потім – К. Трутовським. Одразу по 
досягненні пенсійного віку звільнилась і нізащо не хотіла повер-
татися до Інституту. Казала, нарешті відчула всю повноту жит-
тя, насолоджується співом пташок, споглядає біг хмар і цвітіння 
рослин. Я тепер її цілком розумію. 

 Лише на три роки молодша Ірина Михайлівна Вериківська, 
кандидатка мистецтвознавства з 1970  року, навпаки, повністю 
віддавалася науковій і громадській діяльності до вельми поваж-
ного віку (померла 2011  року). Її фахом було дослідження сце-
нографії, але водночас І. М. працювала за сумісництвом у Музеї 
Шевченка, Інституті літератури – вивчала графічну й живописну 
спадщину Тараса Григоровича. 

 За відсутності Турченка його заступав Юрій Васильович Бе-
лічко, кандидат мистецтвознавства з 1964 року, автор багатьох 
книжок з українського мистецтва ХХ  ст. Він любив зранку за-
йматися в бібліотеці Держбуду, що містилася тоді в Митрополи-
чому будинку на території Києво-Софійського заповідника. Був 

12 Як наглядали за студентами й аспірантами. Матеріали 10-х липневих чи-
тань [присвячених 30-річчю політичних репресій в АН УРСР]. Київ: Укр. 
центр духовної культури, 2002. Вип. 1. С. 58–65.
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ентузіастичним апологетом реалізму й залишався таким і після 
того, як мало не всі почали реалізм гудити. Відверто висловлю-
вав свої непричесані думки дзвінким юнацьким голосом, до са-
мої старості виглядав хлопчакувато, з вихрастим волоссям  13.

 Плідно працювали молоді науковці Ю. Варварецький, Д. Сте-
повик і О. Федорук, які захистилися на початку 1970-х і вивчали 
скульптуру ХХ ст., графіку XVIII ст., українсько-польські худож-
ні взаємини ХІХ–ХХ ст. відповідно. Бувала на засіданнях відділу 
Ія Володимирівна Огієвська, котра, хоч і числилась у відділі фон-
дів, займалася С. Васильківським, М. Пимоненком, С. Світослав-
ським і захистилася 1976  року. Нарешті  – аспіранти: Валентин 
Фоменко досліджував давню графіку, Іван Чуліпа – карикатуру, 
Валентина Рубан – портретне малярство, Наталя Асєєва – укра-
їнсько-французькі взаємозв’язки.

 Виокремлювалася група «народників»  – фахівців з історії 
декоративно-прикладного мистецтва: В.  А.  Щербак, А.  К.  Жук, 
І. В. Сакович. Василь Артемович спеціалізувався в новітній кера-
міці, Адам Купріянович – у ткацтві, Ірина Валеріанівна – у дріб-
ній пластиці, фаянсі, склі. Аспірант Жука Мирослав Аронець 
вивчав народне мистецтво Покуття, натомість у І.  В., здається, 
не було аспіранта після передчасно померлої Ірини Сибіберт. За-
вжди сиділа у відділі, впорядковуючи картотеки, бібліографиня 
Тетяна Митрофанівна Радзієвська. 

 Нашого завідувача, чорноокого Юрія Яковича Турченка, ро-
дом із с.  Жуки під Полтавою, ветеран відділу З.  В.  Лашкул ха-
рактеризувала як наймолодшого й найгарнішого доктора мисте-
цтвознавства. Справді, він захистив докторську в 43 роки (1965), 
опублікував перед тим кілька книжок (переважно про графіку 

13 Свого часу надрукував я в київській газеті «Молода гвардія» (1976 рік, 20 лю-
того) рецензію на його монографію «Тема  – ідея  – образ» за докторською 
дисертацією, захищеною, проте не затвердженою ВАКом. Але за всі ці роки 
тільки раз випала нагода вдосталь поспілкуватися з Юрієм Васильовичем, 
коли ми жили разом у львівському готелі під час захисту якоїсь дисертації 
2006 року. В останній день ми із самого ранку й до вечора згадували за пляш-
кою коньяку минуле, починаючи з Пітерської академії, де разом училися, хоч 
і в різний час. 
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ХІХ–ХХ ст., дві найгрубіші – у співавторстві зі своїм учителем 
В. І. Касіяном), але потім книжок уже не видавав. На відміну від 
майже всіх мистецтвознавців свого покоління, Ю. Я. добре воло-
дів англійською мовою, на підтримку якої щодня витрачав – сам 
говорив  – принаймні годину часу. Друзі й аспіранти Турченка 
вважали його мудрим і далекоглядним керівником – при ньому 
захистилося найбільше співробітників, недруги називали «ду-
тою фігурою». 

 Поводився Ю. Я. поважно, бундючно, говорив значуще, арти-
кулюючи кожне слово окремо від наступного. Наприклад, звер-
таючись до співробітника, що прийшов на засідання останнім і 
тихенько присів ззаду на край стільця: «Встаньте, – будь-ласка, – 
ім’ярек! (пауза) А тепер – поясніть – товаришам – причину – Ва-
шого – запізнення». Часом отака маєстатична манера мовлення 
виглядала комічно, надто ж коли Ю.  Я. одночасно, на початку 
засідання, перевзував під столом свої зимові черевики на легші, 
схиляючись, щоб зав’язати шнурки. 

 Мав Юрій Якович в ІМФЕ могутніх неприятелів. Якось вони 
дали йому бій на вченій раді під час обговорення його плано-
вої роботи. У центрі нападу виступили заступник директора 
Микола Максимович Гордійчук і секретар партбюро Олек-
сандр Григорович Костюк. Директора тоді нам після відставки 
Миколи Єфремовича Сиваченка ще не призначили, головував  
в. о. директора Борис Спиридонович Буряк. Ішлося про різні не-
доліки в рукописі професора Ю. Я. Турченка, проте найбільше 
наголошували на тому, що він позитивно охарактеризував свого 
земляка – скульптора Михайла Гаврилка, котрий боровся проти 
радянської влади в лавах націоналістичної сірожупанної дивізії 
під час громадянської війни.

 Треба пояснити, що незадовго перед тим ІМФЕ видав бібліо-
графічний покажчик, де згадувались імена деяких, за звичним 
виразом Миколи Максимовича, «найлютіших ворогів україн-
ського народу – українських буржуазних націоналістів», а серед 
них – такого запеклого недруга радянської держави, як Володи-
мир Кубійович. Якраз відбувалася зміна влади в Україні – крісло 
1-го секретаря ЦК  КПУ перейшло від Шелеста (йому закидали 
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націоналістичний ухил) до Щербицького. Унаслідок утрати по-
літичної пильності, як це тоді називалося, зняли з роботи упо-
рядника покажчика Я. П. Прилипка та вченого секретаря ІМФЕ 
В. Т. Зінича, директорові М. Є. Сиваченку теж довелося покину-
ти свою посаду. 

 Тобто тема «ідеологічних ворогів» залишалась актуальною. Як 
не божився Турченко, що не знав отого прикрого факту в Гаврил-
ковій біографії, йому не йняли віри, закидали, що він навмисно 
популяризує націоналістів, і відмовились надати додатковий час 
для виправлення «грубих помилок». Ю. Я. тільки хитав головою, 
повторюючи: «Це не по-ленінськи, не по-ленінськи!». Пі дозрюю, 
насправді хотіли таким чином скомпрометувати нашого зава, бо 
міг претендувати на вакантну посаду директора ІМФЕ.

 Хай там що, але невдовзі Ю. Я. оголосив, що відбуває в три-
вале відрядження до Франції. Пам’ятаю прощальну вечірку в 
нашому відділовому приміщенні – двох суміжних кімнатах на-
прикінці коридору 4-го поверху. Турченко перебував у благо-
сному настрої. Пророкував, що незабаром усі ми їздитимемо 
за кордон, і для цього передусім треба бути добрим фахівцем, 
а також володіти мовою. Піднесли йому сувеніри, зокрема неве-
личкий рушник, який Ю. Я. тримав у руках під час колективно-
го співу «Рідна мати моя...». Подарував я шефу набір своїх слай-
дів з різними пам’ятками українського мистецтва, що можуть 
придатися йому для читання закордоном лекцій. Жінки наші 
бажали вголос, щоб добре велося на чужині дружині Ю.  Я.  – 
Аллі Мусіївні. А.  М.  Співак науковці знали добре, бо працю-
вала вона в ЦНБ, її батько був секретарем ЦК КПУ та відомим 
керівником партизанського руху. 

 Хто б міг гадати, що через кілька років дехто з присутніх на 
тій вечірці тавруватиме на закритих партзборах Ю. Я., який від-
мовився разом з А. М. повертатися до Країни Рад, незважаючи на 
свої фронтові заслуги, бойові нагороди, професорський статус і 
високопоставленого тестя. Утім, новий етап розпочався для від-
ділу вже тоді, 1974 року, коли новий директор Сергій Дмитрович 
Зубков запросив на місце Юрія Яковича його антагоніста – Ва-
силя Андрійовича Афанасьєва. Той працював у відділі образо-
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творчого мистецтва раніше, коли ним керував Б. С. Бутник-Сі-
верський   14, а з приходом до завідування Турченка перейшов 
до Головної редакції видавництва «Українська радянська енци-
клопедія», котру очолював М. П. Бажан. До речі, туди перейшли 
тоді й деякі інші співробітники відділу, наприклад О. Данченко, 
а може, і А. Шпаков. Тепер не захотів працювати з Афанасьєвим 
Ю. В. Белічко – пішов викладати й керувати кафедрою до Київ-
ського художнього інституту. 

Директорування С. Д. Зубкова (1973–1988)
Нового директора зустріли насторожено. Чекали від нього 

закручування гайок, адже Сергій Дмитрович прийшов з посади 
заступника директора Інституту літератури, а його шеф Шамо-
та сумно прославився жорсткою боротьбою з інакомисленням і 
вільнодумством. До того ж Зубкова називали Штірліцем, і через 
приналежність до органів безпеки (він сам якось оповідав моло-

14 Кандидат історичних наук Б. С. Бутник-Сіверський (1901–1983) – яскрава й 
неоднозначна постать. Автор безлічі праць з різних ділянок історії та куль-
тури, він залишив найбільше публікацій у галузі декоративного мистецтва 
радянського періоду. На жаль, докторську дисертацію маститого вченого 
колеги «зарубали», хоча багатьом нинішнім докторам далеко до його рівня. 
Величезний архів Бутника-Сіверського містить обширні виписки з найне-
сподіваніших рукописних джерел і рідкісних періодичних видань, починаю-
чи з XVIII ст. Дивно, але ІМФЕ відмовився придбати цей архів у спадкоємців 
і його доля мені не відома. Спадщина науковця цінна насамперед із факто-
графічного погляду. Він явно зневажав ідеологічну сторону мистецтва, бо за 
всього свого вільнодумства легко й поблажливо віддавав данину наявним 
політичним установкам. Утім, не нам судити дослідника, що уникнув репре-
сій тільки тому, що перебув 1930-ті роки в Ленінграді.

 У спілкуванні це була весела гарна людина з живою емоційною лексикою. 
Ми з відділом якось поздоровляли його вдома з днем народження та були 
захоплені Борисом Степановичем у ролі гостинного, чарівливого господаря. 
Стрункий і моложавий, він до глибокої старості фонтанував ідеями, еруди-
цією, зберігав ясну пам’ять і був улюбленцем жіноцтва. Старші люди згаду-
вали, ніби 1918 року він їздив у гурті оголених велосипедистів Хрещатиком 
із транспарантом «Долой стыд!». І я їм вірю, бо в молодості така неординарна 
особистість цілком спроможна була дозволити собі подібний епатаж. 
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ді про свою участь у затриманні Муссоліні), і через аналітичний 
гострий розум, спостережливість і прекрасну пам’ять. 

 За психологічним типажем і зовнішністю С. Д. являв собою 
повний контраст своєму попередникові, стрункому худорляво-
му Борисові Спиридоновичу Буряку, м’якому й інтелігентному. 
Всі пам’ятали слова останнього, сказані наприкінці перебування 
на посаді в. о. директора: «Зубкова на гарматний постріл не мож-
на підпускати до науки». З приходом нового директора Б. С. не-
гайно пішов з ІМФЕ. 

 Наші побоювання справдилися тільки частково. Дійсно, 
стиль управління Сергія Дмитровича був авторитарним, а ма-
нери та мовлення  – радше суворими, ніж вишуканими. Проте 
він доволі швидко здобув симпатією працездатністю, прямотою, 
доброзичливістю, ерудицією, особистою скромністю та голо-
вне – неабиякою дотепністю. Не знаю достеменно, чи був Зубков 
чекістом, але якщо й був, то водночас – і великим гумористом, 
узагалі людиною цікавою й артистичною.

 Нікого не треба було силувати до відвідання вчених рад, вони 
перетворювалися на захопливі спектаклі, часом з інтригуючими 
алюзіями, довгими директорськими монологами, доречно пере-
сипаними цитатами з класиків, і зовсім не марксизму-ленінізму, 
а Гоголя, Квітки-Основ’яненка, Пушкіна, Шевченка, Чехова… – 
новопризначений директор з Інституту літератури досконало 
знав і любив красне письменство. Слухав уважно, граючись при 
цьому коричневою авторучкою із золотим пером, інколи встав-
ляв дотепну репліку, що викликала сміх і розрядку в залі. 

 Учені ради були схожі на спектаклі й завдяки приміщенню, 
де вони відбувалися. То була зручна для споглядання видовищ 
зала, що могла вмістити ледь не весь колектив ІМФЕ – близько 
ста душ. Задні ряди крісел поступово піднімалися ледь не до рів-
ня віконець, крізь які в інші дні демонстрували фільми на за-
мовлення науковців з відділу кіно. Сцена зі столом президії та 
масивною трибуною розташовувалася внизу, на тлі закритого 
темною тканиною білого екрана. Тут же стояло піаніно, замінене 
згодом роялем. У врочисті дні на сцені встановлювали червоний 
прапор Інституту з вигаптованим профілем Леніна, лавровими 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



152

Селівачов Михайло

листками та написом «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». Стіни 
зали були всуціль обшиті дерев’яними панелями натурального 
кольору, густо помережаними дрібними круглими отворами за-
для кращої акустики. Тобто дизайн був скромний, але зі смаком. 

 Із широких вікон відкривався вигляд на класицистичну спо-
руду Міської бібліотеки (нині  – Парламентської)   15, проте тоді 
вона носила інше почесне найменування – «імені КПРС», пагорб 
над нею, що увінчувався будівлею кінотеатру «Дніпро» з гарною 
мозаїкою павича на фасаді. Якщо встати біля вікна взимку, мож-
на було побачити цілу панораму – від пам’ятника князю Воло-
димиру та шматочка Подолу до колонади стадіону «Динамо» на 
розі Кірова й Паркової алеї, а також ажурний патонівський мос-
тик над проїздом між двома парками. Панорама досі лишилася 
майже без змін, але глядацьку залу, на жаль, з настанням епохи 
відео ліквідували. 

 Але повернімось у 1970-ті. За словом у кишеню Сергій Дми-
трович не лазив (на відміну від нашого зава Юрія Яковича), і ви-
рази часто вживав не просто дотепні, а й доволі міцні. Закликав 
підлеглих припинити, нарешті, «гадючі розмови» по коридорах. 
А  коли театрознавець Ю.  Г.  Костюк на профспілкових зборах, 
обстоюючи свого кандидата на отримання квартири, промо-
вив «закон – як дишло…» – С. Д. різко йому заперечив: не варто, 
мовляв, говорити таке сьогодні, коли Партія й Уряд роблять усе 
для зміцнення соціалістичної законності… Раз обговорювалося 
питання, кого з аспірантів останнього року навчання залишити 
в ІМФЕ на постійну роботу. Завідувач відділу театру Ю. О. Ста-
нішевський позитивно характеризував одного з аспірантів, але 
так багатослівно й своєрідно, що Зубков не витримав: «Якщо Ви 
похвалите його ще раз, ми цього аспіранта вже таки точно не ві-
зьмемо…».

 Одного разу потрапив і я «на зуби» директорові. Написав у 
розділі якоїсь колективної праці серед усього іншого про високі 
вжиткові й естетичні властивості традиційного покриття укра-

15 Нині – Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого. – Прим. ред.-
упоряд.
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їнського народного житла соломою чи очеретом: улітку під та-
кою стріхою прохолодно, взимку тепло. Не виключив можливос-
ті повернення в майбутньому до використання цих матеріалів, 
адже їхній головний недолік – вогнезаймистість – можна легко 
компенсувати сучасним хімічним просочуванням. І дивувався, 
що дехто під час обговорення рукопису на відділі побачив у на-
ведених рядках замилування патріархальщиною.

 Через деякий час викликали до директора. На початку бесіди 
Сергій Дмитрович пояснив, що регулярно переглядає протоко-
ли засідань відділів, і йому впала в око дискусія щодо мого розді-
лу. Тому захотів з ним ознайомитись і дійшов висновку: моя по-
зиція є виявом назадництва, неприйняття нової індустріальної 
України, подібні ж аргументи наші вороги висували проти спо-
рудження ДніпроГЕСу, і якби ці мої міркування були надрукова-
ні в інститутському виданні, то критикували б не тільки автора, 
а й увесь ІМФЕ. Тобто мені приписали те, чого не мав і в гадках, 
оскільки виходив з екологічних і мистецьких міркувань, а зовсім 
не з політичних, і не мав абсолютно нічого проти індустріаліза-
ції, тим більше не розумівся на гідроелектростанціях.

 Я спробував опонувати посиланнями на сучасну Англію, де 
багаті люди використовують у сучасних будинках солом’яні дахи, 
як і традиційні дерев’яні фахверкові конструкції, ковані деталі, 
проте С.  Д. із незрозумілою несамовитою люттю обірвав мене: 
«Твій англієць одягає власну жінку курвою, інакше йому не за-
хочеться!». Не сприйняв і аргументу щодо поширення велосипе-
дів у Європі, Китаї як альтернативного екологічного транспорту. 
Знову він роздратувався: «Хоч розпнися, Київ ти не пересадиш 
на велосипед!». Даремно переконував я шефа в перевагах дво-
колісних машин, якими справді любив користуватися з юності 
для подорожей і пересувань у місті, навіть уже на початку 1990-х 
їздив у Нью-Йорку великом на роботу з Квінса на Манхеттен і 
назад   16. У цьому випадку до С. Д. явно пасувало прислів’я «На 
всякого мудреца довольно простоты». 

16 А мій зять Герман і досі (нині 2012 рік) їздить до праці щодня з одного кінця 
Києва в інший спортивним велосипедом.
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 Хай там як, але відтоді Сергій Дмитрович із неослабною 
«батьківською турботою» регулярно прогулювався зі мною ко-
ридорами ІМФЕ і провадив ненав’язливі превентивні бесіди, 
і мені це навіть імпонувало. Запам’яталося, як директор на збо-
рах ділився враженнями від поїздки до США. Зокрема, там його 
підвели в Бібліотеці Конгресу до полиць із повним комплектом 
інститутського журналу «Народна творчість та етнографія», 
який у каденцію Зубкова досяг максимального тиражу – понад 
10 тисяч примірників. 

 Щоправда, цей пік досягнуто за інерцією після справді золотої 
доби 1966–1970-го років, не в останню чергу завдяки виразному 
дизайнові видатного художника-графіка Володимира Юрчиши-
на, котрий виробив нове обличчя журналу після попереднього 
десятиліття, коли він ззовні не виділявся з маси по-казенному 
оформлених відомчих часописів. А в добу Щербицького в «На-
родній творчості та етнографії», як і в усій гуманітарній періоди-
ці, зростала кількість пропагандистських матеріалів, а художнє 
вирішення регресувало до старих нудних стереотипів. Я скорис-
тався з нагоди це відзначити, коли доручили в Спілці художни-
ків зробити огляд мистецьких журналів, і не зовсім розумів, за 
що на мене так сердяться в редакції. Утім, після нетривалої паузи 
там знову почали друкувати мої дописи, кілька разів на рік, а я 
своєю чергою не відмовлявся рецензувати книжки та численні 
рукописи. За все це тоді навіть платили гонорари, що в сукуп-
ності (протягом року з різних редакцій) складали дві чи й інколи 
три місячні зарплати.

 Мій суспільний статус в Інституті підвищився з обранням до 
профкому, де я відав оздоровчо-лікувальними путівками. Тепер 
усі шанобливо здоровкались у коридорі, бо від мене залежало не 
в останню чергу, кому яка путівка дістанеться і за скільки про-
центів вартості – тридцять або навіть і десять! Сам С. Д. Зубков 
інструктував, які аргументи слід викласти в академічному проф-
комі щодо унікальності нашого шефа, щоби виділили для нього 
путівку на грязі в Мацесту, де він постійно лікувався. Захищати 
докторську Сергій Дмитрович не поспішав – зробив це вже під 
завісу свого директорування. 
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 Тоді був уже розпал перебудови. На якихось зборах він ви-
словлював сподівання, що нас обминуть буревії сучасності, та 
подивився крізь вікно зали засідань, яке виходило на північний 
схід  – у бік Москви. Пригадую, незабаром академік-економіст 
Лукінов, голова Секції суспільних наук, обґрунтовував перед 
колективом ІМФЕ, чому треба зміцнювати в нових умовах керів-
ництво та звільняти Сергія Дмитровича. Проте тоді той же Лукі-
нов з аналогічною «переконливістю» доводив необхідність таких 
і таких удосконалень у радянській економіці. Зубков поводився 
стоїчно, дякував співробітникам за тривалу (майже 20-річну) 
плідну співпрацю. Чомусь я пам’ятаю також і сина та красуню-
невістку Сергія Дмитровича.

 Ще кілька років С.  Д. працював, як було заведено для ко-
лишніх директорів, головним науковим співробітником ІМФЕ. 
У пам’яті збереглося врочисте засідання вченої ради, присвячене 
проводам його на пенсію, з відповідними промовами, квітами 
та подарунками. Після того він з’являвся рідко, востаннє про-
щалися з ним на Байковому кладовищі спекотного літнього дня 
2007  року. Цього разу багатьох з його колишніх улесливих ін-
форматорів-наперсників уже не було видно <…>.

Вибір подальшої проблематики досліджень
 Як правило, свіжого кандидата після виходу монографії за 

дисертацією (на це йшло звичайно 2–5 років) призначали на по-
саду старшого наукового співробітника з окладом 250 карбован-
ців (близько 4  000  гривень за купівельною спроможністю), що 
дозволяло, при скромних потребах, жити на одну зарплатню 
(плюс принагідні гонорари, що сплачували навіть у наукових ча-
сописах) і повністю віддатися науці, не відволікатися на додат-
кові заробітки. 

 Тепер поставало питання вибору подальшої проблематики 
досліджень. Д. В. Степовик, тоді мій близький приятель, знову 
нараджував кинути «бібліографію» та нарешті зайнятися зане-
дбаною в ту добу медієвістикою, до чого й сам я був схильний, 
тим більше, що поглиблено студіював у студентські роки XVI–
XVIII  ст. та мав досвід роботи в Товаристві охорони пам’яток 
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і реставраційних майстернях. Окреслювалася тема «темних» 
XIV–XVI ст. на матеріалі художнього дерева й металу. Проте на-
чальство цей напрям не підтримало – усіх тоді заохочували до 
вивчення сучасності. 

 Воднораз у новітньому декоративному мистецтві, надто в на-
родному, теж не бракувало середньовічних реліктів. Але його 
вивчення протягом останніх двох десятиліть (1950–1960-х років) 
обмежувалось освоєнням переважно музейних зібрань і сучас-
них осередків художнього промислу. Мало хто звертався тоді до 
ще живого селянського мистецтва, твореного для власних по-
треб, а не до виключно виставкових зразків або стилізацій, при-
значених для міського споживача. 

 «Дослідники-польовики» складали тоді незначну меншість. 
Мені дуже подобалися публікації авторів старшого поколін-
ня – С. Таранушенка, П. Жолтовського, І. Гургули, С. Чехович, 
Р. Гарасимчука та ін., написані переважно на довоєнних матері-
алах. Я з олівцем перечитав усе, написане про сучасне народне 
мистецтво, – книжки Бориса Степановича Бутника-Сіверського, 
Віктора Петровича Самойловича (сучасне народне будівництво), 
Антона Федоровича Будзана (західноукраїнське деревооброб-
ництво, метал, прикраси), Лесі Степанівни Данченко (керамічні 
центри Наддніпрянщини), Давида Ноєвича Гобермана й Олексія 
Олексійовича Соломченка (мистецтво гуцулів)...

 Треба сказати, що в той час поняттям «народне мистецтво» по-
значали широку й багатоповерхову ієрархію явищ. Його вершину 
складала індивідуальна творчість справді видатних художників – 
лауреатів і орденоносців (Примаченко, Власенко, Собачко-Шос-
так, Пата, Білокінь та іже з ними). Меншу роль відігравав особис-
тісний чинник у творах майстрів, які опинилися на українському 
радянському художньому Олімпі через сприятливий збіг обста-
вин (яскравий приклад – ткалі Анна Василащук і Ганна Верес, ла-
уреатки Шевченківської премії 1960-х років, – продукт «фабрики 
зірок» відомого тоді талановитого журналіста-кіносценариста й 
неабиякого ентузіаста Григорія Абрамовича Мєстєчкіна.

 Наступний поверх займали професіонали, що майстерно сти-
лізували під народне мистецтво, як-от Дмитро Головко в галузі 
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кераміки чи брати Нечипоренки – художники ткацтва. Їх також 
відзначали офіційними нагородами. Усі в Радянському Союзі 
пишалися популярною продукцією підприємств так званого на-
родного художнього промислу, котра широко експортувалася за 
кордон і слугувала ніби символом квітучого мистецтва народів 
СРСР. За нечисленними винятками то вже були фабрики, де міс-
цеві майстри тиражували зразки, розроблені за традиціями пев-
них регіонів України здебільшого в центральних лабораторіях. 
І в цій галузі виділялися свої маяки, зокрема, когорти талано-
витих керамістів з Опішні, майстрів петриківського розпису чи 
десятки й сотні визначних умільців західних областей, де тради-
ції зберігалися довше. Там на чільне місце висунувся косівський 
осередок зі своєю школою в повному розумінні цього слова, що 
передбачає наявність навчального закладу. 

 Проте до кінця 1960-х у тіні лишався найширший масив ав-
тентичної народної творчості, де майстри, переважно з віддале-
них сіл, працювали для свого власного вжитку. Подібні твори 
рідко показували на виставках, особливо загальноукраїнських, 
але саме такі речі були в культурному сенсі найціннішими, бо в 
них автентичність і буттєва необхідність домінували над естет-
ством і стилізацією. Цілі галузі побутового традиційного ремес-
ла виявилися тоді поза полем уваги мистецтвознавців, скажімо, 
виготовлення архітектурних деталей з дерева, металу, каменю, 
кераміки (виняток – праці професора Віктора Самойловича), об-
рядових атрибутів, лозоплетіння  17.

 Властиву таким творам експресивну розкутість і щирість 
естетичного мислення чи не найбільше з усіх сучасників ціну-
вав художник Василь Парахін. Я знав його ще з 1960-х років, але 
тільки тепер і на цьому ґрунті ми зблизились і допомагали один 
одному в обстоюванні спільного кредо – альтернативності роз-
витку професійно-академічного і народно-традиційного мисте-

17 Вивченню лозоплетіння віддав я кілька років і радий, що сформовані при 
цьому підходи та методи прислужилися згодом, коли плетіння знову (чи не 
вперше після початку ХХ ст.) почали серйозно досліджувати, навіть писати 
на цю теми кандидатські дисертації. Перша з таких захищена у Львівській 
академії мистецтв 2004 року вінничанкою Тетяною Зузяк. 
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цтва. У кожного з них – свої можливості та специфічні засоби 
вираження. 

 Цей постулат Василь Григорович виносив і виробив упро-
довж свого довгого й успішного життя в мистецтві. Випускник 
Львівського культосвітнього технікуму (1959–1962), він у 1964–
1966  роках навчався в Київському училищі прикладного мис-
тецтва та був виключений з політичних мотивів. Працював у 
монументальному мистецтві разом з Валентином Задорожним, 
Аллою Горською, зокрема, виконував знаменитий вітраж з обра-
зом Т. Шевченка в Київському університеті, відразу ж знищений, 
теж з політичних міркувань. 

 Але найповніше він себе виявив як особистість і художник, 
організовуючи в 1960–1970-х роках ряд осередків художнього 
промислу в системах Мінлісгоспу та Художнього фонду Украї-
ни. Василь Григорович розробив і запровадив на практиці про-
гресивну методику відновлення призабутих ремесел, яка базу-
валася на дослідженні місцевої селянської спадщини, виявленні 
природної краси матеріалу, естетичному осмисленні технічних 
прийомів. Тогочасні «народні промисли» він підносив з ран-
гу переважно сувенірної стилізації до рівня справжньої живої 
органічної творчості, хоча вона розвивалась у регламентованій 
системі радянського відомчого виробництва, за наявності бюро-
кратії, штатних розкладів, інструкцій, зразків, які затверджува-
ла художня рада, та своєрідних вимог радянської торгівлі.

 В. Парахіну вдавалося долати всі оті труднощі, часом гнітючі, 
про які нинішня молодь не має уявлення. Під його впливом фор-
мувалася плеяда майстрів, які стали окрасою українського деко-
ративного мистецтва. Серед них – В. Нагнибіда, М. Переверзіна, 
М.  Зацеркляний, В.  Корякін, М.  Марущак, Ф.  Можаровський, 
В., Л. і О. Шевченки, А. Колошин, В. Позник, М. Міняйло й  ін. 
Результати, досягнуті Парахіним, фахівці визнали унікальними 
в масштабі цілого СРСР.

 Але наше суспільство мало цінує самодостатніх обдарованих 
людей. Сталося так, що після смерті батьків Василь Григорович 
повернувся в розквіті творчих сил з Києва до рідного хутора Че-
руковатиця Радехівського району Львівської області, де продо-
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вжує сіяти розумне, добре, вічне, зокрема, проектує каплиці й 
пам’ятники, навчає дітей традиційному мистецтву, застосовую-
чи власну методику закономірності побудови лінеарних форм. 

 У Парахіна та його дружини Богдани ми самі колись навчились 
усією родиною писати писанки, витинати, а моя дружина Наталя 
передавала це вміння своїм учням, серед яких – відома майстриня 
Оксана Білоус. Але головний урок Василя Григоровича – дбати не 
про посади та відзнаки, а стати сильнішим від обставин чинником 
історії та культури. Його сорокарічна праця справді грандіозна за 
масштабами, неповторна за методикою та якістю, надзвичайно 
значуща за результатами, потенцією дальшого застосування цих 
результатів і, на жаль, дуже мало знана й поцінована нашими су-
часниками з-поза кола його учнів, колег і шанувальників.

 Але повернімося до ІМФЕ доби «закручування гайок» у сере-
дині 1970-х – середині 1980-х. Індивідуальні теми, у яких науков-
ці могли виявити власну особистість, не заохочувалися. Усі бра-
ли участь у компонуванні доповідних записок для директивних 
органів і статей у колективних збірниках на кшталт «Соціалізм 
і збагачення радянського способу життя», «Радянська конститу-
ція і художня творчість», «Питання мистецтва в новій програмі 
КПРС» тощо. І  вся ця політизація здійснювалася здебільшого 
тупо й примітивно. Подібні матеріали почали домінувати в по-
пулярному колись журналі «Народна творчість та етнографія», 
у результаті його тираж зменшився в кільканадцять (!) разів. 

 З п’ятирічки в п’ятирічку планувалися нові видання істори-
ко-етнографічної монографії «Українці», «Історії українського 
мистецтва», та рекомендувати ці праці до друку боялися. Тож 
якщо й були тоді в ІМФЕ досягнення, то швидше від недогля-
ду начальства, ніж завдяки його сприянню. Промовистий епі-
зод – обговорення на вченій раді розділу докторки мистецтво-
знавства С. Й. Грици про український фольклор, написаного для 
угорської хрестоматії. Основне зауваження – нема посилань на 
праці В. І. Леніна. Софія Йосипівна відповіла, що Ленін ніде спе-
ціально не розглядає дану тему. Подібну сміливість у той час міг 
собі ще дозволити серед наших старших колег хіба що завідувач 
відділу кіно Василь Васильович Цвіркунов...
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 Але політичні звинувачення здебільшого становили інстру-
мент особистої боротьби. Чотири роки (!) доймав інстанції сво-
їми заявами Іван Шостак із Черкизова під Москвою, вимагаючи 
спростувати статтю про його матір Ганну Собачко, надрукова-
ну 1984  року в інститутському журналі «Народна творчість та 
етнографія» першокласним фахівцем-джерелознавцем Сергієм 
Білоконем, нині доктором історичних наук, академіком Академії 
наук Вищої школи України, лауреатом Шевченківської премії. 

 Шостака відверто інспірував кіносценарист Григорій Абра-
мович Мєстєчкін, організовуючи водночас у пресі кампанію 
проти Білоконя, щоб перешкодити тому дістати замовлення на 
книжку про Ганну Собачко, бо претендував на монополію в ав-
торстві книжок і статей про низку майстрів, якими він опікував-
ся  18. Відповідь на скаргу Шостака С. Д. Зубков доручив підготу-
вати мені. Крім офіційної відповіді, надіслали йому й особистого 
листа від групи наших співробітників   19, у якому ми захищали 
Білоконя. Тоді Шостак поскаржився вже на нас і нашого дирек-
тора до ще вищої інстанції. С. Д. Зубков був розлючений такою 
самодіяльністю, покарав «зачинщика» – віднині той мав відпо-
відати на всі подальші скарги цього заявника, що продовжував 
писати аж до Політбюро ЦК КПУ, звідки ці папери, щабель за 
щаблем, спускали все нижче, аж до об’єкта скарги  20. <…>

Ліберальна доба за директора О. Г. Костюка (1988–2000)
 Між тим набирала обертів горбачовська «перебудова», що по-

значилася на ІМФЕ радикальним чином – скороченням кадрів  21 

18 Мєстєчкіна жартома називали в нашому колі «містечковий собачкознавець».
19 Утім, під листом стояли підписи і представників інших інституцій, зокрема 

Д. О. Горбачова, М. О. Некрасової.
20 У моєму архіві збереглася написана мною на трьох сторінках у листопа-

ді 1989  року «Справка по поводу жалобы И.  Шостака в адрес политбюро 
ЦК Компартии Украины и президиума Украинского Фонда культуры от 
25.4.1989».

21 Скорочення кадрів проводилося тепер на засадах «демократичності та 
гласності». Спочатку жертву відбирали на засіданні відділу, де їй дозволя-
ли виправдовуватися та наводити аргументи, що хтось працює ще гірше.  

www.etnolog.org.ua

IM
FE



161

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології...

і зміною директора. Новий керівник, музикознавець Олександр 
Григорович Костюк, інтелігентний, іронічний і на вигляд м’який, 
був не менше від свого суворого попередника С. Д. Зубкова лю-
диною дотепною, та ще більше – скептичною. Раніше очолював 
партбюро, працював заступником директора, мав брата Плато-
на, видатного фізіолога, дійсного члена НАН України, котрий 
навіть обирався на каденцію чи дві Головою Верховної Ради 
УРСР. Зрозуміло, невдовзі й Олександра Григоровича висунули 
й обрали академіком. Але двері його кабінету були тоді в прямо-
му смислі слова відчиненими, кожен міг запросто зайти до всім 
доступного директора та швидко вирішити з ним будь-яку свою 
проблему. 

 Події розгорталися блискавично. Ще вчора О.  Г. застерігав 
окремих підлеглих, щоб не з’являлися в радіусі кілометра на-
вколо пам’ятника Тарасові Шевченку 22  травня, а нині співро-
бітник його відділу Анатолій Калениченко вже представляє на 
центральному майдані столиці царя Ірода в костюмованій вер-
тепній драмі, примушуючи свого персонажа говорити з інтона-
ціями Брежнєва. Київ вирував мітингами та масовими демон-
страціями під синьо-жовтими знаменами. Одна з них, напевно, 
стотисячна, грізно рухалася від Центрального стадіону на Хре-
щатик, а проходячи повз пам’ятник Леніну на перехресті буль-
вару Шевченка, могутньо скандувала: «ДЕ-МОНТАЖ-ІДО-ЛА, 
ДЕ-МОНТАЖ-ІДО-ЛА...». Проте чорно-червона фана ще зали-
шалася неприйнятною. Пам’ятаю, як Дмитро Павличко зупинив 
промови на мітингу біля Софійського собору, вимагаючи згор-
нути «не наш» бандерівський прапор... 

 Я тоді брав участь у всіх подібних акціях («Ланцюг Єднання», 
«Дні Соборності», підняття жовто-блакитного стяга перед місь-
крадою тощо) й упивався довгожданою волею. Тепер соромно, 

Потім процедура повторювалася вже на рівні вченої ради. Зрозуміло, 
спрямовувало цей процес начальство та благословляло партбюро. Разом 
з тим усе формально вирішувало голосування. І доводилося бувати свід-
ком зради недавніх друзів задля власної кар’єри, дехто вважав за можливе 
виступати проти своїх учорашніх наукових наставників  – як на чистках 
1920–1930-х років.
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проте збивав разом з іншими «ентузіастами свободи» в пішо-
хідному переході під нинішнім майданом Незалежності напис 
«Площа Жовтневої революції», і досі лежить у мене металева лі-
тера «О» як нелегко здобутий трофей. Вів разом із Сергієм Трим-
бачем і Галиною Довженок збори колективу ІМФЕ, де більшість 
присутніх, усупереч опору захисників старого режиму, проголо-
сували за створення в Інституті місцевого осередку «Народного 
Руху». Утім, у нас не виникало недоброзичливості на політично-
му ґрунті, тим більше, що незабаром усі приєдналися до «пере-
можців» і перейняли панівну коли не ідеологію, то фразеологію...

 В усьому іншому все залишалося майже по-старому, хіба що 
біля Київради майорів поруч із червоно-лазуровим «уересерів-
ським» і жовто-блакитний «національний» прапор. Але Кому-
ністична партія ще залишалася «керівною та спрямовуючою», 
так само ходили трамваї, нас іще навіть відряджали на всесоюзні 
конференції до Москви й інколи пропускали там у метро за київ-
ськими місячними проїзними – мені це часом вдавалося 1989-го 
і 1990-го року, коли їздив на конференції, присвячені гжельській 
майоліці (у Будинку художників біля Кримського мосту), та при-
урочену до величезної виставки народного мистецтва народів 
СРСР (там само) <…>.
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ЗГА ДУЮЧИ ВА ЛЮ, 
ВА ЛЕНТИНУ ВАСИЛІВНУ  
РУБА Н-КРА ВЧЕНКО   1

Сумно, що доводиться писати це в минулому часі…
Особисто з Валентиною Василівною Рубан ми познайомили-

ся наприкінці серпня 1993 року, коли до Києва, після піввікової 
перерви, приїхала з Каліфорнії Катерина Кричевська-Росандіч з 
чоловіком Драго Росандічем. 

Приводом для зустрічі й подальшого знайомства з Валенти-
ною Василівною стали саме Кричевські, оскільки як науковиця, 
мистецтвознавиця вона ще зі студентських років досліджувала 
творчість родини видатних українських мистців, а автор цих 
рядків знав Катрусю Кричевську через свого старшого брата 
Георгія Малакова (1928–1979), згодом – заслуженого художника 
України. Перебуваючи в окупованому нацистами Києві, він, чо-
тирнадцятирічний, мусив стати до праці, щоб його не вивезли на 
примусові роботи до Німеччини. Працював у Київських вироб-
ничо-художніх майстернях, де так само рятувалася від Німеч-
чини Катруся Кричевська – дочка Василя Васильовича та Олени 
Євгенівни Кричевських, онука Василя Григоровича Кричевсько-
го. Щира юнацька дружба, що тривала півтора року, виявилася 
могутнім творчим рушієм для обох, хоча потім вони ніколи не 
бачилися. Наприкінці вересня 1943 року через невблаганний пе-
ребіг історичних подій Кричевські мусили залишити Київ. 

Листування Георгія з Катрусею почалося з її ініціативи лише 
через п’ятнадцять років, 1958-го  – за умов так званої хрущов-
ської відлиги, але ж і самоцензури й очевидної перлюстрації. 
За доби «гласності» наприкінці вісімдесятих років уже широке 
листування продовжив молодший брат, тож на момент зустрічі в 
Києві ми встигли поділитися спогадами та знали безліч цікавого 

1 Дмитро Васильович Малаков (1937–2019) написав спогади одразу після від-
ходу в засвіти В. Рубан, датувавши їх 28 грудня 2014 року. – Прим. ред.-упоряд.
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про минуле життя обох родин – Кричевських і нашої. На той час 
вийшли дві монографії, присвячені братам Кричевським: Васи-
леві Григоровичу – у США  2, Федорові Григоровичу – у Києві  3. 
З першою ми ознайомилися через Катерину Кричевську-Росан-
діч, яка подарувала книжку всім профільним музеям, бібліоте-
кам та фахівцям в Україні. Згодом знайомству Георгія і Катрусі 
автор цих рядків присвятив розділ у книжці спогадів «Оті два 
роки… У Києві при німцях»  4.

Візит Росандічів тривав чотири тижні  – від 29  серпня до 
25 вересня 1993 року. Цьому передувало кількарічне листування 
з Каліфорнією і Валентини Василівни, яка працювала над май-
бутньою монографією, присвяченою життю та творчості родини 
українських мистців Кричевських. 

Програма візиту передбачала влаштування художньо-доку-
ментальних виставок у Києві, Полтаві й Каневі, екскурсій, зустрі-
чей, широкого спілкування з давніми друзями та знайомими.

Підготовка до візиту почалася заздалегідь  – з видання ката-
логу майбутніх виставок. На початку 1993  року ми отримали з 
Каліфорнії короткий текст статті, перелік творів та попередніх 
виставок, у яких брала участь Катерина Кричевська-Росандіч. За 
тодішніми поліграфічними технологіями її чоловік Драго зробив 
якісні кольорові слайди (прозірки)  – репродукції. Дизайн ката-
логу виконала для видавництва «Мистецтво» дочка автора цих 
рядків  – художниця книги Ольга Малакова. Було надруковано 
1047 кольорових примірників каталогу, сфальцьованого в буклет. 
До речі, ще задовго до цього ми знали роботи Катрусі не тільки з 
американських публікацій, але й в оригіналах, дарованих Георгію 
Малакову. Дещо бачили з доцею Ольгою в оригіналах у Львівській 

2 Павловський  В. Василь Григорович Кричевський: життя і творчість. Нью-
Йорк: Укр. вільна акад. наук у США, 1974. 222 c., 122 с. іл.

3 Федір Кричевський: альбом / авт. вступ. ст. та упоряд. Л. Г. Членова. Київ: 
Мистецтво, 1980. 138 с.: іл. 

4 Малаков Д. Оті два роки… У Києві при німцях. Київ: Амадей, 2002. С. 196–
217.
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картинній галереї   5 та в родині Бориса Кричевського у Львові – 
у його вдови. Добре пам’ятаю, як мені тоді, у 80-х роках, після сві-
жих львівських вражень в одній республіканській газеті в Києві 
порадили «не захоплюватися цим прізвищем» – Кричевськими! 

 Настало 29 серпня. Звичайно, усі ми хвилювалися, мобілок 
ще не було, тож усе  – як вийде. З  Борисполя до Києва гостей 
привезли втрьох: ми з сином Кирилом та його другом Мико-
лою, який уже мав машину. Зупинилося подружжя на київській 
квартирі Софії Скрипник біля палацу «Україна». Там їх зустріли 
моя дружина Ірина та дочка Ольга. Поки накривали на стіл, заві-
тав директор Шевченківського національного заповідника в Ка-
неві Ігор Ліховий. Виявилося, що він познайомився з Катрусею 
1991 року, ще до проголошення Україною незалежності, перебу-
ваючи на конференції в Каліфорнії. Там він першим отримав у 
дарунок роботи Кричевських для Заповідника. 

 Наступного дня (неділя, 30 серпня) Катруся і Драго були гос-
тями Малакових, а в понеділок вирушили до Полтави. Їхали на 
бежевому фіат-124 радянського виробництва, і Драго з цікавістю 
сфотографував на багажнику автівки її назву «LADA», бо саме 
так звуть їхню з Катрусею дочку.

У Полтаві цілий тиждень радо приймали дорогих гостей, до-
схочу пригощаючи стравами української національної кухні. 
Виставка символічно відбулася в залах обласного краєзнавчого 
музею – видатної пам’ятки українського архітектурного модерну 
авторства Катрусиного діда – Василя Григоровича Кричевського  6.

Коли 7  вересня Росандічі повернулися з Полтави потягом, 
по-хазяйськи і по-материнськи турботлива Валентина Василів-
на вщерть заповнила холодильник на їхній київській кухні. Ми 
познайомились, а для Валі почалися такі важливі для дослідни-
ці зустрічі з живим носієм історичної родинної пам’яті Кричев-
ських. Одночасно тривали роботи з підготовки київської вистав-
ки, і вона брала в цьому активну участь. 

5 Нині – Львівська національна галерея мистецтв ім. Б. Возницького. – Прим. 
ред.-упоряд.

6 Нині – Полтавський краєзнавчий музей ім. В. Кричевського. – Прим. ред.-
упоряд.
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У понеділок 13 вересня у двох залах Державного музею укра-
їнського образотворчого мистецтва (нині  – Національний ху-
дожній музей України, далі  – НХМУ) відкрилася персональна 
виставка творів Катерини Кричевської-Росандіч. Окрім її робіт, 
експонувалися також твори родини Кричевських з колекції са-
мого музею та з приватних збірок. А в одній з вітрин відвідувачі 
могли бачити пожовклу вирізку з газети «Нове українське слово» 
з фото й підписом: «Молоді художники, учасники 2-ої худож-
ньої виставки Катерина Кричевська та Георгій Малаков, нагоро-
джені преміями»  7. На другому плані – відомий портик музею з 
транспарантом через усю колонаду: «Künstausstellung»   8. Такий 
символічний перегук: твори вже іменитої майстрині в тому са-
мому «музеї з левами» через п’ятдесят років.

Серед численних запрошених на вернісажі була присутня 
гостя з Канади Тетяна Володимирівна Симиренко-Торп (1926–
2001), остання представниця славетної династії українських цу-
кроварів та садівників. Вони приятелювали з Катрусею, а потім 
з’ясувалося, що народилися в одному й тому самому пологовому 
будинку на Бульварно-Кудрявській, 27, тільки Тетяна – у травні, 
а Катруся – 2 вересня. На вернісажі була присутня також колиш-
ня подруга і співробітниця з виробничо-художніх майстерень 
Ірина Левитська (1927–2012), були ще кілька довоєнних співучнів 
з Київської художньої школи.

Після виставки ми повечеряли в тісному колі в ресторані 
«Столичний», а потім пройшлися вечірнім Хрещатиком аж до 
станції метро «Площа Толстого».

18–19 вересня в Каневі відбулася наукова конференція, при-
свячена 120-річчю від дня народження В. Г. Кричевського, і від-
крилася виставка «Повернення Майстра», на якій експонува-
лися твори, світлини та документи родини Кричевських. Але 
напередодні Драго захворів, Катруся мусила залишитися з ним і 
до Канева, на превеликий жаль, не потрапила. 

7 Нове українське слово. 1943. 25 лип.
8 Художня виставка (нім.).
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У канівській конференції взяли участь та виступили (по по-
рядку): Олександр Федорук, Юрій Белічко, Іван Макогон, Віктор 
Чепелик, Тетяна Тихомирова, Зінаїда Тарахан-Береза, Ніна Са-
єнко, Алла Півненко, Дмитро Малаков і Надія Долгіч. Натомість 
Валентина Василівна вирішила не їхати до Канева, щоб отрима-
ти неочікувану можливість два дні спілкуватися з гостею. Коли 
Драго одужав, приймала Росандічів у себе на Лівобережному: 
бесіди, спогади та добряче домашнє пригощання…

20  вересня Росандічі відвідали Музей історії Києва на Лип-
ках, а перед тим, по дорозі, підійшли до будинку на Садовій, 1, де 
проминуло раннє дитинство Катрусі.

Наступного дня ми здійснили поїздку автівкою місцями 
пам’яті за таким маршрутом: Художній інститут (у напівпідвалі 
будівлі в 1942–1943 роках містилися виробничі майстерні, а по-
верхами вище – біржа праці); вулиця Кудрявська (тут жила по-
друга та співробітниця майстерень Муся Головко); вулиця Об-
серваторна,  10 (за цією адресою мешкала Катруся з батьками, 
звідси вони рушили на Захід); вулиця Гоголівська, 34-а (у ті самі 
роки та потім тут жили брати Малакови); Лук’янівський базар 
(поблизу нього Катруся з батьками мешкала до літа 1942 року); 
школа № 61 (тут навчалася Катруся); Лук’янівський цвинтар (мо-
гила Федора Кричевського, його дружини, сина й тещі); Міське 
кладовище (могила Георгія Малакова та його батька); садова ді-
лянка Малакових на Нивках. Про все це розповідалося Валенти-
ні Василівні.

Коли настав день розставання – 25 вересня, Валентина Васи-
лівна поїхала до Борисполя разом з гостями, щоб дорогою пороз-
питувати ще й ще: за чотири тижні запитань додалося більше, 
ніж першого дня зустрічі. Це властиве справжнім допитливим 
дослідникам!

Після київських і полтавських виставок Катерина Кричев-
ська-Росандіч подарувала свої твори музеям України. Потім до-
дала й роботи діда Василя, його брата Федора, власних батька, 
матері й дядька Миколи  – усе безкоштовно, від щирого серця. 
Значна кількість творів була передана нею через Національну 
комісію з питань повернення в Україну культурних цінностей. 
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Тоді цю інституцію очолював доктор мистецтвознавства Олек-
сандр Федорук.

Поповнення колекції Музею історії Києва дозволило влашту-
вати виставку під назвою «У колі Кричевських» (живопис, графі-
ка, документи, фотографії). 22 серпня 1995 року на велелюдному 
вернісажі в Кловському палаці були присутні Микола Біляшів-
ський, Ірина Горбачова, Ігор Ліховий, Григорій Логвин, Іван Ма-
когон, Світлана Панькова, Олександр Федорук, Віктор Чепелик 
та інші мистецтвознавці, історики, музейники.

У 1995  році видавнича фірма «Родовід» виготовила настін-
ний календар-нотатник американського зразка (формат А4) на 
1996 рік із 13 репродукціями картин Катерини Кричевської-Ро-
сандіч. Дизайн виконала Ольга Малакова, слайди – Драго Росан-
діч. Це теж було вперше в Україні. 

У травні 1996  року авторові з дружиною пощастило на за-
прошення її родички вперше побувати в США, провести кілька 
днів у Росандічів. Катруся знов передала родинні твори до музеїв 
України, а також цікаві видання до київських бібліотек. Окре-
мо  – унікальні світлини, документи для Валентини Василівни, 
яка продовжувала копітку працю над новим масштабним ви-
данням. З особливою увагою дослідниця роздивлялася відзняті 
Драго і нами інтер’єри Катрусиного помешкання – своєрідного 
меморіального художнього музею Кричевських. Адже на стінах 
вітальні, їдальні та творчого ательє господині з великим смаком 
розвішано картини всіх Кричевських – відомі за репродукціями, 
але в порівнянні розмірів, в автентичному інтер’єрі. Для мисте-
цтвознавиці то теж було справжнім дарунком. 

Разом з Валентиною Василівною ми чимало поїздили по Києву, 
фотографуючи все, що мало відношення до Кричевських. Тішуся, 
що зробив дещо і в цій справі, оприлюднивши архівні розвідки 
про київські адреси Кричевських  9. У зоровій уяві Валентини Ва-

9 Малаков Д. Кричевські в Києві. Родовід. 1997. Чис. 15. С. 67–79, іл.; Його ж. 
Київські адреси Кричевських. Жива вода. 1997. № 7. С. 2, 7; Його ж. Київські 
адреси Кричевських. Світло. 1997. Чис.  3. С.  68–70; Його  ж. Художники 
Кричевські. Київські адреси мистецької родини. Вечірній Київ. 1997. 2 серп., 
5 серп. 
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силівни вимальовувалися місця, пов’язані з дійствами, людьми, 
обставинами далекого минулого. Наснажували і бесіди, спогади, 
загальні враження – такі важливі для творчої людини.

2 вересня 1996 року в Музеї історії Києва ми відзначали 70 ро-
ків від дня народження Катерини Кричевської-Росандіч. Сце-
ну актової зали прикрасили державними прапорами України 
та США. Ще кілька років тому це було неможливо. Виступали 
Валентина Рубан, Мар’яна Федорівна Кричевська, Аркадій Драк 
(друг Катрусиного дитинства на вулиці Садовій, де його звали 
по-домашньому просто  – Бума 10). Про знайомство й зустрічі з 
ювіляркою розповів автор цих рядків. Експонувалися нові над-
ходження до Музею від Катерини Кричевської-Росандіч. А ще – 
така сентиментальна дрібничка: маленька алюмінієва кришечка 
від каструлі. Її передала нам Катруся, пояснивши, що в останній 
день у вересні 1943 року, залишаючи назавжди домівку, підхопи-
ла цю дрібничку на спомин.

Важливою подією в громадському й культурному житті столи-
ці України стало ініційоване Музеєм історії Києва відкриття мемо-
ріальної дошки на фасаді будинку по вулиці Стрілецькій, 28, де в 
міжвоєнні 20–30-ті роки мешкав Василь Григорович Кричевський. 
Велику, у формі традиційного українського шестикутного порталу 
(який так шанував Зодчий) дошку з портретом майстра виконав у 
бронзі український скульптор Юрій Багаліка. На урочистому від-
критті й освяченні меморіальної дошки були присутні та виступили 
київський міський голова Олександр Омельченко, Андрій Чебикін, 
Валентина Рубан, Юрій Багаліка, автор цих рядків та ін.

Того ж дня в НХМУ відкрилася виставка творів В. Г. Кричев-
ського й відбувся ювілейний вечір з нагоди 125-річчя від дня його 
народження. Провів захід директор музею Михайло Романишин. 
Звичайно, була присутньою і виступала Валентина Рубан.

У 1998 році в Нью-Йорку померла Марія Миколаївна Кобі-То-
карева, сестра по матері братів Миколи і Василя Кричевських. По 
ній, самотній удові, залишилася велика збірка родинних творів, 
найбільше – Миколи Кричевського, після його смерті перевезена 

10 Драк Аркадій Матвійович (1925–2002) – мистецтвознавець.
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з Парижа до сестри в Нью-Йорк. Катерина Кричевська-Росандіч 
(як єдина спадкоємиця) подарувала велике полотно «Париж» 
пензля М. Кричевського Посольству України в США. 19 жовтня 
1998 року вона склала список зі 104 картин Миколи Кричевсько-
го та п’яти Василя Кричевського, батька, які передала п’ятьом 
музеям України. Власноруч розписала, кому конкретно що саме. 
Відтак Музей історії Києва отримав 30 робіт М. Кричевського й 
чотири твори В.  Кричевського (включно з олійним портретом 
Марії Кобі), НХМУ – 19 робіт М. Кричевського, Шевченківський 
національний заповідник у Каневі – 20 робіт М. Кричевського, 
Сумський художній музей  – 17  робіт М.  Кричевського й один 
твір В. Кричевського, Лебединський художній музей – 17 робіт 
М.  Кричевського. З  усіма цими творами братів Кричевських 
Валентина Рубан ознайомилася до передання музеям: у планах 
була монографія про Миколу й Василя-молодшого. 

24 листопада 1998 року в конференц-залі Музею історії Киє-
ва вперше в Україні відбулося вшанування пам’яті Миколи Ва-
сильовича Кричевського  – з нагоди 100-річчя від дня його на-
родження. З великою доповіддю про життя і творчість ювіляра 
виступила Валентина Рубан. Виступали також Д.  Степовик, 
Л.  Яковлєва, Д.  Малаков. Демонструвалися твори М.  Кричев-
ського, документи, фото з фондів Музею.

Справжнім святом стало відкриття 29 травня 1999 року з на-
годи Дня Києва Музею культурної спадщини. Ця нова філія Му-
зею історії Києва розмістилася в реконструйованому особняку на 
Печерську, на вул. Московській, 40-б. Помітне місце в експозиції 
зайняли твори, документи, фото, особисті речі родинного клану 
Кричевських. Лежала під склом і кришечка від каструлі – та сама. 
Доклала своїх знань для побудови експозиції і Валентина Рубан.

Щодо назви нового музею виникла суперечка: міські чиновни-
ки від культури пропонували назвати його «Музеєм повернутої 
культурної спадщини». Проти цього рішуче виступили мистці з 
діаспори, особливо обурювалася Катерина Кричевська-Росандіч, 
мовляв, ми нічого не вивезли з України, рятуючись від свавілля 
сталінського режиму, тому тепер не повертаємо, а щиросердо да-
руємо те, що створено нами за кордоном. Чиновникам кортіло 
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мати в назві «культуру» і «спадщину» – так і зробили, хоча назва 
«Мистецтво української діаспори» виглядала б логічнішою  11.

25 червня 1999 року в Палаці мистецтв «Український дім» від-
крилася виставка «Микола та Василь Кричевські», спадщину ко-
трих, як зазначалося в програмі, «повернуто в Україну». Тим, хто 
знав більше, це знову різануло слух, оскільки повертались імена, 
а твори були подаровані – тим більше, що, повторимо, вони були 
виконані там, в еміграції, а не вивезені з України. Одночасно 
презентувалася збірка «Мистецтво української діаспори». Перед 
великим зібранням публіки виступала Валентина Рубан. З  на-
шого подання дізналася про акцію українська діаспора 12.

20 серпня 1999 року в новому Музеї культурної спадщини від-
крилася виставка творів, подарованих Катериною Кричевською-Ро-
сандіч. Серед гостей – Софія і Ярослав Скрипники (Канада), дирек-
тор Музею гетьманства Галина Ярова, художники-оформлювачі всіх 
виставок та експозицій Музею історії Києва Валерій Губенко і Семен 
Равський. Принагідно зазначимо, що присутність на вернісажі Со-
фії Скрипник виявилася досить символічною: багато років перед 
тим і потім пані Софія (невістка патріарха Мстислава) влаштовувала 
мистецькі виставки в діаспорі, широко пропагуючи українське мис-
тецтво і творчість усіх Кричевських зокрема.

Чимало спогадів про Валентину Василівну прив’язано тепер 
до збережених фотографій. 14 жовтня 2000 року, на день Святої 
Покрови, ми їздили з Валентною Василівною та її сином Саш-
ком до Ірпеня – до будинку, де прожив останні два роки Федір 
Кричевський. Дорогою зупинялися на Гостомельському шосе, 
фотографувалися на узліссі в невеличкій кав’ярні. В Ірпені біля 
стели і меморіального будиночка Валентина Василівна радила-
ся з Іриною Малаковою як архітекторкою-реставраторкою щодо 
планування і стану збереженості будинку й усього обійстя.

Тоді Кричевські, як тепер кажуть, розкручувалися – популя-
ризувалися досить активно на різних рівнях: ювілеї, виставки, 

11 Нині заклад перейменовано на Музей української діаспори.  – Прим. ред.-
упоряд.

12 Малаков Д. Подаровано в Україну. Українські вісті. Детройт, 1999. 19 верес. 
(№ 34).
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публікації, радіо- і телепередачі… 4  вересня 2001  року в Музеї 
культурної спадщини відкрилася виставка під назвою «Славетні 
імена. Катерина Кричевська-Росандіч (США)» (до 75-річчя від дня 
народження).

А з чоловіком Валентини Василівни ми бачилися кілька разів і 
дуже коротко, коли він, на прохання дружини, заїздив (по дорозі у 
власних справах) до Кловського палацу. Тоді там містився Музей 
історії Києва, де працював автор цих рядків. Валерій Олександро-
вич, незважаючи на занятість, виконував роль посильного власної 
дружини, передаючи мені або від мене якісь папери для її роботи. 
Під час першої зустрічі міцно потиснув руку і лаконічно кинув: 
«Кравченко». Прозвучало це впевнено, звично, по-діловому солідно, 
і … тепло – з тою непередаваною словами інтонацією, яка давала 
зрозуміти: мовляв, виконати доручення дружини – то святе! Адже 
попередньо була домовленість про зустріч у точно й неухильно ви-
значений час. Ті короткі миттєвості залишилися в пам’яті назавжди. 
Так само, як уявні Валині слова: «Ти ж усе одно будеш там неподалік, 
у Кабміні, а мені спеціально їхати до Діми в музей! Скажи? А?». 

Але 8 грудня 2001 року сталося непоправне: після тяжкої хворо-
би одійшов у вічність Валерій Олександрович Кравченко, академік 
Української академії наук, перший міністр зовнішньоекономічних 
зв’язків незалежної України… Громадська панахида в лікарні у Фео-
фанії, холодна засніжена гора Нового Байкового кладовища, остан-
нє прощання, поминальний обід у ресторані «Київ»…

…На згадку про творчу поміч Валерія дружині залишилось у 
Валиній монографії розгалужене родовідне дерево Кричевських, 
уміщене на форзацах. Виконав його Валерій Олександрович, про 
що Валентина Василівна казала з вдячною гордістю і додала до 
свого прізвища чоловікове: Рубан-Кравченко.

Життя творчого доробку Кричевських публічно продовжу-
валося. Долучилося до цього й молоде покоління. 21  листопада 
2002 року в Музеї книги і друкарства України відкрилася виставка 
«Майстер книжкового корабля», присвячена книжковій графіці 
В.  Г.  Кричевського. Її організувала мистецтвознавиця Ірина Хо-
дак, майбутня аспірантка Валентини Василівни Рубан-Кравченко. 
З  пані Іриною ми вже були знайомі за її українсько-шведським 
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проектом – виданням альбому «Образи Києва середини ХІХ ст. 
Карл Петер Мазер», репрезентованому в НХМУ 1999 року. 

 Монографія Валентини Василівни була майстерно змакетова-
на Леонідом Андріївським, видання в його «Криниці» було готове 
до друку, коли раптом сталося неочікуване. Інвестиційна компанія 
«SigmaBleyser», керівники якої були знайомі з нащадками В. Г. Кри-
чевського у Венесуелі (там жили донька художника Галина Кричев-
ська-Лінде й онука Оксана), посприяли переданню в Україну до-
робку В.  Г.  Кричевського, що складався з великої кількості творів 
різного виду – від олійних полотен до олівцевих начерків та нотаток.

На початку травня 2003  року подружжя Майкла і Наталії 
Блейзерів разом з Оксаною Лінде зустрілися в Києві з Валенти-
ною Василівною Рубан-Кравченко як з головною експерткою-
мистецтвознавицею. У фірмовому офісі закипіла напружена ро-
бота із розбирання колекції, фотофіксації та розподілення між 
музеями України. Валентині Василівні допомагали син Денис 
Кравченко та Ірина Ходак. Можна лише уявити те хвилювання, 
з яким доторкнулися дослідники до унікальних речей!

5 травня 2003 року автор цих рядків провів екскурсію до ме-
моріальних місць Кричевських для Оксани Лінде і Наталії Блей-
зер, харків’янки за походженням. Ми побували біля будинку на 
вул.  Великій Житомирській,  12  – останній київській адресі Ва-
силя Григоровича. Тут він мусив оселитись у вересні 1941 року, 
коли вогонь із замінованого більшовицькими терористами Хре-
щатика став наближатися до його будинку на розі Пушкінської та 
Фундуклеївської (нині – вул. Богдана Хмельницького). На Великій 
Житомирській, 12, у бельетажі праворуч, Кричевські прожили всі 
два роки нацистської окупації. На згадку про це помешкання Ва-
силь Григорович написав 1946 року гарний етюд «Куток двору на 
Житомирській вулиці в Києві». Тепер цей твір лежав знов у Киє-
ві, привезений з далекої Венесуели, і нам не вдалося переконати 
харків’ян Блейзерів, що ця робота має бути передана до Музею іс-
торії Києва, а не до… Харкова. На жаль, гору взяло місництво.

Потім ми під’їхали до будинку на Стрілецькій, 28. Побачив-
ши на меморіальній дошці бронзового діда, Оксана розридалася 
від хвилювання. Міцно обійнявши тендітну жінку, заспокоїв.
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Далі завітали до старого будинку Національної академії образо-
творчого мистецтва і архітектури (далі  – НАОМА). Там на травне-
вому осонні біля меморіальної дошки на честь засновників Академії 
мистецтв (серед них легко упізнати Василя Кричевського) сфотогра-
фував Оксану і Наталію. Звідти поїхали до Лук’янівського цвинтаря, 
де Оксана поклала квіти на могилу Федора Кричевського. Була вкрай 
зворушена всім побаченим та відчутим: Україна гідно шанує її рід.

Через тиждень, 12  травня 2003  року, у Палаці мистецтв 
«Український дім» відкрилася виставка всієї колекції, переданої 
родиною Лінде музеям України. А Валентина Василівна і Леонід 
Іванович заходилися додавати до монографії нове (понад триста 
репродукцій, щоправда, зменшеного розміру) як додаток. 

Минув рік. 2 червня 2004-го в актовій залі НАОМА відбула-
ся презентація довгоочікуваної монографії Валентини Рубан-
Кравченко під назвою «Кричевські і українська художня куль-
тура ХХ  століття. Василь Кричевський». Видала могутній том 
«Криниця» Леоніда Андрієвського.

То була перша книга широко задуманого проекту. Автор цих 
рядків з глибокою вдячністю отримав від Валентини Василівни 
примірник і написав рецензію  13.

Монографія стала в пригоді під час реконструкції флігеля на 
вул. Паньківській, 9, пристосованого під Історико-меморіальний 
музей Михайла Грушевського. В оформленні інтер’єрів цієї нової 
філії Музею історії Києва художники Валерій Губенко і Семен 
Равський скористалися з репродукцій декору Василя Кричев-
ського, уміщених у цьому виданні. А Валентина Василівна стала 
частою гостею філії, очолюваної Світланою Паньковою.

7  вересня 2006  року з нагоди 80-річчя від дня народження 
Катерини Кричевської-Росандіч в Музеї культурної спадщини 
відкрилася виставка акварелей ювілярки в контексті «Українці 
світу». Звичайно, була присутньою Валентина Рубан. На цю по-
дію були відгуки в пресі 14.

13 Малаков Д. Повернення з мороку небуття. Дзеркало тижня. 2004. 8–15 жовт. 
(№ 40–41). С. 27.

14 Малаков  Д. Світ акварелей Катерини Кричевської-Росандіч: до 80-річчя 
від дня народження. Українське слово. 2006. 30 серп. – 5 верес. (№ 35). С. 13; 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



175

Згадуючи Валю, Валентину Василівну Рубан-Кравченко

А рівно через три місяці, 7 грудня 2006 року, у Палаці мис-
тецтв «Український дім» відбулася презентація книжки Кате-
рини Кричевської-Росандіч «Мої спогади», що побачила світ у 
столичному видавництві «Родовід». Звичайно, Валентина Рубан-
Кравченко та Ірина Ходак одними з перших отримали це видан-
ня з авторською присвятою.

А робота над другою книжкою, присвяченою доробку Федора 
Кричевського, тривала. Великі надії Валентна Василівна роками 
покладала на архів дочки художника, Мар’яни Федорівни Кричев-
ської-Косач. Але вона мешкає в Нью-Йорку, мріючи переїхати в 
Україну. Ми з В. Рубан зустрілися з Мар’яною 4 вересня 2007 року 
на Лук’янівському цвинтарі, коли виповнилося шістдесят років 
від смерті батька. До його доглянутої могили дочку супроводжу-
вали заступниця директора Заповідника Любов Григорівна Стен-
нік та завідувачка відділу Оксана Петрівна Борисюк. Поклали кві-
ти. Мар’яна притулилася до холодної стели, потім позувала, щоб 
пересвідчити нас у портретній схожості з батьком. Заповідала 
лягти поруч… Здавалося, книжка про Федора Кричевського вже 
готова до друку, але прискіплива авторка ловила й додавала ще 
якісь крихітки, сподіваючись на розкриття таємниць родинного 
архіву. На жаль, дочка художника того не розуміла сповна. А Валя 
все чекала…

З Валентиною Василівною ми зустрічалися частіше в її за-
тишній маленькій майстерні на Андріївському узвозі (неодмін-
но – кава, чай, а коли холодно, то пропонувала й щось міцніше – 
завжди вишукане, неординарне, під оригінальні канапки: «Ти 
такого ще не пробував!»). Бувала і в нас удома, створюючи своїм 
візитом свято. Стрічались і на станціях метро «Хрещатик» та 
«Лівобережна», коли треба було заощадити дорогоцінний час та 
передати якісь нові матеріали про Кричевських. Завжди було ні-
коли. Телефонні розмови: «Що тобі казала Катруся?» – з такими 
словами переповідали одне одному, щоб не витрачатися зайве. 

Його ж. Киянка-мисткиня з Каліфорнії. Українська столиця. 2006. 1–7 верес. 
(№  28). С.  25, іл.; Idem. An Accomplished Watercolorist. Welcome to Ukraine. 
2006. № 3–4. P. 120–123, 8  il.; У Каліфорнії вона малює Україну: [інтерв’ю з 
Д. Малаковим]. Слово Просвіти. 2006. 14–20 верес. (№ 37). С. 13, 3 іл.
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85 років від дня народження Катрусі ми відзначили вже не в 
музеї, а в нас удома втрьох: Валя та ми з дружиною Іриною. Було 
це 2 вересня 2011-го. Гостя хотіла, щоб усе відбувалося врочисто: 
принесла запашну золотаву лілею («Катруся ж так любить кві-
ти!»), пляшку гарного французького червоного вина («Франція 
Кричевським багато дала, особливо Миколі та Катрусі»), козячу 
бринзу («вона так пасує до цього вина!»). Для більшої урочис-
тості ми поставили на столі, біля портрета усміхненої Катрусі, 
український та американський прапорці. Фото надіслали елек-
тронною поштою ювілярці.

Через постійну занятість лише один раз умовили на подорож 
з нашим приятелем Дмитром Гармашем за кермом. Дорогою він 
ставив музику Валиної студентської молодості, точилися цікаві 
розмови. Козелець, 20  грудня 2011  року. Полкова канцелярія  – 
теперішня бібліотека. Бароковий злет дзвіниці славнозвісного 
собору й масивний гробовець Наталії Розумихи (графині Розу-
мовської) у долішній «теплій» церкві. Покорщина, що гине, і ла-
гідний коник, запряжений у віз, біля старовинної кам’яниці. Піс-
ний козелецький борщ: незабаром Різдво. Як Валя раділа всьому 
побаченому, відчутому в тій подорожі! 

Так склалося, що чергові іменини Катрусі (88-мі) ми справи-
ли знову втрьох у нас удома 13 вересня 2014-го. Валя отримала 
тоді від Катрусі передане через нас нове видання – англомовний 
альбом «Батько і дочка», тобто ВВК і ККР  15. Остання вже не спо-
дівалася дочекатись українського видання про батька…

А в пам’яті назавжди буде Валя  – життєрадісна, привітно 
усміхнена, попри проблеми останніх років із власним здоров’ям 
та не завжди приємні обставини життя, віддаючи себе до остан-
ку заради немічної свекрухи та хворих друзів – таким було вели-
ким і щедрим на добро її серце. 

Залишила світ Валентина Василівна Рубан-Кравченко, спо-
внена творчих планів…

15 Василь Васильович Кричевський і Катерина Кричевська-Росандіч. – Прим. 
ред.-упоряд.
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ЗУСТРІЧІ – НЕ ТІЛЬКИ РА ДІСТЬ,  
А ЛЕ Й НЕПЕРЕБУТНИЙ ЩЕМ

Передусім не можуть не вражати масштабність творчих за-
думів і мислення, глибина аналізу складних періодів історії укра-
їнської культури, продемонстровані Валентиною Василівною 
Рубан, – однією з найталановитіших сучасних дослідниць вітчиз-
няного живопису. Досить назвати її невповні реалізований про-
ект «Мистецькі роди України». Наскільки відомо, за Кричевськими 
(«Кричевські і українська художня культура ХХ століття», Київ, 
«Криниця», 2004) повинні були йти Мурашки (Олександр Мурашко 
та його дядько Микола Мурашко), Нарбути (Георгій Нарбут, його 
син Данило, менший брат  – поет Володимир Нарбут), Левицькі 
(батько – гравер Григорій Левицький, син – портретист Дмитро 
Левицький) та ін. У  процесі здійснення згаданих проектів міг би 
бути не менш амбітний задум – створення солідного тому, при-
свяченого історії Української академії мистецтва (далі  – УАМ), 
відкритої в грудні 1917 року. Подібного видання в нас досі немає  1. 

 Вона йшла до своєї мети впевнено й уперто, ігноруючи та 
долаючи опір рутинної атмосфери столичного культурного, а 
особливо навколомистецького життя, сповненого містечкових 
інтриг і міжгрупових «протистоянь», що в основі своїй не мали 
ніякого стосунку до мистецтва.

 Раптова смерть В. В. Рубан (30.06.1940–5.12.2014) обірвала не 
лише нитку її життя, але й творчі зв’язки між прихильниками 
її таланту, однодумцями, котрих своїм прикладом надихала на 
самовіддану працю. Коло навкруги видатної українки замкнуло-
ся – у центрі його чорніє скорботна пустота, яку важко буде за-
повнити навіть через багато років. 

1 У рік смерті В. Рубан у світ вийшла монографія О. Кашуби-Вольвач, присвя-
чена історії заснування УАМ (див.: Кашуба-Вольвач О. Українська академія 
мистецтва. Київ: Фенікс, 2014. Кн. 1: Історія заснування (березень – грудень 
1917). Хронологія подій. Документи. 223 с.: іл.). – Прим. ред.-упоряд. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



178

Абліцов Віталій

Життєві стежки звів незабутній Микола Бурачек
Зрозуміло, не сам особисто Микола Григорович Бурачек 

(1871–1942)  – видатний пейзажист, шевченкознавець, а його 
творча спадщина.

Після переїзду з Харкова до Києва я не міг не зустрітися з од-
ним з харківських учнів М.  Бурачека  – Михайлом Гордійови-
чем Дерегусом (1904– 1997)  – метром історичного українсько-
го живопису й графіки. Після кількох публікацій у столичних 
журналах («Вітчизна», «Всесвіт», «Київ»), присвячених життю 
та творчості М.  Бурачека (до першої з них передмову написав 
М. Дерегус), Михайло Гордійович запропонував мені попрацю-
вати над ди сертацією про видатного пейзажиста. Для цього він і 
познайомив мене з Валентиною Василівною Рубан.

Наукова керівниця виявилася привітною, але й прискіпли-
вою і вимогливою, хоча поважала точку зору однодумців чи на-
віть опонентів (зрозуміло, якщо вона достатньо й переконливо 
аргументована). Я  відстоював думку, що, оскільки я за освітою 
не мистецтвознавець, а філолог-журналіст, то, очевидно, повинен 
досліджувати життя і творчість М. Бурачека передусім як багато-
гранної постаті, і в результаті ми повинні отримати дослідження, 
у якому постав би портрет і живописця-пейзажиста, і письмен-
ника-мистецтвознавця (у творчому спадку М. Бурачека є оповіда-
ння, щоденники, монографії, мистецтвознавчі розвідки тощо). 

Атмосфері довірливості та взаєморозуміння сприяло й те, 
що, як вияснилося, ми земляки  – обоє із Західного Донбасу. 
В. Рубан народилася і жила певний час у Хлібодарівці Донецької 
області, а моє дитинство минуло в Новоукраїнці Запорізької об-
ласті (найближча залізнична станція – «Комиш-Зоря», колишня 
«Царекостянтинівка», між «Хлібодарівкою» та «Комиш-Зорею» 
лише дві зупинки: станції «Розівка» й «Зачатіївка»). 

Валентина Василівна при нагоді згадувала про свою Хлібода-
рівку, про рідних, дитинство та юність, сповнені романтичних 
сподівань і віри в їхню реалізацію.

А коли дізналася, що син М.  Бурачека  – архітектор Герман 
Миколайович Бурачек – передав мені на зберігання та творче ви-
користання архів мистця, попросила, щоб я уважно переглянув 
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усі папери, дотичні до родини Кричевських. [Треба зауважити, 
що ще за нашої першої зустрічі з М. Дерегусом у його майстерні 
на території Києво-Печерської лаври Метр був дуже здивований 
і гірко вражений байдужістю і столичних мистецтвознавців, і 
харківських, котрі не зацікавилися архівом М.  Бурачека, тому 
цей дорогоцінний скарб (рукописи, ескізи й етюди, щоденнико-
ві записи, листи, документи…) понад півстоліття пролежав не-
рухомо, усіма забутий та вкритий порохом. До речі, його могли 
випадково знищити]. У якійсь мірі пояснення цього, очевидно, 
крилося не лише в суб’єктивних причинах, а й об’єктивних: у то-
талітарну радянську добу, коли у творчому житті мистців та лі-
тераторів панував «єдино правильний» соціалістичний реалізм, 
усі інші методи вважалися ворожими  – «буржуазними» тощо, 
тому пейзажист-імпресіоніст М. Бурачек був просто зайвим (про 
справжнє повернення видатного мистця до вітчизняного гляда-
ча немає підстав говорити і сьогодні: виставок його творів не 
організовують, меморіальних дошок на будинках, де він жив, не 
відкривають, наукових конференцій чи вечорів пам’яті не про-
водять). До того ж у навколомистецькому середовищі (зокрема, 
київському) поширена думка (авторство належить Л. Владичу) 
про те, що під час Другої світової війни більшість картин М. Бу-
рачека загинула. Це помилкове твердження, оскільки у фондах 
художніх музеїв і галерей Києва, Харкова, Запоріжжя, Дніпро-
петровська, Донецька, Ужгорода, Полтави, Львова та інших міст 
України зберігається кілька сотень творів пейзажиста. Є вони і в 
приватних колекціях, і не лише України.

Лист із-за океану
Як відомо, Микола Бурачек, Василь і Федір Кричевські, Геор-

гій Нарбут, Олександр Мурашко та інші були реалізаторами ідеї 
ініціаторів-засновників УАМ  – генерального секретаря освіти 
Української Народної Республіки (далі – УНР) І. Стешенка, на-
уковців Г. Павлуцького, Д. Антоновича, М. Біляшівського та ін-
ших, тому зрозуміло, що Валентина Василівна сподівалася ви-
явити в архіві М.  Бурачека досі невідомі документи. На жаль, 
я нічим особливо не міг допомогти Валентині Василівні, оскіль-
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ки в архіві було більше матеріалів про Георгія Нарбута й Олек-
сандра Мурашка, наприклад, рукопис монографії М.  Бурачека 
«О. Мурашко» 1919 року, спогади про О. Мурашка його дружини 
М. А. Крюгер-Прахової тощо. Остання зробила три примірники 
нотаток про життя і творчість свого чоловіка (26 сторінок). Як 
відомо, один примірник вивіз в еміграцію Д. Антонович, другий 
(неповний, усього 8 сторінок) зберігається у фондах Національ-
ного художнього музею України, а повний зберігся лише в архіві 
М. Бурачека  2. 

Валентина Василівна уважно переглянула рукописи. Але 
в них для дослідниці відкрилися лише окремі, хоча, можливо, 
і  важливі епізоди, зокрема, про атмосферу, що панувала в но-
вовідкритій УАМ, дискусії, у яких народжувалися цікаві плани 
щодо майбутнього академії (засновники УАМ здійснили мрію 
Т.  Шевченка відкрити в Києві мистецький вищий навчальний 
заклад, уже тому дискутувати було про що). Тим більше, що, як 
традиційно в нас це стається та триває до сьогодні, уже на почат-
ку діяльності УАМ в її викладацькому колективі стався розкол, 
про що пізніше розповів у своїх оглядах розвитку вітчизняного 
мистецтва М. Бурачек. Це важливий момент, адже ті кляті трі-
щини в колах мистців, педагогів та дослідників початку ХХ ст. 
даються взнаки навіть нині: одні, згідно зі своїми світоглядни-
ми позиціями, на перше місце в умовній портретній галереї ви-
датних мистців України ХХ ст. ставлять «своїх» і в такий спосіб 
відтісняють у тінь інших, хоча аргументованих підстав для поді-
бних ревізій немає. Наприклад, художник-емігрант А. Маневич 
(1881, Мстиславль, Білорусь – 1942, Нью-Йорк, США) – фактично 
випадкова людина в складі педагогів УАМ, але через активіза-
цію опонентів, зокрема, того ж таки М. Бурачека, у публікаціях 
кон’юнктурних «дослідників» нині виходить мало не на перше 
місце серед професорів закладу  (?!). Сталося це передусім уна-

2 У 2016 році було видано спогади М. Мурашко (уродженої Крюгер-Прахової) 
за примірником, що свого часу зберігався в родині Прахових: «Эти десять 
лет большого, глубоко счастья…». Спогади Маргарити Мурашко / авт. ст. та 
комент. Д. Добріян; уклад. В. Ткачук. Київ: ArtHuss, 2016. 164, 3 с.: іл. – Прим. 
ред.-упоряд. 
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слідок псевдоромантичної внутрішньої політики лідерів соці-
алістичної Центральної Ради, котрі мріяли створити в Україні 
дружнє гармонійне різномовне суспільство, де всі нації повинні 
отримати можливість вільно розвивати свої мову, культуру, од-
ним словом, захищати власну самобутність. Наприклад, росіяни, 
євреї і поляки мали солідне представництво в структурах влади 
УНР. Проте реальна практика продемонструвала, що поступки 
національними інтересами України обернулися для неї черго-
вою трагедією (відлуння наслідків тієї наївної віри вітчизняних 
провідників спостерігаємо й нині, коли загарбники «братсько-
го» російського народу захопили Крим та третину Донбасу, де 
ні за тоталітарного режиму, ні за роки Незалежності, крім ви-
нятків, не було ні українських шкіл, ні українськомовних засобів 
масової інформації, і якоюсь мірою не було української влади).

Одна з причин того, що досі в нас немає фундаментального 
дослідження історії УАМ   3, – брак єдності в сучасному україн-
ському мистецькому товаристві [у наступниці УАМ – нинішній 
Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури 
(далі – НАОМА) – панує здебільшого російська мова, передусім 
у середовищі викладачів, котрі подають студентам «гідний» для 
наслідування приклад].

Корозія (руйнування живої тканини) суспільства, його духо-
вного життя як деструктивне явище турбувала Валентину Васи-
лівну. Вона боляче сприймала відсутність єдності в товаристві, 
зокрема, столичних мистців.

 Вона ніколи не була радикально налаштованою (ксенофобія 
не мала й не могла мати місця в її гуманістичних світоглядних 
засадах), але вона прагнула, щоб турбота про розвиток україн-
ської культури була на першому місці в нашій державній вну-
трішній політиці.

Ось чому, якщо деструктивні процеси не зупинити, то неза-
баром не лише в історії УАМ вже згаданий А. Маневич буде по-
ставлений на перше місце  (?!), але й новітні провідники Украї-
ни взагалі перепишуть вітчизняну історію, де ми опинимося в 

3 Див. прим. 1. – Прим. ред.-упоряд.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



182

Абліцов Віталій

ситуації, яку описав Т. Шевченко: «На нашій – не своїй землі». 
І не допоможе утвердженню істини навіть відомий фотознімок, 
де в центрі «батьків-засновників» УАМ перебуває М.  Грушев-
ський, тодішній генеральний секретар освіти І. Стешенко, поряд 
з ними – О. Мурашко, брати В. та Ф. Кричевські, Г. Нарбут, а збо-
ку справді примостився А. Маневич.

На жаль, українська духовність, наука, освіта не були та не є 
на першому місці в очільників центральної влади ні в минулому, 
ні сьогодні. Не випадково фундаментальне дослідження «Кри-
чевські і українська художня культура ХХ століття» В. Рубан так 
і не було відзначене Національною премією України ім. Т. Шев-
ченка, хоча ґрунтовна праця того заслуговувала.

Коли солідний том, присвячений Кричевським, побачив світ, 
я відгукнувся на подію нотатками.

«Вельмишановний пане редакторе Абліцов!
Хочу подякувати Вам за статтю в “Українському форумі”  – 

тижневику за 21-ше жовтня – про В. Г. Кричевського, мого діда. 
Але мушу зауважити про деякі неточності: 1. фільм “Земля”, ре-
жисер Довженко, який одержав премію в Брюселі в 1958 році – 
ставив мій батько Василь Васильович Кричевський, а не мій дід 
Вас. Григорович Кричевський. Фільм знімався в 1930  р. в селі 
Яреськи, на Полтавщині, я добре пам’ятаю це літо і наш побут в 
Яреськах; 2. Василь Григорович Кричевський помер 15 листопа-
да 1952 року у Венесуелі, а не 15 липня 1951 року.

В Новому Році бажаю Вам дальших успіхів! 
З глибокою пошаною
Катерина Кричевська-Росандіч.
Каліфорнія, США». 
У конверті зі штемпелем «Сан-Франциско» було кілька ре-

продукцій творів В. Кричевського.
Разом з Валентиною Василівною ми зраділи листу К.  Кри-

чевської-Росандіч, яку вчена добре знала й спілкувалася з нею 
(гадаю, що Валентина Василівна й посилала число «Українського 
форуму» з моїми нотатками за океан).

Щодо неточностей, про які справедливо йдеться в листі ша-
новної пані Катерини, то, на жаль, вони трапляються в багатьох 
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наших, навіть енциклопедичних, виданнях. Особливо ж, коли 
йдеться про видатних діячів, котрі вимушені були через неза-
лежні від них причини залишити Батьківщину. 

На її творчих видноколах була більшість 
вітчизняних мистців 
Одного дня під час розмови з Валентиною Василівною сплив-

ло ім’я Олекси Грищенка (1883–1977)  – видатного художника, 
котрий походив з Кролевця (Чернігівщина), а життя провів у 
Франції.

Я знав, що О. Грищенко, як і чимало наших живописців (по-
чинаємо з Т. Шевченка, потім згадаємо того ж таки М. Бурачека, 
М. Дерегуса, Я. Гніздовського, В. Касіяна та ін.), мав неабиякий 
літературний талант. У 1958 році в Мюнхені мистець видав чу-
довий том спогадів «Україна моїх блакитних днів». Рідко в кого 
з відомих наших діячів можна прочитати такі відверті (і висо-
кохудожні за манерою викладу тексту!) розповіді про дитинство, 
юність, зрілість, автор яких при цьому не перейшов межу дозво-
леного. Cеред героїв спогадів – і мудрі дідусь із бабусею, і перша 
дівчина, і шкільні приятелі та товариші з Полтавської гімназії, 
Санкт-Петербурзького університету… І що головне – відкриття 
невідомого вабливого світу, таємниці котрого майбутній жи-
вописець мріяв обов’язково розгадати, а сам світ  – завоювати. 
І йому це вдалося – О. Грищенко побував, очевидно, у всіх кут-
ках земної кулі, і все побачене мистцем знайшло відображення 
в його творах (Стамбул, Флоренція, Париж  – закономірно, що 
полотна О. Грищенка експонуються та зберігаються в найвідо-
міших музеях і галереях світу). 

Серед сучасників О.  Грищенка, з якими він починав свій 
життєвий шлях, зустрічаємо прозаїка М. Коцюбинського, поета 
М. Вороного, політиків Ісаака Мазепу та Іллю Шрага, літерату-
рознавця М. Зерова, автора «Словника української мови» Б. Грін-
ченка (пізніше коло однодумців та близьких людей О. Грищенка 
поповнилося десятками, а то й сотнями імен – від американців-
колекціонерів Т. Вітмора і А. Барнеса до французів П. Пікассо, 
Ф. Леже, П. Сіньяка, Х. Сутіна).
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Я захопився біографією О. Грищенка і, коли трапилася можли-
вість, придбав дві книжки його спогадів (у Радянському Союзі ім’я 
художника було фактично забороненим, тому його видання я при-
дбав, зрозуміло, не в книжковому магазині, а в онука українсько-
австралійського письменника Д. Нитченка – видавця, перекладача 
Юрія Ткача, котрий в роки горбачовської «перебудови» приїздив до 
Києва й привозив сотні ще кілька років тому недоступних для нас 
книжок. Ю. Ткач винаймав помешкання на Лісовому масиві, і я мав 
змогу вибирати там усе, на що в мене вистачало грошей).

Отже, я мав у своїй бібліотеці, крім уже згаданих спогадів 
О. Грищенка «Україна моїх блакитних днів», «Мої роки в Царго-
роді» (Мюнхен-Париж, 1961) і «Роки бурі і натиску» (Нью-Йорк, 
1967). Але щастя моє не було повним, тому що десь ще гуляло сві-
том четверте видання спогадів Метра – «Мої зустрічі і розмови з 
французькими мистцями» (Нью-Йорк, 1962).

Яким же було моє здивування, коли Валентина Василівна 
призналася, що в неї є той томик, котрого мені не вистачає. Че-
рез деякий час ми зробили обмін: я отримав четвертий (за датою 
видання  – другий) том спогадів О.  Грищенка, а Валентина Ва-
силівна поповнила свою бібліотеку монографією К. Сліпка-Мос-
кальцева «О.  Мурашко» (із серії монографій про українських 
художників, видавництво «РУХ», Харків, 1931). Зрозуміло, що я 
попередньо зробив копію згаданого видання). 

Я не знаю меж зацікавлення Валентини Василівни життям і 
творчістю О.  Мурашка. Очевидно, вона після родини Кричев-
ських планувала працювати над історією родини Мурашків  – 
Олександра та його дядька Миколи? 

На підтвердження цієї версії наведу кілька фактів. 
Дізнавшись, що в мене є цікаві матеріали з архіву пейзажиста 

М. Бурачека, Валентина Василівна попрохала мене зробити копії де-
яких документів, що я й виконав. Дослідниця уважно ознайомилася 
з рукописами спогадів про О. Мурашка, текстами монографій та до-
сліджень життя і творчості Г. Нарбута, іншими матеріалами.

У свою чергу Валентина Василівна надала мені можливість 
переконатися, що М.  Бурачек у певний період очолював Ака-
демію мистецтва, про що я знав, але не мав документального 
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підтвердження. Це важливий факт, адже до сьогодні професор 
класу пейзажу М. Бурачек неадекватно вшанований нинішніми 
очільниками спадкоємиці УАМ – НАОМА. На стендах, присвя-
чених фундаторам цього вищого мистецького навчального за-
кладу, М. Бурачек відсутній. Це не дивує: колишній проректор 
академії Л. Прибєга в ювілейній (до 90-річчя НАОМА) публіка-
ції «Історія і сьогодення Національної академії образотворчо-
го мистецтва і архітектури», ознайомлюючи читачів зі списком 
професорів нового вишу, назвав усіх, крім М. Бурачека, котрий 
був не лише одним з перших професорів, але й призначався пре-
зидентом УАМ (пізніше засновники вирішили відмовитися від 
цієї посади в структурі Академії, а ввели посаду ректора).

Брати Васьки – педагоги та живописці
Як відомо, М. Бурачек у спогадах «Моє життя» помилково на-

звав свого вчителя малювання в Кам’янець-Подільській гімназії 
Івана Васькова колишнім товаришем Т. Шевченка по навчанню 
в Санкт-Петербурзькій академії мистецтв. На це звернув увагу 
дослідників Ю. Дюженко – автор монографії «Микола Бурачек» 
(Київ, 1967).

У розвідці «Учителя рисования – художники братья Васько» 
В. Рубан («Забытые имена». Київ, «Наукова думка», 1990) відкри-
ла таємницю родини, у якій менший брат зберіг українське на-
писання прізвища й увійшов в історію як Гаврило Васько (1820 – 
близько  1865), а старший (згаданий учитель М.  Бурачека)  – як 
Іван Васьков (1814 – після 1889).

Саме перший з названих справді навчався в Петербурзі та, 
імовірно, міг бути товаришем Т. Шевченка. В. Рубан наголосила, 
що хоча творів І. Васькова мало дійшло до наших часів, уже те, 
що він був першим учителем М. Бурачека – одного з основопо-
ложників українського пейзажного живопису, дає йому право 
ввійти в історію вітчизняної культури.

Як відомо, Валентина Василівна – авторка не одного видання, 
присвяченого українському портретному живопису. Десь у перші 
роки нашого знайомства, коли я відкрив дослідниці архів М. Бу-
рачека, вона побачила його «Автопортрет», написаний 1911 року в 
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Парижі, коли пейзажист удосконалював свою майстерність у Віль-
ній академії Рансона. Саме тоді В. Рубан працювала над книжкою 
«Український портретний живопис другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ століття». На сторінці 189 видання поміщено згаданий «Ав-
топортрет», щоправда, чомусь у чорно-білому варіанті.

В останні роки Валентина Василівна була зайнята своїми 
основними проектами, але її інтерес до М. Бурачека не зменшу-
вався. Якось вона попрохала підготувати їй диск з копіями серії 
пейзажів художника та його паризького «Автопортрета» (1911), 
що я і зробив. Щоправда, так і не знаю, у якому дослідженні вона 
планувала це використати.

Михайло Дерегуc з «Saur Allgemeines Künstlerlexikon»
Втрата людини – завжди горе. А тим більше, коли зникає ве-

ликий талант.
Цей рядок стосується і Валентини Василівни Рубан, і Михай-

ла Гордійовича Дерегуса, творчістю якого вона була захоплена.
Коли я готував до друку спогади М. Дерегуса (Київ, 2004), Ва-

лентина Василівна запропонувала вмістити в книжці її статтю 
(признатися, уже не пам’ятаю, як усе було, можливо, я попросив 
дозволу додати енциклопедичний текст до «Спогадів»). Хай там 
що, але дослідження, присвячене творчості М. Дерегуса, не про-
сто доповнило книжку спогадів Метра, а й стало центральним у 
виданні за увагою читачів  4.

Та німецькомовна стаття В. Рубан про М. Дерегуса була під-
готовлена й надрукована 2000 року в Німеччині в «Allgemeines 
Künstlerlexikon», K.  G.  Saur, München, Leipzig   5 (авторитетна ні-
мецька «Загальна мистецька енциклопедія», яка друкується ви-
давництвом К. Саура, що спеціалізується, зокрема, на підготовці 
книжок довідкової інформації для бібліотек). 

4 Рубан В. Дерегус Михайло Гордійович. Талант / М. Дерегус; упоряд., авт. тек-
стів (крім частини спогадів) В. Абліцов. Київ: Тираж, 2004. С. 30–34. – Прим. 
ред.-упоряд. 

5 Ruban V. Derehus, Mychajlo Hordijovyč. Allgemeines Künstlerlexikon: die Bildenden 
Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig: K. G. Saur, 2000. Bd. 26: Delwaide – 
Dewagut / mithrsg. von Günter Meißner. S. 247–248. – Прим. ред.-упоряд.
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Переклад статті В.  Рубан дала з радістю, оскільки, повторюся, 
була захоплена творчим доробком видатного графіка й живописця.

Цей приклад ще раз переконує в справедливості біблійного ви-
слову «що віддав, те твоє», у яку свято вірила Валентина Василівна.

Тому так вразила мене звістка про смерть В. В. Рубан.
Через кілька днів після цієї трагічної події я зустрів директора 

видавництва «Криниця», що видрукувало том «Мистецькі роди 
України. Кричевські і українська художня культура ХХ століття. 
ВАСИЛЬ КРИЧЕВСЬКИЙ», Л.  Андрієвського в «Українському 
домі», де саме була відкрита книжкова виставка.

– Учора поховали Валю,  – тихо промовив Леонід Іванович. 
І, побачивши, що я не зрозумів, про яку Валю йдеться, додав: – 
Валентину Василівну.

– Як поховали? Я кілька днів тому розмовляв з нею. Щоправ-
да, вона, зіславшись на погане самопочуття, вибачилась, і наше 
спілкування було коротким.

Ми стояли і мовчали, усвідомлюючи, що втрата сталася непо-
правна.

*****
У двотомнику авторської енциклопедії «Український ВСЕ-

СВІТ» (Київ, 2011) я опублікував нарис, присвячений Василеві 
Кричевському, виходу у світ фундаментального дослідження про 
нього В. Рубан  6. Переглянув тепер ту публікацію, і частина корот-
ких абзаців з тексту раптом розгорнулася в кількасторінкові епі-
зоди. Про те, наприклад, як тяжко складалися стосунки Федора 
Кричевського з його післявоєнними учнями (пізніше – видатни-
ми живописцями, котрі по його смерті залишили про свого вчи-
теля хвалебні спогади), про безглузде провінційне протистояння 
псевдокланів у середовищі столичного мистецького товариства…

Валентина Василівна була чудовою оповідачкою. Цікаво, чи 
залишила вона свої спогади чи хоча б щоденникові записи на цю 
тему?

6 Абліцов  В. Український Все-Світ. Київ: Кит, 2011. С.  320–324.  – Прим ред.-
упоряд.
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НЕЗА БУТНЄ

9 грудня 2014 року. Потепління, ожеледиця, слизота. На по-
чатку зими погода побілила кожний кущик, усі дерева, іній ви-
малював красу природи. Тумани і морози змінили сірі сумні 
дні. Адже йде в Україні війна. Війна, смерті, розруха. Це на 
Донеччині, Луганщині. Там, де 74 роки тому в родині Євдокії 
і Василя Рубанів народилася дівчинка Валентина. І ось учора, 
8  грудня, прийняла сира земля Валентину Василівну. Я саме 
й хочу написати про неї від кінця, якщо можна так сказати, її 
земного життя.

 Опустили труну під гранітні плити, де тринадцять років 
спочиває її найдорожча людина – чоловік Валерій Олександро-
вич Кравченко. Який то біль, яке горе було для Валентини та 
синів втратити такого друга, батька. На сірому граніті Валерій 
Швецов, наш відомий скульптор, викарбував з білого мармуру 
портрет Валерія. Тяжка його смерть підірвала здоров’я Вален-
тини. Майже щотижня приїздила вона на могилку. Протира-
ла, промивала, запалювала свічечку, садила у вазончики квіти, 
пригощала всіх, кого бачила, цукерками, печивом. Вона ніби 
жила з ним, серцем говорила з Валерієм. Адже таких людей, як 
Валерій і Валентина, може, і не зустрінеш у світі. Настільки чис-
ті, настільки велика любов поєднала цих талановитих людей, 
тепер уже в Небесах. Тринадцять років тому саме 8 грудня зу-
пинилось серце дорогої людини. Валентина 5 грудня не витри-
мала цього життя. Тепер вони разом в одній могилі під тими 
сірими плитами. Може, не варто про це писати мені, подрузі 
Валентини. Але ця втрата для мене як людини та художниці 
настільки болюча, що, боюсь, буду до кінця свого віку носити в 
серці їхні образи. Валя пережила Валеру на тринадцять років. 
Таким молодим залишив її, чи то так Бог розпорядився, чи то 
Доля неминуча. Багато я втратила дорогих людей (рідних, бать-
ка, маму, брата, друзів, учителів), але несподівана смерть Валі 
Рубан жорстоко вдарила по моєму серцю.
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Пишу ці спогади про двох дорогих людей. Пишу тому, що не 
втримаю в собі. Тяжко не бачити їх, не чути голосів, не бачити їх-
ніх чистих, щирих, веселих очей. Того дня – 1 жовтня 1959 року, 
коли Валю і мене поселили в гуртожитку Київського державного 
художнього інституту (далі – КДХІ, нині – Національна акаде-
мія образотворчого мистецтва і архітектури, НАОМА), нам не 
виповнилося і двадцяти років. Я була старшою на два роки. Валя 
закінчила десятирічку на «відмінно», а я – Харківське художнє 
училище, також на «відмінно». Із Донеччини, з-під Волновахи, 
із простої сім’ї, Валя чомусь вибрала КДХІ, мистецтвознавчий 
факультет. То був перший набір мистецтвознавців в Україні, їх 
було всього десятеро студентів.

 Гуртожиток наш містився на бульварі Т. Г. Шевченка – ма-
ленька будівля у дворі поблизу Бессарабки. Студенти – діти ві-
йни. Нас було небагато, ми знали одне одного, як старшокурс-
ників, так і менших. Жили по четверо  – шестеро душ в одній 
кімнаті, де не було ні стола, ні шафи. Валіза – під ліжком, зоши-
ти, книжки – під подушкою. 

 Від ранку до другої години ночі ми працювали в Інституті. 
Валя – з книжками в бібліотеці, або ще десь примоститься. Хо-
дили до КДХІ пішки – навпростець повз Оперний театр на Ярос-
лавів Вал, а там уже недалеко до Смирнова-Ласточкіна, 20. Сту-
дентами ми були дуже бідними. Жили на одну стипендію, батьки 
ніколи не присилали нікому грошей чи посилок. Валя, коли їздила 
на канікули додому, привозила баночку варення. У валізі під ліж-
ком якнайсмачніше було до чаю те варення. Чай пили за великим 
столом з алюмінієвого чайника, який гріли на електроплитці в ту-
алеті. Місця вчити уроки та поїсти не було. А у Валі ж було скільки 
тих конспектів з історії світового й радянського мистецтва, усіх 
теоретичних дисциплін. Семестр за семестром, екзамени, екза-
мени, а Рубан Валентина отримувала тільки «п’ятірки». Я ж ще й 
малювала, та всі ми сотнями писали етюди, начерки. Валя була 
настільки красива, мені нагадувала образи з картин італійського 
художника Боттічеллі. Не було дня, години, щоб ми не були разом. 
Нас об’єднувала любов до навчання, до мистецтва, до краси при-
роди, людей, життя. І так усі роки студентські.
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 Їздила я до Валі на Донеччину. Які батьки в неї виявилися 
висококультурні, брати Алік і Саша – ще школярі. Я перший раз 
побачила в оселі килим над ліжком і багато вишитих наволочок, 
серветок. Така родина не могла не вплинути на любов до краси. 
Їздили з Валею і до мене на Полтавщину – у село до моїх батьків-
колгоспників. Пам’ятаю, як за п’ять карбованців купили з Валею 
круглий стіл і несли майже кілометр, щоб подарувати батькам. 
Мої брати та сестра Валю прийняли як рідну. Скільки жив мій 
брат Василь (тепер покійний), любив її по-своєму, по-чоловічому.

 Роки соцреалізму в мистецтві тієї «хрущовської» доби були 
непростими. Валя глибоко переживала, бо відчувала зернину іс-
тини мистецтва. Сама любила малювати аквареллю, а наші на-
черки, етюди сприймала по-особливому. Ми вдячні їй за неза-
бутні оцінки, відгуки, які вона залишила. Не можу не згадати про 
перше кохання – Валі та Валери, моє і мого Валентина. Валерія 
Кравченка важко порівняти з нашими хлопцями-художниками, 
які майже всі були закохані у Валю. Звела їх доля раз і назавжди. 
Які вони красиві. У Валери було високе чоло, вольові вуста, гли-
бокі очі, а Валя – золотоволоска, красива фігура, відкрита, щас-
лива. Весілля відбулося в ресторані річкового вокзалу.

 Як одній із кращих випускниць їй дали невеличке помеш-
кання, без усяких побутових вигод. Валера поробив полички, 
столик, пофарбували. Тут вийшла моя «розтяпа»: бажаючи до-
помогти швидше закінчити ремонт, я пофарбувала підлогу (ху-
дожник!) чимось таким, що й не сохло, і не здиралось. Як я пере-
живала. Думала, не пробачать ні Валера, ні Валя.

 Що ж, мистецтво все більше і більше пізнавалося нами. Ви-
рішила Валя писати диплом про Федора Кричевського. Це було 
ще одним нашим спільним захопленням. Адже Ф. Кричевський 
для мене був одним з найзначніших учителів. Тим більше, що 
мій педагог Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна писала свої 
картини про Полтавщину. Возила нас на практику в Шишаки, 
Перевіз, Сорочинці. Наталя Вергун, моя і Валина товаришка з 
Харкова, не могла не любити ту Полтавщину, ті місця, де пра-
цював колись Ф.  Кричевський. Скільки Валя ще тоді шукала 
різних начерків, якихось спогадів про Кричевського. Скільки 
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вдалось їй зробити хоча  б якихось знімків. Дмитро Горбачов 
дозволяв інколи таємно подивитися твори художників часів 
Ф. Кричевського. Ми в захопленні з Валею відкривали для себе 
те справжнє національне мистецтво. Олександр Іванович Си-
ротенко запросив мене до хати, де побачили його ескіз, а потім і 
дипломну картину «У полі сидять люди». Для нас було відкрит-
тям мистецтво «бойчукістів», адже в радянські часи старались 
замовчувати національне, народне, українське. Що ж, то були 
60-ті роки. 

 Я не можу все згадати, написати про хід нашого розвитку 
як художників. А  Валя Рубан  – науковиця, вона разом з Вале-
рою сміливо пробивала заборону, відкривала тих художників, 
ті твори, які забувались, вона по краплинах науково збирала 
історію мистецтва України. Її книжки, її статті, а їх так багато 
ввійшло в наше мистецтвознавство. Я знаю, напишуть про Ва-
лентину Василівну Рубан-Кравченко не одні спогади мисте-
цтвознавці, теоретики, друзі… То ж так судилося їй починати з 
дипломної роботи 1964 року про Ф. Кричевського, який полонив 
її до останнього рядка її життя. Велика наукова праця про бра-
та Ф. Кричевського – Василя, її публікації про сучасників, про 
нас, художників, її ровесників, друзів. Яка глибока криниця сло-
ва Валентини Рубан. Із глибин, із джерел діставала вона велику 
силу мистецтва, видавала, а це нелегко жінці, матері двох синів, 
яка рано позбулася підтримки друга – свого чоловіка, залишити 
після себе такий доробок для людства. Вона буде прикладом для 
нового покоління, яке живе в зовсім інші часи.

Ось буквально декілька днів тому я телефонувала до неї, щоб 
поділитися своїми думками про намальовані нові картини. Ра-
дились, як краще їх назвати. Збиралися зустрітись у майстерні. 
Вона дуже хотіла побачити картину «Мати землі», яку я ще ніко-
му не показувала. Хотіла побачити картину «Цоб-цабе». Я розпо-
віла їй про компонування: їдуть із поля в гарбі жінки, стомлені, 
босоногі вдови. Сидять між щаблями, як за ґратами, там і моя 
мама. А на дишлі ззаду гарби причепилась я – ще дитина. Поки 
розповідала, ми обидві плакали, згадуючи наше дитинство, на-
ших матерів. Яка б Валя не була зайнята чи хвора, бо сиділа на 
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підлозі серед книжок, писала про Ф.  Кричевського і не тільки, 
завжди раділа моєму телефонному дзвінкові. Поскаржившись 
одна одній на болячки, обговорювали ліки, призначені лікаря-
ми, свою старість.

Раділи успіхам наших онуків, її Данилка й маленької Вероні-
ки. Розповідаючи про них, ми забували про болячки та труднощі. 
Валя все говорила: «Якби ти побачила мою онучку, то не втрима-
лася б і намалювала». Зі свого боку відказувала: «Так, Валю, може, 
дасть Бог, буде в мене сила, у тебе – сила й час, то приїду, хай вес-
ною, боюся слизоти, холоду». Якось запитала: «Валю, а можна я 
тобі прочитаю, що я написала влітку в селі? Пам’ятаєш ті сливи, 
які ми з тобою давно посадили, вони вже постаріли, пропали, 
а одна ще трималась, але цим літом її зломило».

Я прочитала їй «Сливи». Валя тоді сказала мені глибокі слова. 
Адже я малюю, пишу то так, коли не маю під рукою пензлика чи 
натхнення, а мене глибоко вразить якась подія. А вони все біль-
ше й більше вражають. Особливо тепер, під час війни.

Вона сказала про «Сливу»: «Ти не тільки можеш намалюва-
ти душею, а й словами». Ой, Валю, як мені тяжко без тебе, як не 
вистачає таких глибоких людей, друзів. Звістку про твій відхід 
у Вічність я передала Наталі Вергун до Харкова, Валентині Гав-
рилівні Виродовій-Готьє, нашому другу Василеві Гуріну, Ніні й 
Вікторові Клименкам до Черкас. Адже ми від 1959 року були ві-
рними одне одному, вірними мистецтву, жили в одній кімнаті. 
Ми говорили з тобою лише декілька днів тому. Як то воно – на-
родились у війну й відійдемо у війну. Хіба ми думали колись, 
хіба ми могли уявити таку нашу старість? Ми малювали, писали 
про ті часи нашого життя. Картини про наших батьків, матерів. 
Ось 3 грудня, у середу, у Національній філармонії України Леся 
Дичко представила мистецький проект «Духовні обрії». Про-
звучали симфонічні фрески «Джерело» за творами художників 
А. Чебикіна, В. Гуріна, моїх (Віри Кулеби), В. Прядки, О. Дубови-
ка, М. Стороженка. Леся Дичко також навчалася колись у КДХІ 
на мистецтвознавчому факультеті, вона також дитина війни. Її 
музика йде з глибин душі. Я хотіла тобі, Валю, розповісти і пе-
редати запис музики, наснаженої картинами. Але не встигла, ти 
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відійшла так рано. Ти не встигла всього написати, усього поба-
чити, почути.

Пишу, ніби говорю з тобою, так буде й буде. Ці записи передам 
твоїм найдорожчим синам Денису та Олександру Кравченкам, 
думаю, прочитають невістки Тетяна й Іна, онук Данилко, онучка 
Вероніка. Прочитає твій брат Саша Рубан. Може, а я вірю в це, 
вийде обов’язково наукова книжка про Велику Людину, науко-
вицю, докторку мистецтвознавства, заслужену діячку мистецтв 
України, членкиню-кореспондентку Національної академії мис-
тецтв України Валентину Василівну Рубан-Кравченко.

Записала спогад Віра Кулеба-Баринова, товаришка, худож-
ниця, народна художниця України, членкиня-кореспондентка 
Національної академії мистецтв України 9 грудня 2014 року, на 
другий день після поховання Валентини Рубан на Байковому 
кладовищі в одній могилі з її Валерієм Олександровичем Крав-
ченком.

Вічна їм Пам’ять.
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СПОГА ДИ ПРО ВА ЛЕНТИНУ 
ВАСИЛІВНУ РУБА Н 

З Валентиною Василівною я ніколи не знайомилася «вперше»: 
вона із самого дитинства просто була в моєму житті. З  моєю 
матір’ю Г. Вакар їх пов’язувала багатолітня співпраця в «Радян-
ській школі» – найпотужнішому в УРСР науково-педагогічному 
видавництві на вул. Ю. Коцюбинського (нині – В. Винниченка), 5 
у Києві. На хвилі «хрущовської відлиги» до видавництва при-
йшла когорта патріотично налаштованих людей, які за основу 
редакційної політики обрали ідею «повноти духовного життя» 
і наповнення світового культурного простору українським сло-
вом. Тож закономірним стало видання серії словників, хресто-
матій з вітчизняної та зарубіжної літератури, вибраних творів 
В. Сухомлинського, низки праць з історії української та світової 
культур. Співробітники видавництва насолоджувалися занурен-
ням в українську ауру. Профспілкова організація влаштовувала 
літературні вечори, дитячі свята (ранки). Діти співробітників 
виховувалися на творах М. Познанської та В. Нестайка – авторів 
видавництва, які радо підписували перші примірники накладу 
власних творів для дітей редакторів. Осереддям українства в 
установі був хоровий гурток. До його репертуару входили патріо-
тичні твори Д. Крижанівського («Реве та стогне Дніпр широкий»), 
А. Вахнянина («Шалійте, шалійте, скажені кати»), Л. Ревуцького 
(«Хустина»). У 1963–1964 роках у хорі співала літературна редак-
торка Н. Світлична (1936–2006), учасниця руху шістдесятників. 
Душі людей палила спрага національної гідності, однією з форм 
прояву якої стало поривання до виконання українських пісень. 
Профспілка видавництва почала організовувати автобусні екс-
курсії по Україні та в інші радянські республіки. Учасники хору 
охоче виїздили в ті подорожі: окуповуючи задні місця в автобу-
сах, вони відводили душу, переспівуючи весь національний ре-
пертуар. Поїздки набули присмаку втаємниченості, адже важко 
уявити, що могло статися з учасниками хору, якби інформація 
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про ті співи вийшла за вузьке коло присутніх людей. Саме тому 
на перші місця в автобусах запрошували тих, до кого ставили-
ся з довірою... Серед них – Валентина Рубан, Галина Вакар (моя 
мати), Євгенія Тополь, Валентина Ковальчук і Галина Гончарук, 
які заприязнилися в одній з таких подорожей. Валя, тоді ще сту-
дентка, тільки-но прийшла у видавництво. Це був 1963 рік. Усім 
запам’яталися її врода, манера одягатися (вона завжди обирала 
чорні светрики та спідниці, коралі й розкішні українські хустки, 
кептарики, свитини). Проте неабияку повагу серед старших від 
неї жіночок «мистецтвознавиця» здобула своїми оповідями про 
художників. Сама Валентина Василівна зберегла яскраві спо-
гади про ті автобусні мандрівки. Останніми роками вона мені 
часто переповідала про них, гріючи моє серце спогадами про 
найдорожчу мені людину (моя мати померла 2002 року). Чомусь 
Валентині Василівні найбільше запам’яталася поїздка до Каунаса 
1963 року, відвідини музею Мікалоюса Чюрльоніса й враження, 
справлене на учасників подорожі його творчістю. Про ті часи 
мені й досі нагадує пластмасова «прибалтійська» лялька (кирпа-
тий хлопчик з ластовинням), яку разом з низкою грубо обробле-
ного бурштину й комплектом сувенірних листівок з репродук-
ціями творів Чюрльоніса передала мені, восьмирічній дівчинці, 
мама від Валі, повернувшись із тієї подорожі.

 У видавництві Валентина Василівна пропрацювала майже 
одинадцять років. На такому тлі проходили чи не найщасливі-
ші роки її життя, коли вона зустрілася зі своїм майбутнім чо-
ловіком  – Валерієм Олександровичем Кравченком (1941–2001). 
Історія їхнього кохання розгорталася перед очима колективу 
видавництва й отримувала щире уболівання. Валя, огорнута 
турботою чоловіка, щодень розквітала. Як виявилося, тільки 
смерть розлучила їх.

 Коли я закінчувала школу і прийшов час обирати майбутню 
професію (1973), Валентина Василівна знайшла потрібні «важелі 
впливу» на моїх батьків, які хотіли направити мене навчатися до 
педагогічного вишу, та фактично завела мене «за руку» до Київ-
ського художнього інституту. Це трапилося напередодні Нового 
1973 року. Ми пройшлися коридорами з гіпсовими копіями анти-
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чних скульптур, побували в кабінеті історії мистецтва, бібліотеці, 
рисувальних класах, навіть зайшли в майстерні архітектурного 
факультету. У ті дні Інститут був занурений у містичну атмосферу 
передчуття новорічних свят: над центральним сходовим маршем 
висіла величезна дивовижна театралізована декорація, а з актово-
го залу ревіли акорди студентського ВІА «Червоні дияволенята». 
Валя познайомила мене з лаборантом архітектурного факультету, 
який нещодавно закінчив факультет теорії та історії мистецтва. 
Саме йому доручили підготувати мене до вступних іспитів зі 
спеціальності. Він, як виявилося, був не найкращим репетито-
ром (щоправда, приносив з бібліотеки всі потрібні книжки). Але 
Валя обрала саме цього скромного хлопця із щирим бажанням 
підтримати його матеріально. У тому проступає її головне жит-
тєве кредо: намагатися допомогти кожному, хто того потребував. 
Наступні наші зустрічі відбувалися в перші дні липня 1973 року. 
Валентина Василівна сама повторила зі мною від першої до остан-
ньої сторінки вступну програму. Заповнюючи прогалини в моїй 
підготовці, вона фактично переповіла мені історію мистецтва. 
Уже напередодні іспиту, зустрівши мене на зупинці тролейбуса 
№ 16 на вул. Обсерваторній (неподалік від видавництва), супро-
водила до воріт Інституту й дорогою порадила бути впевненою в 
собі, дослухатися до інтуїтивного сприйняття художнього твору, 
не боятися висловлювати власні думки. Валентина Василівна тоді 
окреслила перспективу моєї долі, а її напучування стали основою 
формування для мене власного професійного кредо. 

 Упродовж студентських років ми не зустрічалися, лише мати 
передавала мені від Валентини Василівни теплі вітання. Утім, 
коли я вступила в аспірантуру Інституту живопису, скульпту-
ри та архітектури ім.  І.  Ю.  Рєпіна в Ленінграді (далі  – ІЖСА) 
та переїхала туди жити, наші контакти пожвавішали, а згодом 
спілкування набуло постійного характеру. Валентина Василівна 
направляла мою роботу в музейних і архівних установах, під-
казувала, які саме фонди та колекції варто переглядати. Тоді для 
мене її обізнаність з архівними матеріалами була своєрідним до-
роговказом у пошуках джерел до дисертації. Звідки вона так до-
бре орієнтувалася в архівних фондах Ленінграда й досі не можу 
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збагнути, адже Північну Пальміру вона відвідувала тільки двічі 
за програмою короткострокових відряджень від Академії наук 
УРСР. А теза про те, що будь-яка мистецтвознавча розвідка по-
требує доказової бази, має ґрунтуватися на джерелах, ретельно 
відібраному фактажі й ілюстративному матеріалі, з подання Ва-
лентини Василівни стала для мене аксіомою. 

 Коли я закінчила аспірантуру, Валентина Василівна реко-
мендувала мене на роботу в Інститут мистецтвознавства, фоль-
клору та етнографії ім.  М.  Рильського (нині  – Інститут мисте-
цтвознавства, фольклористики та етнології ім.  М.  Рильського 
НАН  України, далі  – ІМФЕ) та наполягла на моєму поверненні 
до Санкт-Петербурга для стажування в Державному Ермітажі. 
У 1990 році, напередодні захисту її докторської дисертації, я була 
посередницею в листуванні Валі з відомими мистецтвознавцями 
з кафедри російського мистецтва ІЖСА та відділу історії росій-
ської культури Державного Ермітажу. У тих наукових інституціях 
добре знали та цінували наукові здобутки Валентини Василівни. 
Про її монографії й альбоми, присвячені українському портретові 
(«Портрет у творчості українських живописців», 1979; «Україн-
ський портретний живопис першої половини ХІХ століття», 1984; 
«Український портретний живопис другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ століття», 1986), особливо прихильно відгукувався В. О. Ле-
няшин, дійсний член Академії мистецтв СРСР (1988), професор і 
завідувач кафедри ІЖСА, доктор мистецтвознавства. Він так само 
досліджував портретний живопис та опублікував дві моногра-
фії – «Василий Григорьевич Перов» (Ленінград, 1987) і «Валентин 
Александрович Серов» (Ленінград, 1989), у яких торкався проблем 
розвитку портретного жанру в живописі ХІХ ст., тому його фахо-
ва оцінка доробку Валентини Василівни була особливо важливою. 
Докторська В. Рубан пройшла обговорення на засіданні кафедри 
російського і радянського мистецтва ІЖСА та на засіданні відділу 
російського мистецтва Державного Ермітажу. 

 Коли після завершення стажування я повернулася в Україну, 
з Валентиною Василівною ми разом працювали у відділі обра-
зотворчого мистецтва ІМФЕ, який тоді очолював В. Фоменко. На 
початку 90-х років співробітниками відділу були В. Афанасьєв, 
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В.  Тимофієнко, Т.  Кара-Васильєва, М.  Селівачов, Г.  Скляренко, 
О. Клименко, Т. Романець, Ю. Смолій, Н. Янко, О. Синько. Тоді 
активно обговорювали принципи підготовки нового академіч-
ного видання «Історії українського мистецтва», писали загаль-
ну програму томів, у якій нотували художні явища та твори, що 
мали представляти кожний етап історії вітчизняного мистецтва. 
За цією програмою речовий комплекс наповнення томів став 
очевидним, проте загальна концепція видання давалася склад-
но. Зокрема, на тлі буремних подій дев’яностих років важко було 
усвідомити, як інтерпретувати українське середньовічне мисте-
цтво: як самостійне художнє явище або лише як грань єдиної 
для трьох народів (російського, українського та білоруського) 
культурної традиції, за яким принципом (видовим або тери-
торіальним) подавати матеріал... Щодо цього постійно точили-
ся дискусії в інститутських стінах і за ними. Після роботи ми з 
В. Тимофієнком проводжали Валентину Василівну до її майстер-
ні на Андріївському узвозі,  36. Утрьох пішки піднімалися Ми-
хайлівською вулицею, далі простували Десятинною, спускалися 
до церкви… Дорогою Володимир Іванович упевнено викладав 
своє усвідомлення історії образотворчого мистецтва. Ми з Ва-
лею були уважними слухачками. Зазвичай так траплялося, що 
компанія «невимушено» опинялися в майстерні, де щедра госпо-
диня пригощала чаєм і бутербродами та, звісно, «цукерочками»,  
які завжди виявлялися в неї під рукою (вона любила ними часту-
вати всіх навкруги). У майстерні наукові дискусії припинялися, 
і ми більше пліткували про наші родини. Та що там і казати: люд-
ські теплі стосунки в спілкуванні між нами завжди домінували.

 Особистість Валентини Василівни якнайкраще характеризує 
її ставлення до молоді. Вона, як ніхто, була здатна підбадьори-
ти, вселили впевненість, а то й переписати розділ дисертації. Її 
поява на засіданні відділу означала «успіх» її підопічного або 
того, кому вона опонувала. Вона завжди мала «беззаперечні ар-
гументи» щодо наукової вартісності рецензованої роботи. Якщо 
їй щось не подобалося, вона просто не бралася за опонування. 
Просила, щоб перед нею роботу читали у відділі, уважно дослу-
халася до висловлених думок. При цьому важливо було перека-
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зати їй враження від спілкування з людиною, розповісти, якого 
вона «роду племені». Якщо Валентина Василівна усвідомлювала, 
що фактично ніякого «тилу» в пошукача немає, вона сама ста-
вала тією стіною, за якою можна було почуватися захищеним. 
Своїх аспірантів вона ніжно любила. Пригадую один випадок, 
що закарбувався в моїй пам’яті як «історія про миртове дерево». 
У Валі колись був один аспірант, надзвичайно талановитий хло-
пець. Я не знаю обставин його життя, але він, не захистившись, 
зник з Інституту, а згодом попросив Валентину Василівну бути 
його весільною матір’ю. Боже! Як тоді Валентина Василівна роз-
хвилювалася! Вона «перевертала» весь Київ, шукаючи миртове 
дерево (за легендою, Адам приніс мирт із собою з Раю на спомин 
про безтурботне життя в райських кущах, тож мирт став сим-
волом райського щастя). Подарувати звичайні квіти на весілля 
Валя просто не могла... Мені теж від неї перепадали символічні 
подарунки, як-от заячий хвіст – оберіг для моєї маленької донь-
ки, гаманець з арабськими монетками – символ багатства... Така 
схильність до символізму й певна сентиментальність були ти-
повими рисами характеру Валентини Василівни, та в тому нема 
нічого дивного, адже вона народилася 30 червня і за гороскопом 
була раком. Її здатність до співчуття, відданість близьким і дру-
зям здавалися безмежними. Вона завжди знаходила час і сили 
для того, щоб відвідати хворих та слабих людей. Завжди «тягла» 
із собою частування, а головне – дуже теплі й щирі флюїди душі. 
Коли недуга підрізала Валю, за нею ту місію виконував молод-
ший брат О. В. Рубан, який несе в собі енергетику їхнього роду, 
енергетику нескінченної доброти та людяності.

 Що вже й казати про ставлення до родини. Я пам’ятаю Ва-
лентину Василівну наприкінці 90-х років. Після смерті матері, 
Євдокії Тимофіївни, Валя з особливою ніжністю ставилася до 
свого батька – Рубана Василя Петровича. Він ніяк не хотів пере-
биратися до Києва із селища Донського, де прожив усе життя, але 
час від часу гостював у дітей. Пам’ятаю, проходили захисти ди-
сертацій в Академії образотворчого мистецтва і архітектури (від 
2000 року – Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури, далі – НАОМА)... Ми з Валентиною Василівною тоді 
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були членкинями спеціалізованої вченої ради. У той день Валя 
мала опонувати. І от раптом вона заходить до зали в супроводі 
високого сивочолого чоловіка в шляхетному сірому костюмі, ви-
шуканій, вдало підібраній краватці й підходить прямісінько до 
мене: «Тато, познайомся з Ларисою. А тебе, Ларисо, прошу пояс-
нити, що тут відбувається. Йому цікаво, де я працюю, от і взяла 
із собою...». Вона пишалася батьком, запросила його сісти за стіл 
для членів ради. З Василем Петровичем ми прошепотіли весь за-
хист. У спілкуванні виявилися його щиросердна відкритість до 
людей та неабиякий аналітичний погляд на те, що відбувалося в 
залі й ширше... аж «до обріїв» державотворення та української 
незалежності. Валя підходила до нього в перервах, і вони поваж-
но походжали по коридорах Академії. Тоді вона виглядала абсо-
лютно щасливою. 

 Сини Денис і Сашко були для неї сенсом існування. Їм вона 
віддано служила до останнього подиху. Онуки ж (діти Дениса) 
були джерелом безкінечної втіхи. Коли старший з них, Данило, 
закінчував школу, Валентина Василівна допомагала йому готу-
ватися до зовнішнього незалежного оцінювання та писала ко-
ротенькі твори з української літератури. У той період вона час-
тенько мені телефонувала й просила перевірити в Інтернеті дати, 
уточнити назви програмних творів з української літератури, 
імена другорядних героїв  (сама вона погано знала комп’ютерні 
програми). Але основну інформацію Валя прекрасно пам’ятала!!! 
Скажіть, хто з нас так легко, наче мимохідь, може написати ре-
троспекцію української літератури? Це ще одне підтвердження 
широти знань Валентини Василівни, глибокого занурення в іс-
торію національної культури та феноменальності її пам’яті.

 Найтепліший промінець у її душі – маленька онука Вероні-
ка. Валя могла безупинно переповідати мені про її кучері, банти 
та рюші. У  кожному слові дитини вбачалися «свідчення розу-
му й таланту»: Валя була звичайною бабусею... Вона хотіла на-
вчити Нікушу віршикам, які колись сама читала синам, але не 
пам’ятала автора, та й книжечки цієї вдома в неї вже не було; 
і  ми разом, знову-таки послуговуючись Інтернетом, по словах 
збирали рядки, які потім переповідали дитині. То були дитячі 
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вірші російських поетів Срібного віку. У них звучала мелодика 
найулюбленішої для Валі пори в історії мистецтва... Коли вона 
змальовувала мені портрет онуки, можна було відчути, як ніж-
но співали струни душі, відлунювало сподівання, що Вероніка 
виросте схожою на неї, та бажання передати цій крихітці свою 
душу, можливо, і професію... Я чомусь увесь час думала про те, 
що дівча, вочевидь, дуже схоже на свою бабуню. 

 У житті кожної людини бувають лихі періоди... Смерть бать-
ків – це невимовний біль, який мусиш долати заради своїх дітей. 
Але є такі втрати, після яких людина, власне, не відчуває себе 
серед живих... Такою втратою для Валентини Василівни стала 
передчасна смерть чоловіка. Валерій Олександрович та Валя 
були такі схожі одне на одного, вони справді були парою, яку 
благословили Небеса... На різних етапах життя, на який би ща-
бель його не підкидало провидіння, Валерій Олександрович за-
лишався простою теплою людиною. 

 Валя так і не зуміла подолати цю розлуку. На довгі два роки 
вона відмовилася від спілкування зі Світом та хіба неохоче від-
повідала по телефону, що «ще жива...». Голоси знайомих людей 
завдавали болю, вона лише гостріше відчувала самотність... Із 
звичного оточення тільки одну людину Валентина Василівна до-
пускала в ті покої печалі. То була Галина Антонівна Кабанець, 
колишня співробітниця ІМФЕ (завідувачка відділу кадрів), про 
щирість якої Валя неодноразово мені розповідала. Вони зустрі-
чалися не так часто, але Галя завжди їздила з Валентиною Васи-
лівною на кладовище відвідати могилу Валерія Олександровича. 
Мене із собою вони не брали, хоча я дуже просила. Найважли-
вішою турботою того періоду стало для неї спорудження над-
гробка. Скульптор Валерій Швецов запропонував концепцію 
ступінчатого обеліска з горельєфним портретом Валерія Олек-
сандровича на плакетці з білого мармуру. Спілкуючись з Вален-
тиною Василівною по телефону, тоді ми тільки про це й говори-
ли. Здавалося, нічого важливішого в її житті не існувало…

 У 2004  році побачила світ монографія Валентини Василів-
ни «Кричевські і українська художня культура ХХ століття. Ва-
силь Кричевський» – потужний науковий доробок, гучний акорд 
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торжества сили духу людини над скорботою, подвиг ученої! У цій 
монографії Валентина Василівна вперше використала подвій-
не прізвище Рубан-Кравченко, та навіть без посвяти чоловікові 
й так було б цілком зрозуміло, що це ще один пам’ятник Вале-
рієві Олександровичу! Презентація книжки відбулася 2 червня 
2004 року в НАОМА. Усе було дуже врочисто й пристойно. Ми 
сиділи поряд з Галею Кабанець, хвалили старшого сина Дениса 
Кравченка, який так гарно все організував, і тихенько раділи, що 
на схудлому, змученому обличчі Валі час од часу майоріла ледь 
помітна посмішка... Вочевидь, це Валерій Олександрович нака-
зав їй повертатися до життя...

 Я не була аспіранткою Валентини Василівни, але вважаю 
її своєю Вчителькою. Від неї я перейняла професію, навчилася 
працювати в архівах, цінувати джерела. Завжди просила її пере-
глядати всі мої роботи. І завжди отримувала слушні зауважен-
ня, а тональність, у якій вона їх висловлювала, не підрізала крил, 
лише заохочувала рухатися вперед. Вона допомагала вибудувати 
логіку викладення матеріалу, володіла рафінованим «відчуттям 
форми» наукової роботи. У тому проглядався її редакторський 
досвід, набутий ще під час роботи у видавництві. 

 Валентина Василівна уважно стежила за новітніми здобут-
ками мистецтвознавчої науки і, дослухаючись до інших, наче 
перевіряла правоту власних концепцій. Мене завжди вражали 
неймовірні «енциклопедичні» обшири її знань та феноменаль-
на пам’ять. Вона знала історію світової культури на експертно-
му рівні й була чи не найкращою знавчинею історії мистецтва 
українського: свідчення тому – написані нею розділи в «Істо-
рії української культури» та «Історії українського мистецтва», 
у яких зібрано унікальний та вражаючий за обсягами фактаж. 
Вона мріяла видати монографії про Федора Кричевського й 
ретро спективу українського портрета від доби Середньовіччя, 
планувала написати книжку про українське мистецтво на зла-
мі ХІХ– ХХ ст. 

 З її відходом для мене відчутнішою стала безодня, яка розді-
ляє Світи.
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ЖМУТОК СПОГАДІВ

Моє активне спілкування з Валентиною Василівною припа-
ло на зрілі роки, хоча за віком могла б бути її ученицею – саме 
визначалася з обранням фаху, коли з обожнюваної чи, як ска-
зали б нині, культової книгарні «Мистецтво» тато приніс що-
йно видану монографію дослідниці «Український портретний 
живопис першої половини ХІХ століття»   1, що давно вже стала 
мистецтвознавчою класикою. Сьогоднішній молоді годі уявити, 
яке враження справила ця щедро проілюстрована книжка про 
українське мистецтво, написана українською, видана не в Буда-
пешті, Дрездені, Москві чи Ленінграді, а в українській столиці, 
та ще й зі шляхетсько-романтичним портретом юнака з родини 
Томар роботи Григорія Васька на обкладинці, що так дисону-
вав з народницькою (радше псевдонародницькою) нішею, у яку 
тоді намагалися запроторити вітчизняну культуру. Можна бага-
то розходитися про колосальні джерелознавчі розшуки, прин-
ципи систематизації матеріалу, підходи до образно-пластичної 
характеристики творів у працях Валентини Василівни (від низ-
ки монографічних розвідок про сучасних або з різних причин 
призабутих художників, портретне малярство до трилогії про 
рід Кричевських і панорамних оглядів образотворчості ХІХ ст. 
в академічних історіях вітчизняної культури та мистецтва), але 
згадана книжка спонукає наголосити на іншому. У так звані за-
стійні часи авторка намагалася сповідувати те розуміння по-
няття «українське мистецтво» («український портрет»), яке за-
кладали ще Д. Щербаківський з Ф. Ернстом у 1920-х роках, і яке, 
на жаль, у незалежній Україні так і не стало загальновизнаним 
(пригадаймо хоча б нещодавню істерію, пов’язану зі спробами 
повернути історичну назву Київському музею російського мис-
тецтва, коли «істинно культурні» люди, включаючи вихованок 

1 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини ХІХ століт-
тя. Київ: Наук. думка, 1984. 369, 2 с.: іл.
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начебто модерної Могиляки, відчайдушно намагалися завадити 
відновленню історичної пам’яті й обстоювали ідеологеми доби 
великого терору). До того ж дослідниця актуалізувала апробова-
ну згаданими науковцями та деякими їхніми колегами практику 
розглядати еволюцію вітчизняного мистецтва за стильовим, а не 
формаційним чи суто хронологічним принципом. Тож чи варто 
дивуватися, що згадана книжка ще не раз з’являлася в нашій осе-
лі, але так само швидко зникала – щоразу знаходилися ті, кому 
вона чомусь виявлялася потрібнішою.

 Коли навчалася на мистецтвознавчому факультеті Київського 
державного художнього інституту  / Української академії мисте-
цтва (нині  – Національна академія образотворчого мистецтва і 
архітектури, далі – НАОМА), Валентина Василівна там, на жаль, 
уже не викладала. Безперечно, фахівчині такого рівня та кола за-
цікавлень відчутно бракувало. Особливо шкода через те, що, по-
перше, декотрі викладачки зневажливо ставилися до вітчизняного 
мистецтва позаминулого століття і не соромилися відраджувати 
студентів відвідувати лекції колег, по-друге, портрет (щоправда, 
не ХІХ–ХХ, а XVII–XVIIІ ст.) визначив спрямування мого диплом-
ного дослідження («Деякі питання становлення та розвитку сар-
матського портрета в Україні в XVII–XVIIІ століттях»). Тож зали-
шалося студіювати праці вченої, не тільки видані монографії, а й 
докторську дисертацію «Український портретний живопис кінця 
XVIII – другої третини XIX століття (проблеми розвитку)»  2, захи-
щену в Москві за рік до того, як «нерушимий союз» канув у Лету. 
Авторка ще не могла відмовитися від ритуальних цитат «класи-
ків марксизму-ленінізму», але з перших сторінок дослідження 
полонило концептуальними підходами. Скажімо, вона перекон-
ливо доводила, що  – з огляду на характер історично-художньої 
ситуації і динаміку розвитку українського мистецтва – на нього 
не можна екстраполювати періодизацію російського мистецтва, 

2 Рубан  В.  В. Украинская портретная живопись конца XVIII  – второй тре-
ти XIX  века: проблемы развития: автореф. дис. … д-ра искусствоведения: 
17.00.04. М., 1990. 38 с.; Ее же. Украинская портретная живопись конца XVIII – 
второй трети XIX века: проблемы развития: дисс. ... доктора искусствоведе-
ния: 17.00.04. Киев, 1990. 342 с., прил. (с. 343–500), прил. (120 с. ил.).
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і пояснювала, чому використана нею в дисертації періодизація 
більшою мірою синхронізується з тією, яку застосовують до ху-
дожньої культури країн Центральної та Південно-Східної Європи 
перехідної доби від Середньовіччя до Нового часу. Що вже каза-
ти про комплексний підхід, завдяки якому феномен портретного 
малярства кінця XVIII – другої третини ХХ ст. було розглянуто 
не лише в мистецтвознавчому, але й у культурологічному й соці-
альному аспектах, тобто водночас з проблемою художньо-стильо-
вої еволюції творів вдалося актуалізувати питання професійного 
й соціального статусу мистця, місця і ролі інонаціональних шкіл 
в українській художній культурі, міжнаціональних зв’язків (як 
епізодичних контактів, так і глибших процесів) і багато ін. Осо-
бливо імпонувало те, що розв’язання важливих питань методоло-
гічного характеру базувалося не на суто теоретичних міркуван-
нях, а було наслідком опрацювання величезного масиву речового 
(зображального) і архівного матеріалу. Адже в процесі роботи до 
наукового обігу вдалося запровадити близько чотирьохсот творів 
маловідомих і добре знаних мистців, понад двадцять персоналій 
портретистів, а також чимало портретів, імена авторів яких ра-
ніше були відомі лише за літературними згадками. Зрештою, як і 
для славетних попередників, ретельні студії конкретного явища – 
портретного малярства – стали для Валентини Василівни спосо-
бом поглибити знання про основні тенденції розвитку вітчизня-
ної художньої культури загалом.

 Уже під час роботи в Національному художнього музеї Укра-
їни (далі  – НХМУ) трапилася нагода почути публічні виступи 
дослідниці на конференціях і урочистостях на пошану того чи 
іншого мистця. Завжди вражало, з яким пієтетом ставилися до 
Валентини Василівни в музейному середовищі, загалом вельми 
скептично налаштованому до «академічних» фахівців. «Сама 
Рубан прийшла!» – гомоніли в таких випадках у залах. Щоправ-
да, у тому було не лише визнання її наукових здобутків, але й 
(о, людська натуро!) соціального статусу (обізнані колеги не за-
бували шепнути про поважне становище її чоловіка). Оскіль-
ки я приятелювала з двома співробітницями відділу мистецтва 
ХІХ ст., найближчими мені за віком (років на десять старшими), 
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то стала свідком, а почасти й учасницею практичної апробації 
досліджень В. Рубан про малярський портрет ХІХ ст. у процесі 
підготовки кількох музейних виставок, що увиразнили набутки 
і недоліки роботи з портретним матеріалом (насамперед ішлося 
про перспективність вивчення строю для атрибуції творів озна-
ченого періоду). Утім, не провідний мистецький музей країни 
спричинився до нашого знайомства, а… Василь Кричевський.

 Після того, як у нове століття своєї історії НХМУ ввійшов з 
новим керівником і його «молодою командою» (вік тут, як і в ін-
ших подібних випадках, відіграє другорядну роль, головне – па-
тологічна жадоба влади, заради чого не гребують жодними мето-
дами), ціннісні орієнтири представників якої не узгоджувалися 
ані з моїм баченням завдань і перспектив закладу, ані шляхами 
досягнення мети, зі щемом у серці зважилася залишити його. 
Через деякий час, поміркувавши, де в Києві займаються украї-
нікою, подалася до Музею книги та друкарства, про ситуацію в 
якому не мала жодної гадки. Муніципальний заклад виявився 
вкрай рудиментарно-офіціозним  – тодішній заступник дирек-
тора з наукової роботи (зо три десятиліття тому надісланий до 
новоствореного музею якимсь компартійним органом на місце 
поважного фахівця-книгознавця, котрий до кінця життя так і 
залишився на узбіччі офіційної науки) перед «складанням» екс-
курсії – основного тогочасного призначення наукового співро-
бітника – грізно попередив, щоб і на думку не спадало щось при-
точувати від себе, бо вони вже бачили чимало «дуже розумних», 
які так і не спромоглися «скласти» екскурсію  3. А що було видру-

3 Відсіювання співробітників на етапі «складання» екскурсії – вельми поши-
рена практика в музейному середовищі, зумовлена здебільшого не рівнем 
підготовки новоприбулих. Скажімо, коли мене зарахували до Державного 
музею українського образотворчого мистецтва (нині – НХМУ), між завід-
увачкою відділу, до якого я потрапила, та одним з керівників закладу три-
вало задавнене латентне протистояння. «Cкладання» екскурсій в музеї тоді 
не практикували, оскільки, з одного боку, кожного випускника Української 
академії мистецтва добре знали, а з іншого – завідувачі відділів індивідуаль-
но займалися з новаками у відповідних експозиційних залах. У музеї почала 
працювати влітку, дві інші співробітниці відділу перебували чи то у відпуст-
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ковано на півсотні сторінок з освяченим текстом, можна розпо-
відати багато. Наразі зауважу, що на початку другого десятиліт-
тя незалежності держави ознайомлення відвідувачів із закладом 
починали з хвальної оди Раді Міністрів УРСР як найбільшому 
книголюбові країни (невдовзі це спонукало написати досліджен-
ня, нехай невеличке, про правдиву історію творення Музею кни-
ги в Києві, що, як і історія багатьох важливих культурних про-
ектів, сягала 1920-х років і вже після смерті «вождя народів» була 
актуалізована тими, хто зумів врятуватися від молоху терору  4). 

 Для поглиблення знань із книгознавчої проблематики книж-
ки та періодичні видання доводилося брати здебільшого у фон-
дах, а не бібліотеці музею. Одного разу прийшла повернути 
зберігачці кілька видань, серед яких виявилося ювілейне число 
«Бібліологічних вістей» (1924) і перший том праць (трудів) Укра-
їнського наукового інституту книгознавства (1926). Колега, ко-
тра не могла намилуватися їхніми обкладинками, зауважила, 
що добре було б показати їх в експозиції. Не знаю чому, але враз 
пригадалося, що саме того року минало п’ятдесят років від дня 
смерті й сто тридцять п’ять років від дня народження творця 
обох обкладинок – Василя Кричевського. А згадавши, ініціювала 

ці, чи то на лікарняному, тому з перших днів довелося читати лекції (про-
водити тематичні екскурсії) з іконопису, насамперед студентам Могилянки. 
Утім, коли завідувачка відділу з’явилася на роботі, їй повідомили, що я маю 
«скласти» екскурсію комісії. Моя шефиня дала зрозуміти, що вдіяти нічо-
го не зможе й дні мої в музеї полічено, адже такі заходи застосували лише 
одного разу, також до співробітника її відділу (той екскурсії «не склав», що 
стало підставою для його звільнення). Остраху перед процесом у мене не 
було, хоча деякі колеги поглядали співчутливо. Перспектива розповідати 
тривіальні речі фахівцям навіть забавляла, тому запропонувала, щоб комісія 
перевірила мене в роботі з відвідувачами. На прохання не зважили, тож до-
велося проводити оглядову екскурсію комісії, до якої закликали керівників 
усіх підрозділів і не тільки. Попри те, що зумисне дозволяла собі аж ніяк не 
апологетичні пасажі про улюблених художників ініціаторки дійства, на тому 
етапі все завершилося добре й жодних зауважень почути не довелося, хіба 
кулуарні напучування про тих самих улюблених мистців. 

4 Ходак І. До історії створення Музею книги і друкарства України. Мистецькі 
обрії’ 2005–2006: альманах. Київ, 2006. C. 360–370.
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виставку мистецтва книги універсального майстра, що уособлю-
вав національне культурне відродження початку ХХ ст., а заодно 
доводився побратимом і зятем (чоловіком рідної сестри) Д. Щер-
баківському, одному з моїх головних героїв. 

 Керівництво музею доволі скептично поставилося до мож-
ливості наповнити цілу залу обкладинками та іншими елемен-
тами книжкового мистецтва, створеними майстром, і відвело на 
підготовку виставки… пару місяців! Тож у єдиний вихідний, що 
припадав на робочий день, і так звані години за чергування по-
далася до книгосховищ, архівів, музеїв, приватних колекціоне-
рів, щоб розшукати оформлені героєм виставки видання. Роботи 
було чимало, адже у виданій у Нью-Йорку монографії В. Павлов-
ського  5 реєстр творів В. Кричевського в царині мистецтва кни-
ги містив чи не найбільше вад. Підготовку суттєво ускладнював 
цілковитий брак технічних ресурсів – щоб зробити ксерокопію, 
доводилося долати не один кілометр, а щоб набрати якийсь текст 
чи етикетки – користатися ласкою колежанок з Музею історич-
них коштовностей та їхнім стареньким комп’ютером. До керів-
ництва апелювати не мало сенсу. «А хто Вас змушує щось роби-
ти?»  – зазвичай лунало у відповідь. Хоча в процесі підготовки 
довелося переконатися, що оформлені В. Кричевським книжки 
і періодичні видання  – раритет не менший, ніж інкунабули та 
палеотипи, у півтора десятку колекцій вдалося розшукати прак-
тично всі необхідні видання, екслібриси, проекти. Бракувало 
хіба світлин мистця, особливо емігрантського періоду.

 Якось у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського 
перестріла Д.  Малакова, тоді заступника директора з наукової 
роботи Музею історії м.  Києва. Знаючи про його зацікавлення 
Кричевськими, розповіла про заплановану виставку, радилася 
щодо експонатури. Дмитро Васильович сказав, що добре було б 
мені поспілкуватися з Валентиною Василівною Рубан, котра за-
кінчує роботу над монографією, присвяченою В. Кричевському. 
При цьому одразу застеріг, що навряд чи вона згодиться зустрі-

5 Павловський  В. Василь Григорович Кричевський: життя і творчість: моно-
графія. Нью-Йорк: УВАН у США, 1974. 222 c., 122 с. іл. 
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тися чи навіть поговорити, оскільки цілковито усамітнилася піс-
ля смерті чоловіка (тоді ще не минуло й року від трагічної події). 
Проте все-таки наважилася і зателефонувала. На щастя, Вален-
тина Василівна радо відгукнулася на прохання допомогти зі світ-
линами Василя Григоровича: «Підберу матеріали і приходьте». 

 За тиждень-другий завітала до дослідниці. Під час тривалої 
бесіди в її квартирі поблизу гамірного метро «Лівобережна» не 
полишало відчуття, ніби ми давно знайомі й просто зустрілися 
вчергове, щоб обговорити нагальні фахові питання. У слуш-
ності «першого враження» ще не раз мала можливість переко-
натися впродовж наступних років. А  від тієї зустрічі в пам’яті 
закарбувалося кілька моментів. По-перше, Валентина Василівна 
ще не видала власної монографії, але розгорнула переді мною 
товстеньку теку з підібраними матеріалами (репродукції / копії 
світлин та творів мистця) і сказала: «Беріть, що хочете». Погодь-
теся, на таку щедрість нечасто натрапиш серед наукового зага-
лу, тим більше поважних учених, котрі облюбували певну тему, 
тому кожен випадок цінуєш і розумієш… По-друге, мене тоді ці-
кавили не твори В. Кричевського (їх, як уже згадувала, вдалося 
розшукати), а світлини. Тож на них і «поклала око». Натомість 
Валентина Василівна раз-у-раз підкладала мені репродукцію об-
кладинки впорядкованого Д. Щербаківським і Ф. Ернстом ката-
логу виставки «Український портрет XVII–ХХ століть»   6 (1925). 
Вона підкладала, а я повертала назад у папку. Урешті-решт гос-
подиня не стрималася: «Обов’язково візьміть – вона така вираз-
на!». Тоді мені довелося пояснити, що В. Павловський – названий 
син і автор першої монографії про В. Кричевського – помилково 
приписав авторство згаданої обкладинки своєму вітчиму, бо на-
справді її створив син Василя Григоровича – Василь Васильович 
Кричевський, що й засвідчено у вихідних відомостях каталогу. 
Валентина Василівна спробувала заперечити, але вислухавши 
інші аргументи, задумалася. Як виявилося згодом, на той час її 
монографію вже зверстали, тому вилучити ілюстрацію вона не 

6 Щербаківський  Д., Ернст  Ф. Український портрет: виставка українського 
портрета ХVІІ–ХХ ст. Київ, 1925. 64 с.: іл. 
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могла, але все-таки змінила підпис під нею (у виданні зазначено 
правдивого автора – Василя-молодшого). Скільки разів до цього 
й згодом доводилося стикатися з маститими фахівцями, котрі не 
лише не бажали виправляти власних помилок («Ми так когда-то 
написали и ничего менять не будем!» – заявляла в подібних ви-
падках моя шефиня в НХМУ), але й оголошували ворогом кож-
ного, хто насмілився щось уточнити, спростувати чи бодай ви-
словити альтернативну думку. Тут усе було інакше. 

 Так сталося, що організована в Музеї книги та друкарства ви-
ставка «Майстер книжкового корабля» спричинилася до надхо-
дження в Україну творчого доробку В. Кричевського. Почалося 
з того, що мене викликали провести екскурсію по виставці, по-
передивши, що для групи іноземців, проте українською мовою. 
Відвідувачі кілька годин зацікавлено слухали розповідь у неве-
личкому залі, а переконавшись у непідробній зацікавленості ку-
раторки, зізналися, що приятелюють з онукою майстра Оксаною 
Лінде де Очоа з Венесуели, мати котрої – Галина Лінде (уродже-
на Кричевська) – хотіла б подарувати українським музеям твори 
свого славетного батька. Гості не були певні в доречності такого 
кроку, бо, об’їхавши чимало міст і місцин, пов’язаних з В. Кри-
чевським, спостерігали цілковите його забуття навіть у ювілей-
ний рік, за винятком цієї виставки. 

 Складно передати стан після почутого, адже з родиною мист-
ця у Венесуелі українські дослідники по останній світовій війні 
не мали жодних контактів. Тож одразу чимдуж заходилася пере-
конувати одну з гостей, якою виявилася віце-президентка між-
народної інвестиційної компанії «SigmaBleyzer» Наталія Блейзер 
у тому, скільки небайдужих до спадщини майстра особистостей 
є в Україні. Звісно, згадала про В. Рубан з її вже написаною, але 
ще не виданою монографією. І  про тодішню Державну службу 
контролю за переміщенням культурних цінностей через дер-
жавний кордон України на чолі з О. Федоруком, що всіляко коли 
ініціювала, коли сприяла приватній ініціативі задля повернен-
ня  / передання в Україну спадщини її великих дітей. Пані На-
талія, котра стала рушієм усієї подальшої багатоетапної історії 
надходження в Україну величезного малярського й графічного 
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доробку В.  Кричевського, документальних матеріалів родини, 
видання спогадів Г. Лінде, залучила до цієї роботи інвестиційну 
компанію та Міжнародний фонд Блейзера – від співробітників 
прес-служби до виконавчого директора. 

 Перше надходження, урочиста церемонія передання яко-
го відбулася в травні 2003 року в київському Палаці мистецтв 
«Український дім» за участі гуманітарного віце-прем’єр-міністра, 
очільників Українського фонду культури Бориса Олійника і 
Державної служби контролю за переміщенням культурних цін-
ностей через державний кордон України Олександра Федорука, 
голови комітету Верховної ради України з питань культури Леся 
Танюка і багатьох, багатьох інших культурних діячів, Оксани 
Лінде де Очоа, Майкла і Наталії Блейзерів, змусило Валентину 
Василівну чи не вперше після смерті чоловіка вийти на широкий 
загал і виступити з розлогим словом про Василя Кричевського. 
Таке неочікуване повернення Чарівника з Ворожби в Україну 
здавалося справжнім дивом, тож дослідниця ніяк не могла спи-
нитися, попри регламент офіційної церемонії…

 Треба було бачити, як енергійно й наполегливо Валенти-
на Василівна взялася доповнювати вже зверстану монографію, 
зіткнувшись з небаченими матеріалами та носієм родинної 
пам’яті  – онукою майстра. Вона фактично «викрадала» гостю 
і на цілісінький день усамітнювалася з нею в майcтерні на Ан-
дріївському узвозі, відімкнувши всі можливі мобільні джерела 
зв’язку. Прагнула напередодні видання книжки перевірити фак-
ти, власні твердження, відчуття та хоча б у додатках подати сотні 
нових творів і документи. 

 За півроку відбулася друга акція з передання напрацювань 
В.  Кричевського вітчизняним музеям, якій передувала вистав-
ка «Повернення майстра» в Музеї книги та друкарства України, 
а ще за кілька місяців – довгоочікувана презентація монографії 
В. Рубан «Кричевські і українська художня культура ХХ століт-
тя. Василь Кричевський» у НАОМА. 

 Нові знахідки, неочікувані дарунки долі створювали неймо-
вірно піднесено-романтичний ореол навколо В. Кричевського й 
усіляко підтримували наше спілкування з Валентиною Василів-
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ною, попри тривожні сигнали в культурній царині   7. Дослідни-
ця, посвячена в мої зацікавлення Д. Щербаківським, наполягла, 
щоб я вступила до аспірантури Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології ім.  М.  Рильського (далі  – ІМФЕ), 
а згодом перейшла працювати в цей академічний заклад. Склад-
но було зважитися залишити стабільну й перспективну (що-
правда, здебільшого адміністративну, а не дослідницьку) роботу 
й податися на жалюгідну посаду мистецтвознавиці з укілька ра-
зів нижчою платнею, але прагнення мати можливість працюва-
ти з джерелами (моє тодішнє керівництво забороняло вийти до 
бібліотеки навіть в обідню перерву) перемогло. 

 Уже на етапі вступу до аспірантури (заочної!) довелося від-
чути невидиму руку «любих друзів» дослідниці, які лобіювали 
мою єдину конкурентку, – напередодні іспитів з Інституту по-
відомили, що всі мої документи «загубили», а без них скласти 
«історію мистецтва» аж ніяк не зможу. Добре знаючи про подібні 
технології ще від спроб вступити на мистецтвознавчий факуль-
тет, вирішила документи поновити, хоча довелося докласти не-
ймовірних зусиль, щоб відкликати з відпустки завідувача відді-
лу кадрів установи, у якій тоді працювала. До аспірантури взяли 
нас обох, хіба Валентині Василівні доручили опікуватися підго-
товкою дисертації моєї вчорашньої конкурентки, а мені призна-
чили іншого керівника. Логіки в тому не було жодної і, здається, 
пояснити розподіл аспірантів можна лише втручанням тих, хто 

7 Від початку 2004 року почали виявлятися тенденції до зачистки території від 
тих, кому боліла та спадщина. Спочатку з політичних міркувань було звільне-
но із займаної посади директора Шевченківського національного заповідника 
в Каневі, що викликало потужну хвилю обурення та несприйняття в культур-
них колах. За кілька днів після відкриття виставки «Повернення майстра» за-
лишила Музей книги і друкарства України авторка цих рядків. По завершенні 
згаданої імпрези деякі експонати повертала Д. Малакову саме в той час, коли 
Музей історії м. Києва пакував експонати, щоб залишити Кловський палац на 
догоду владцям з Верховним судом включно. Ще через кілька років поважних 
києвознавців «виставили» з Музею історії Києва, щоб не заважали «ефектив-
ним менеджерам» від культури – спецам зі столичного зоопарку й клінік плас-
тичної хірургії, ресторанним гідам et cetera. Починалася «нова доба»… 
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відчайдушно «губив» документи. Утім, долю не обійдеш, тож, 
коли мій науковий керівник звільнився з Інституту, Валентину 
Василівну офіційно уповноважили керувати дисертаційним до-
слідженням.

 Упродовж років роботи в ІМФЕ, що передували захисту 
дисертації, наше спілкування залишалося надзвичайно інтен-
сивним – до давніших спільних тем додалося дослідження про 
Д.  Щербаківського, який, зрозуміло, цікавив Валентину Васи-
лівну насамперед як знавець портретного малярства, планові 
теми, статті, конференції, виставки, рецензії та купа всіляких 
біжучих справ. Ані раніше, ані згодом із жодним фахівцем не 
випадало вести настільки тривалі й ледь не щоденні розмови з 
мистецтвознавчих питань, як з нею.

 Коли по смерті Валентини Василівни проводили меморіальні 
заходи, довелося почути від співробітників Інституту старшого 
віку, насамперед її ровесників, ніби після смерті чоловіка вона 
кардинально змінилася, не спілкувалася з колегами. Здається, 
вони просто існували з нею в паралельній реальності й мали 
дуже приблизне уявлення (якщо взагалі мали його) про її ді-
яльність, бо коло наукових контактів Валентини Василівни і в 
Україні, і за її межами було величезним. І хоча вчена ніколи не 
жалкувала сил і часу для всіх, до кого чи до чиєї праці мала сен-
тименти, інтенсивність її дослідницької діяльності з роками не 
зменшувалася, а зростала. Як вдавалося поєднувати непоєдну-
ване, було відомо лише їй.

 До останніх днів Валентина Василівна не втратила неймовір-
ного ентузіазму в роботі й щирого захоплення нею. Її поведінка 
й реакції дуже часто суперечили тим, з якими здебільшого до-
водилося стикатися в житті. Скажімо, чи багатьох поважних 
учених Вам доводилося стрічати в архівах? Щоб перерахувати, 
кого особисто впродовж кількох десятиліть бачила там, виста-
чило б пальців і однієї руки. Тому не можу не пригадати, з яким 
завзяттям Валентина Василівна рушала зі мною до наукового 
архіву Інституту археології НАН України, варто було обмови-
тись, що там в особовому фонді Д. Щербаківського зберігається 
величезна бібліографія з портретної проблематики. І не просто 
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навідувалася до архіву, а від 10 до 17 години по-студентському 
старанно виписувала й переписувала все, що могло стати в при-
годі й відкрити якийсь із неосягнених аспектів улюбленої теми. 
Дорогою встигала заглянути на стихійний базарчик біля метро 
«Оболонь», закупити ранню городину, поділитися рецептом 
фірмового холодника, який збиралася приготувати для сина, а 
після завершення джерелознавчих студій так само легко линула 
на Поділ до свекрухи, будь-яку забаганку якої вона була готова 
виконати, скількох фізичних зусиль або грошових видатків це не 
потребувало б, бо турботи про свекруху акумулювали її неви-
черпне почуття до втраченого чоловіка. 

 Досі стоїть перед очима усміхнене й натхненне обличчя Ва-
лентини Василівни, коли десь у метро чи в майстерні на Андрі-
ївському узвозі вона демонструвала щойно надіслані колегами 
з інших міст і країн світлини творів Федора і Василя Кричев-
ських, Петра Холодного та ін. Здається, більшої втіхи годі було 
очікувати. Хіба коли приносила їй копію якоїсь рідкісної книж-
ки з одним-єдиним реченням про втрачений портрет або його 
поганенькою репродукцією, добутою через колег-музейників із 
фондосховищ, яку вона марно намагалася розшукати чимало 
років. 

 Валентині Василівні органічно була чужа статусна пиха, якою 
так хибують «учені зі світовим ім’ям», прагнення возвеличи-
тись бібліографічними покажчиками, лауреатствами, званнями 
et cetera. Скільки непересічних особистостей не те що пропону-
вали, а вмовляли її висунути монографію про В. Кричевського, 
що стала помітним явищем у вітчизняній культурі, на здобуття 
Національної премії України ім. Т. Шевченка. А вона у відповідь 
посміхалася: «Куди там висувати. От, дасть Бог, видам трило-
гію, а це ж лише один з томів!». Так воно й виходило, що з року 
в рік «безпардонні пронози» пробиралися до Шевченківського 
комітету чи знаходили важелі впливу на його членів і тішилися 
«вибитим» лауреатством, а справжні вчені залишалися просто 
вченими. Переконана, що й посмертне відзначення Державною 
премією України в галузі науки і техніки відбулося лише тому, 
що йшлося про колективну працю і колектив авторів відповідно. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



215

Жмуток спогадів

 У зв’язку з цим не можу не зауважити, з якою іронією Вален-
тина Василівна ставилася до славослів’я, добре знаючи ціну йому 
та його носіям, і водночас як важливо для неї було почути (про-
читати) добре слово від тих, кого вона дійсно поважала й ціну-
вала. Пам’ятаю, скільки дитячої образи крилося в словах дослід-
ниці, коли мимохідь згадала, як свого часу відгукнувся про її 
працю один з провідних вітчизняних гуманітаріїв: «Як ти могла 
мені не сказати!». Або як раділо її серце, коли незадовго до від-
ходу в кращі світи потелефонувала з далекого Каракасу Г. Лінде і 
щиро подякувала авторці за книжку про батька... 

 Знаю від багатьох колег, не тільки мистецтвознавців, з яким 
острахом вони зверталися до Валентини Василівни, проте були 
подивовані її відкритістю та готовністю допомогти. Скажімо, 
коли видавець О. Савчук запропонував дослідниці стати автор-
кою передмови до хрестоматії «Василь Кричевський», вона радо 
відгукнулася, але… не встигла. Було непросто зважитися написа-
ти текст, який мала підготувати Валентина Василівна. Довго від-
мовлялася, та пан Олександр наполіг – це була данина пам’яті не 
лише героєві хрестоматії, але й ревній дослідниці його творчості. 

 І в ІМФЕ, і за його стінами ім’я Валентини Рубан було зна-
ковим, проте в останній період її життя не бракувало ні болей, ні 
прикростей. Скільки стоїчної витримки треба було мати поваж-
ній ученій, щоб не реагувати на огидні вчинки деяких статусних 
«колег», котрі то під час чергової атестації вимагали, щоб співро-
бітники відділу образотворчого мистецтва проголосували за її 
звільнення з Інституту (до честі колег, тоді жоден з них не відгук-
нувся на вимогу), то чинили всілякі перешкоди для захисту ди-
сертацій її аспірантами. Попри болісні шрами, що відкладалися 
на її серці, Валентина Василівна просто продовжувала наполе-
гливо працювати і всіляко допомагала талановитим дослідникам 
долати бюрократичні стіни, хоча останні часом відмовлялися від 
боротьби – відкрите протистояння в наукових колах загрожува-
ло цілковитою ізоляцією. Напевне, лише з відходом Валентини 
Василівни в засвіти прийшло усвідомлення того, наскільки важ-
ливою була її роль у формуванні «системи координат» у науко-
вому середовищі  – системи, у якій досліджують і дискутують, 
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а не схвалюють, не читаючи, у якій не фальшують документів, 
не опускаються до хамства, не живляться помстою. Вона дійсно 
належала до категорії тих, хто «держав небо на плечах». 

 P.  S. Коли дописувала цей матеріал, у НАОМА одна з там-
тешніх юних викладачок захищала дисертацію, присвячену осо-
бливостям художньої мови Шевченкової графіки. У переліку 
опрацьованої літератури не наведено жодної праці В.  Рубан  – 
ані присвячених Шевченковим портретам статей, ані монографії 
про портретне малярство першої половини ХІХ ст., ані розділів в 
академічних історіях українського мистецтва та культури. Див-
но? З одного боку, так. Але нема там також репресованих біль-
шовиками фундаментальних монографічних розвідок О.  Но-
вицького й Ф. Ернста, написаних для «єфремовського» Повного 
зібрання творів Т.  Шевченка, монографії О.  Новицького «Шев-
ченко як офортист», статей Є.  Кузьміна й багатьох інших кла-
сиків мистецтвознавчого шевченкознавства. Нема навіть томів 
«мистецької спадщини» останнього академічного Повного зі-
брання творів Т. Шевченка. Тож Валентина Василівна опинилася 
«у вигнанні» в добірному товаристві. Шкода лише, що лиховісні 
традиції «репресування» / «замовчування» виявилися настільки 
живучими серед обтяжених ученими званнями і науковими сту-
пенями осіб з її alma mater.
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Валентина Рубан.  
1977 (?) рік

Валентина Рубан.  
1980 (?) рік
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Монографія Валентини 
Рубан «Український 

радянський портретний 
живопис». 1977 рік

Альбом  
«Портрет  
у творчості  
українських  
живописців»  
(упорядниця  
і авторка  
вступної статті –  
Валентина Рубан).  
1979 рік
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Комплект листівок  
«Український портретний живопис. 
ХVІ–ХVІІІ ст.»  
(упорядниця і авторка вступної 
статті – Валентина Рубан). 1981 рік

Комплект листівок  
«Український портретний живопис. 
Перша половина ХІХ ст.»  
(упорядниця і авторка вступної 
статті – Валентина Рубан). 1982 рік

Комплект листівок  
«Український портретний живопис. 
Середина ХІХ ст.»  
(упорядниця і авторка вступної 
статті – Валентина Рубан). 1983 рік
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Монографія  
Валентини Рубан 
«Український  
портретний  
живопис  
першої половини 
ХІХ століття».  
1984 рік

Монографія  
Валентини Рубан 

«Український  
портретний  

живопис  
другої половини 

ХІХ – початку 
ХХ століття». 

1986 рік 
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Каталог виставки творів  
Григорія Довженка  
(упорядниця і авторка  
вступної статті –  
Валентина Рубан).  
1983 рік

Альбом-монографія  
Валентини Рубан  
«Микола Попов». 

1985 рік
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Монографія Валентини Рубан  
«Забуті імена. Розповіді про  

українських художників  
ХІХ – початку ХХ століття».  

1990 рік 

Альбом 
«Анатоль Петрицький. 
Портрети сучасників» 
(упорядниця і авторка 
вступної статті –  
Валентина Рубан). 
1991 рік 
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Михайло Романишин, Катерина Кричевська-Росандіч, Дмитро Малаков, 
Валентина Рубан на відкритті виставки родини Кричевських  
у Державному музеї українського образотворчого мистецтва.  

13 вересня 1993 року

Віктор Задорожний, Михайло Романишин,  
Катерина Кричевська-Росандіч, Валентина Рубан, Іван Макогон  
на відкритті виставки родини Кричевських у Державному музеї  
українського образотворчого мистецтва. 13 вересня 1993 року
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Михайло Романишин, Катерина Кричевська-Росандіч, Ігор Ліховий, 
Валентина Рубан на відкритті виставки родини Кричевських  
у Державному музеї українського образотворчого мистецтва.  

13 вересня 1993 року

Ірина Левитська, Катерина Кричевська-Росандіч,  
Леонід Тоцький, Валентина Рубан біля Державного музею українського 

образотворчого музею. 13 вересня 1993 року
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Виступ Валентини Рубан на відкритті меморіальної дошки  
Василеві Кричевському на фасаді будинку по вул. Стрілецькій, 28  

у Києві. 12 січня 1998 року
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На відкритті меморіальної дошки Василеві Кричевському  
на фасаді будинку по вул. Стрілецькій, 28 у Києві (зліва направо): 

Микола Стороженко, Валентина Рубан, Ніна Саєнко,  
Дмитро Малаков, Людмила Чорна, Андрій Чебикін, Тетяна Матлах, 

Тетяна Момро, Надія Долгіч, Ігор Ліховий, Василь Забашта.  
12 січня 1998 року
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Валентина Рубан, Дмитро Малаков, Ірма Тоцька  
на відкритті виставки Миколи та Василя Кричевських  

у Палаці мистецтв «Український дім». 25 червня 1999 року

Софія Скрипник, Валентина Рубан, Дмитро Малаков, Ярослав 
Скрипник, Галина Ярова, Валерій Губенко, Семен Равський  

на відкриті виставки творів, подарованих  
Катериною Кричевською-Росандіч, у Музеї культурної спадщини. 

20 серпня 1999 року
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Валентина Рубан (у центрі)  
із сином Олександром  
та Іриною Малаковою  
по дорозі в Ірпінь.  
14 жовтня 2000 року

Валентина Рубан  
з Оксаною Лінде де Очоа 

(праворуч)  
та Іриною Ходак.  

2003 рік

www.etnolog.org.ua

IM
FE



230

Валентина Рубан у відгуках, спогадах, рефлексіях колег

Валентина Рубан  
на презентації  
монографії  
«Кричевські  
і українська  
художня культура  
ХХ століття.  
Василь Кричевський» 
у НАОМА.  
2 червня 2004 року

Виступ Валентини Рубан на презентації монографії  
«Кричевські і українська художня культура ХХ століття.  

Василь Кричевський» у НАОМА.  
Сидять: Олександр Федорук, Іван Драч, Леонід Андрієвський,  

Василь Перевальський. 2 червня 2004 року
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Друга книга  
четвертого тому  

«Історії української культури» 
(наукова редакторка  

й авторка тому –  
Валентина Рубан).  

2004 рік

Четвертий том  
«Історії українського  
мистецтва» 
 (наукова редакторка  
й авторка тому –  
Валентина Рубан).  
2006 рік
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Валентина Рубан.  
1990-ті роки
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Виступ Валентини Рубан на відкритті виставки акварелей  
Катерини Кричевської-Росандіч у Музеї культурної спадщини.  

7 вересня 2006 року

Юрій Московченко, Дмитро Малаков, Богдан Горинь,  
Микола Шудря, Валентина Рубан, Олександр Тихенко  

на відкритті виставки акварелей Катерини Кричевської-Росандіч  
у Музеї культурної спадщини. 7 вересня 2006 року
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Каталог виставки творів 
Василя Кричевського  
в Українському музеї  
у Нью-Йорку  
з передмовою  
Валентини Рубан. 
2007 рік

Альбом творів  
народної художниці 

України Поліни Шакало з 
передмовою  

Валентини Рубан.  
2007 рік
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Валентина Рубан  
(праворуч) з 
Мар’яною Кри-
чевською-Косач 
(у центрі) біля 
Лук’янівського 
кладовища.  
4 вересня 
2007 року

Валентина Рубан на станції метро «Лівобережна» в Києві.  
21 березня 2011 року
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Виступ Валентини Рубан – наукової керівниці  
дисертаційного дослідження Ірини Ходак –  

на засіданні спеціалізованої вченої ради ІМФЕ. 14 травня 2010 року

Валентина Рубан на засіданні спеціалізованої вченої ради ІМФЕ. 
14 травня 2010 року
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Валентина  
Рубан у садибі 
«Покорщина».  
20 грудня 
2011 року
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Дмитро Малаков і Валентина Рубан  
з новою книжкою про Кричевських. 13 вересня 2014 року

Монографія  
Валентини  
Рубан-Кравченко  
«Кричевські і укра-
їнська художня 
культура  
ХХ століття.  
Василь  
Кричевський».  
2004 рік
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Розділ 2. 

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ:
МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ  

ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
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Лариса Ганзенко

СТІНОПИС  
КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ В КИЄВІ: 
до проблеми реконструкції  
втрачених шарів XVII–XVIII століть

Автентичність художнього твору є ключовим поняттям су-
часної пам’яткоохоронної діяльності. Усвідомлення його змісту 
суттєво змінилося від часу інституціоналізації реставрації як 
виду наукової діяльності (друга половина ХІХ ст.), що вплину-
ло на методи реставраційного втручання та визначило стратегію 
пам’яткоохоронної діяльності, яка посутньо завжди була прак-
тичним утіленням діалогу культур, своєрідною формою куль-
турного спадкування. Коли реставратор втручається в матері-
альну структуру твору (розчищає його від бруду, укріплює або 
виконує інші операції), то в такий спосіб долучається до його 
сприйняття-творення. Спочатку він сам стає реципієнтом, зчи-
туючи змісти, закодовані художником-автором, а пропустивши 
цю інформацію крізь власні «світоглядні фільтри», уже у свій «іс-
торичний час» модифікує «тіло» пам’ятки, переймає роль творця 
й інтерпретує його на власний розсуд з огляду на актуальні на 
ту пору уявлення про мету реставраційної професії та пропонує 
глядачеві зовсім іншу, оновлену (максимально збережену або 
кардинально перероблену), фізичну даність. Трапляються ви-
падки, коли творчі акти «художника-автора», «реставратора» й 
«глядача» розділяють століття. 

Актуальні уявлення про красу завжди призводять до зміни 
сприйняття мистецтва попередніх періодів. Навіть реставрація, 
методологічно орієнтована на збереження первісних шарів жи-
вопису, не може гарантувати цього. Результатом реставрацій-
них втручань стає фактична зміна первісного стану твору: його 
автентична матеріально-предметна структура ускладнюється, 
поєднуючи первісні авторські шари, реставраційні суміші й 
напластування пізніших епох. Саме поверхня модифікованого 
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художнього твору, що постає перед очима глядача, і є тією ху-
дожньо-образною реальністю, яка кодує для нього певні смисли. 
При цьому комплексна характеристика реставрованого об’єкта 
змінюється  – історична цінність зростає від епохи до епохи. 
Натомість художньо-естетична значимість пам’ятки не може 
нагромаджуватися, бо від моменту завершення роботи худож-
ником-автором починається процес фізичного старіння твору. 
Зокрема, у монументальному живописі поверхні стін тьмяні-
шають, з’являються вапняний наліт, грибок, кракелюр або виси-
пання фарб, що суттєво впливає на враження від пам’ятки, за-
важає її естетичному сприйняттю. Зміни торкаються і ціннісної 
орієнтації глядача, суспільства в цілому. У  тих випадках, коли 
йдеться про пам’ятки образотворчого мистецтва або архітек-
тури, естетична цінність твору є визначальною, без неї об’єкт 
втрачає свою сутнісну ознаку – перестає бути твором мистецтва, 
а його художньо-естетична значимість переходить у латентний 
стан, тобто пам’ятка позбувається визначальної здатності мате-
ріалізувати художньо-естетичні почуття того, хто її сприймає. 
Тому постає питання не тільки про консервацію існуючих шарів, 
а й про наступні етапи реставраційного втручання (розкриття, 
надання експозиційного вигляду, відтворення), за допомогою 
яких забезпечують можливість естетичного сприйняття об’єкта. 
Під час ремонтно-відновлювальних робіт ХІХ–ХХ  ст. у  давніх 
пам’ятках пізніші шари ігнорували як менш вартісні (заради 
розкриття первісного шару живопису напластування пізніших 
епох безжалісно знищували й лише зрідка фіксували)   1. Сучас-
на наукова концепція пам’яткоохоронної діяльності такий під-
хід заперечує. Саме комплекс збережених історичних шарів 
(від первісного до останнього) формує неповторну цілісність 
пам’ятки в історичній ретроспективі її буття, яку нині розгля-
дають як автентичність. Зміни, унесені впродовж історії побу-
тування пам’ятки, уважають виявом культури кожної наступної 

1 Ганзенко Л. Г. История реставрации древнерусской монументальной живо-
писи на Украине ХVII–ХІХ вв. (Киев): автореф. дис. ... канд. искусствоведе-
ния: 17.00.04. Л., 1990. 25 с.; Її ж. Нове про стінопис Кирилівської церкви в 
Києві. Пам’ятки України: історія та культура. 1997. № 1. C. 29–34.
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епохи, відображенням світоглядних, художньо-естетичних, со-
ціально-політичних ідей і фіксацією художніх досягнень, рівня 
технологій та майстерності, свідченням про особу замовника й 
суспільства загалом  2.

 Статтю присвячено проблемі автентичності пам’ятки куль-
тури – київської Кирилівської церкви – у єдності її збережених 
історичних шарів (як авторських, так і реставраційних). Кожний 
такий шар є відображенням характеру використання пам’ятки 
на одному з етапів її побутування, переосмислення суспільством 
значення попередніх етапів існування, фіксації актуальних есте-
тичних концепцій. 

 Дослідження виконано із залученням архівних джерел Інсти-
туту рукопису Національної бібліотеки України ім.  В.  Вернад-
ського (далі – ІР НБУВ), Центрального державного історичного 
архіву України в м. Києві (далі – ЦДІАК України), Російського 
державного архіву давніх актів у Москві (далі – РДАДА), опублі-
кованих матеріалів з історії побутування церкви. Виявлені відо-
мості зіставлено із зафіксованими у звітах результатами натурних 
обстежень пам’ятки, проведених у 1954 й 1975 роках фахівцями 
Київського міжобласного художньо-будівельного науково-рес-
тавраційного виробничого управління (далі – КМХБНРВУ). 

 Архітектура та стінопис Кирилівської церкви впродовж її 
багатовікової історії зазнали суттєвих втручань. Землетруси, по-
жежі, зміни власників і характеру господарювання позначили-
ся на стані збереженості давньої святині. Узагальнення резуль-
татів реставраційних обстежень стінопису церкви, з’ясування 
ідейно-естетичних засад ремонтно-реставраційних поновлень 
упродовж ХVІІ–ХХ  ст., вивчення рукописних архівних та опу-
блікованих джерел дозволило переглянути окремі сторінки іс-
торії пам’ятки, запропонувати атрибуцію пізніших шарів, що, 
здавалося, назавжди відійшли в небуття.

2 Gfeller A. Й. The Authenticity of Heritage: Global Norm-Making at the Crossroads 
of Cultures The American Historical Review. Oxford, 2017. V.  122, is.  3 (June). 
P.  758–791; The Nara Document On Authenticity UNESCO-ICOMOS. URL: 
http://www.international.icomos.org/ centre_documentation/index. 
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 Під час обстеження стінопису церкви на поверхні тиньку 
подекуди виявляли до п’яти нашарувань. Перший (автентичні 
фрески XII  ст.), четвертий (поновлення кінця XIX  ст.) і п’ятий 
(реставраційні тонування другої половини XX  ст., точніше  – 
1954 й 1975  років) шари ідентифікуються чітко. Водночас ли-
шилися ледь помітні решти ще двох шарів (другого й третього), 
атрибуції яких присвячено пропоновану публікацію.

 До практично втрачених шарів належать фрагменти живопи-
су, зафіксовані під час дослідження церкви А. Праховим (1846–
1916), професором Санкт-Петербурзького, а згодом і Київського 
університетів, відомим істориком мистецтва, який виявив ін-
терес до київських старожитностей та потурбувався про роз-
криття, укріплення і поновлення стінопису Кирилівської церкви 
впродовж 1880–1882 років. У важливій справі йому допомагали 
учні Київської рисувальної школи, очолюваної М. Мурашком  3. 
Висновки професора зафіксовано в його звітах Імператорському 
Російському археологічному товариству (від 21 червня 1881 року 
й 21 липня 1881 року)  4 та низці підготовлених ним публікацій  5. 

 У звітах А. Прахов зазначив, що два зображення в централь-
ній наві (Богоматір і Св. Трійця) написані не на первісному ґрун-

3 Мурашко Н. И. Киевская рисовальная школа 1875–1901. Воспоминания ста-
рого учителя. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1907. 240 с., ХХХIV табл. ил.

4 Чернетки цих документів було опубліковано А.  Пучковим: Пучков  А. 
Кирилловские черновики А.  В.  Прахова (декабрь 1880  – ноябрь 1881  гг.). 
Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спад-
щини. Київ, 2007. Вип. 4. С. 153–294.

5 Прахов  А.  В. Открытие фресок Киево-Кирилловской церкви, ХІІ  века, 
исполненное в 1881 и  1882  гг. А.  В.  Праховым, действительным членом 
Императорского Русского археологического общества. СПб., 1883. 13  с.; 
Его же. Фрески Киево-Кирилловской церкви XII в. (Речь, произнесенная в 
Общем собрании Императорского Русского археологического общества 9 ян-
варя 1883 г.). Киевская старина. Киев, 1883. Кн. 5. С. 97–100; Его же. Киевские 
памятники византийско-русского искусства: доклад в Имп. Московском ар-
хеологическом обществе 19–20  дек. 1885  г. Древности: Труды Московского 
археологического общества. М., 1887. Т. 11, вып. 11. С. 1–31; Его же. Каталог 
выставки копий с памятников искусства в Киеве X, XI и XII в., исполненных 
А. В. Праховым в течение 1880, 1881 и 1882 гг. СПб., 1882. VI, 46 с., 1 л. ил.
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ті, а на вапняному тонкому підмальовкові, покладеному поверх 
давньої фрески. Він припускав, що Богоматір навмисне витрима-
на в «найдавнішому стилі», але в потрактуванні фігури та облич 
ангелів, які її оточують, проглядає «вільне мистецтво XVII ст.». 
До того ж дослідник бачив залишки реставраційних поновлень у 
вівтарі на поверхні Таємної вечері (Євхаристії) і святительсько-
го чину   6. На тій самій живописній поверхні А.  Прахов також 
знайшов сліди вельми невмілого пізнішого підведення. Скажі-
мо, лики Богоматері й декількох ангелів були пройдені чорною 
фарбою для того, щоб, імовірно, додати їм сили, натомість по-
чаткові лики, які збереглися в інших частинах цих зображень, 
вирізнялися світлим і дуже делікатним письмом. Розглядуваний 
живопис покривав увесь вівтар, але під час розчищення ниж-
ніх рядів зображень був безжально й нерозумно відшкрябаний. 
Живопис доби відбудови храму зберігся також у півкуполі Ки-
рилівського вівтаря та на паперті. Але найважливішим його 
фрагментом А. Прахов назвав портрет Василя Красовського на 
стовпі (пілястрі південної стіни в нартексі церкви) та зображен-
ня ангела з головного вівтаря, Ісуса Христа у вінці серед ангелів у 
півкуполі апсиди. А. Прахов дійшов висновку, що згаданий шар 
належить до періоду відновлення храму, яке, на його думку, від-
булося в XVI або XVII ст.  7. На час очолюваних професором рес-
тавраційних робіт цей шар зберігся дуже погано, тому його по-
чали змивати до давнього тиньку. Проте виявилося, що під ним 
давні фрески не збереглися. Тоді за граф’єю XII ст. учні Київської 
рисувальної школи М.  Мурашка олійними фарбами виконали 
нові зображення  8.

 Обстежуючи 1954  року Кирилівську церкву, реставратори 
натрапили на незначні залишки стінопису, ідентифікованого 
ними як малювання на клейовій основі. За результатами зон-
дажних досліджень було означено топографію цих решток (ста-

6 Пучков  А. Кирилловские черновики А.  В.  Прахова (декабрь 1880  – ноябрь 
1881 гг.). С. 245.

7 Прахов А. Киевские памятники византийско-русского искусства. С. 4.
8 Мурашко Н. И.  Киевская рисовальная школа 1875–1901. Воспоминания ста-

рого учителя. С. 115–118.
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ном на 1954 рік): зображення Богоматері, котра сидить в альтан-
ці на тлі райського саду, на північній стіні притвору біля входу 
на хори; орнамент під барабаном північної апсиди; орнаменти на 
східному боці північного вівтаря, у барабані головної бані, під 
зображенням дванадцяти апостолів, а також портрет ігумена в 
нартексі на пілястрі південної стіни  9.

 На особливу увагу заслуговують спостереження наступного 
покоління реставраторів, які працювали в церкві вже в 1970-х 
роках. Художник-реставратор П.  Редько й мистецтвознавиця 
О. Коваленко під шаром олійних малювань XIX ст. де-не-де помі-
тили зацілілі фрагменти живопису на клейовій основі, що чітко 
лягали за граф’єю XII ст. і ніби підправляли потьмянілі фрески. 
У місцях втрат тиньк великокняжої доби подекуди було зміцне-
но левкасними цвяхами, втрати на ньому обережно заправлено, 
а реставраційні доповнення тоновано вохрою на клейовій осно-
ві  10. Виконане тоді пробне розкриття живопису на рівні ніг Бо-
гоматері й підніжжя, на якому вона стоїть, показало сліди граф’ї 
XII ст., перекритої подряпинами та плямами чорного забарвлен-
ня (можливо, смоли). Згадані пошкодження перекриває майже 

9 Мамолат Є. Історична довідка. Матеріали обстеження стану настінного жи-
вопису Кирилівської церкви. Київ, 1954 рік // Архів КМХБНРВУ; Плющ О. 
Зондажні дослідження. Матеріали обстеження стану настінного живопису 
Кирилівської церкви. Київ, 1954 рік // Там само. 

 Архів КМХБНРВУ в 1970–1980-х роках розміщувався на території 
Флорівського Вознесенського монастиря (Київ, вул. Фролівська, 6/8). Саме 
тоді авторці публікації пощастило працювати зі згаданими в статті рестав-
раційними звітами. У зв’язку з ліквідацією установи, архів було депаспар-
тизовано. Упродовж тривалого часу документи зберігалися в приміщеннях 
Інституту «Укрпроектреставрація» (Київ, Контрактова площа). Їхня доля 
нині нам невідома. Дублікати окремих реставраційних звітів 1950–1970-х 
років передали до архіву Національного заповідника «Софія Київська». 

10 Редько П., Коваленко О. Звіт про реставрацію фрескового живопису ХІІ ст. 
й олійного живопису XIX в. в центральній апсиді Кирилівської церкви в 
м. Києві. 1975 рік // Архів КМХБНРВУ. Авторка статті вдячна О. Коваленко 
й А. Остапчуку – учасникам реставраційних робіт 1970-х років, які на її про-
хання 1984 року показали місця, де було виявлено сліди реставраційних до-
повнень ХVІІ (ХVІІІ) ст. іn situ.
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втрачений шар малярства на клейовій основі, що, де це можна 
простежити, повторює малюнок граф’ї ХІІ ст. Так само виявле-
но шар живопису на клейовій основі, накладений поверх граф’ї 
XII ст., у композиції Євхаристія на ділянці із зображенням пре-
столу з потиром та дискосом. У головній апсиді під час обстежен-
ня розкритих постатей святителів увагу реставраторів привер-
нуло зображення другого від центрального вікна (з південного 
боку) святителя: на його обличчі втрати тиньку обережно під-
ведено реставраційним тиньком, а поверх вохрою намальовано 
око. У подібній манері виправлено обличчя ангела в привіконній 
ніші (на її південній щоці) у північній частині притвору  11. 

 Зауважимо, що включення в структуру історичних шарів 
церковного живопису Кирилівської церкви методологічно орі-
єнтовані на збереження та навіть на відтворення давнього шару 
фресок, адже їх виконали за граф’єю ХІІ ст. для того, щоб лише 
підправити давні фрески (зокрема, у місцях, де заповнення рес-
тавраційного тиньку тоновано світлою вохрою або на тих ділян-
ках, на яких підведено контури збережених фресок фарбою на 
вапняному молоці). 

 Ідеологічні засади такої реставраційної методології відомі 
в культурі Італії ренесансної доби (ХIV ст.). Античні руїни тоді 
усвідомлювалися як «свідки» минулого. На думку Ф. Петрарки 
(1304–1374), відродження античної традиції мало забезпечити 
успіхи в політиці й усіх сферах культури. Часи панування дав-
нього Риму були для поета героїчним періодом слави його ві-
тчизни. Охоплений пристрасним бажанням відродити минулу 
велич і славу вічного міста, у листі до єпископа Ломбезького 
Д. Колонна поет виголошує: «Кто усомнится, что Рим тотчас во-
скрес бы, начни он себя знать»   12. Ця містична віра у всемогут-
ність археологічної пам’ятки та політичні фантазії стали маревом 
цілого покоління і відобразилися, наприклад, в археологічному 
трактаті Фр. Поджіо Браччіоліні, збирача манускриптів та мону-

11 Там само.
12 Петрарка Ф. Письма  / пер., послесл., коммент. В. В. Бибихина. СПб.: Наука, 

2004. С. 111.
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ментальних творів, і в Бруні, послідовника Ф. Петрарки  13. Влас-
не, терміни «реставрація» (як назва різновиду ремесла, від лат. 
restavratio  – «відтворення») та «пам’ятка» (як назва об’єкта, що 
представляє культуру минулих епох) зародилися в культурі Ре-
несансу. 

 У культурі України початку ХVІІ ст. ми спостерігаємо схо-
жі процеси. Коли після Люблінської унії (1569) у межах єдино-
го державного управління Речі Посполитої об’єднали Галичину, 
Поділля, Холмщину, Волинь, Наддніпрянщину, представники 
галицької та польської шляхти (більш освічені) стали на служ-
бу до волинських та київських можновладців, отримали від них 
посади та маєтки, витісняючи місцеву знать. Отже, між ними 
точилася боротьба за соціальний статус і землі. Церковні угід-
дя, як і храмові споруди, відібрані в православних громад, пере-
ходили до уніатів, що породжувало ворожнечу й протистояння. 
Ситуація лише загострилася після прийняття Берестейської унії 
1596 року. На тому тлі навколо магістратів за підтримки козаків 
зародився супротив духовній дискримінації, сформувалася іде-
ологія «старожитнього народу руського Володимирового коре-
ня», що стала руслом збереження руської (української) ідентич-
ності   14. У  розбудованій за цією програмою системі цінностей 
велике значення надавали збереженню православних святинь. 
Піклування про них мало глибоку патріотичну основу.

 Дещицю відомостей про побутування Кирилівської церкви 
в XVI–XVII  cт., важливих для атрибуції втрачених шарів сті-
нопису, опубліковано 1863 року в «Киевских епархиальных ве-
домостях». Неназваний автор уміщеної там статті посилається 
на «Акти київських монастирів», зокрема «Акти Кирилівського 
монастиря», що на той час зберігалися в Київській духовній ака-
демії  15. 

13 Корелин М. С. Первые шаги классической археологии. Труды ІХ археологичес-
кого съезда в Вильне. М.: Тип. Э. Лиснера и Ю. Романова , 1895. Т. 1. С. 122.

14 Яковенко  Н. Нариси з історії середньовічної та модерної України. Київ: 
Критика, 2006. С. 195–310.

15 Киево-Кирилловский (упраздненный) монастырь.  Киевские  епархиальные 
ведомости.  1863. № 22. С. 673. 
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 Виявилося, що згадані «Акти монастирів» нині зберігаються 
в ІР НБУВ. Вони дозволили підтвердити й уточнити певні відо-
мості з історії церкви в ХІV–ХVІІ ст., наведені в публікаціях ХІХ–
ХХ ст. 

 Згідно із цими документами, «монастир Святого Кирила <…> 
по татарській руїні пусткою був»  16. Після того, як «Сигізмунд II 
1555 року передав Кирилівську церкву з усіма угіддями церкві 
Київського замку, монастир ігумена не мав»   17. Тож князь Ва-
силь-Костянтин Острозький, воєвода київський, роздав монас-
тирські землі «на утримання приватним особам»  18. Нещодавно 
до наукового обігу введено документ «Привилей Богдану Ивано-
вичу Шавуле на церковъ в Киеве Заложеня светого Кирыла, до 
живота его», що зберігається в РДАДА  19, з якого дізнаємося, що 
не Василь-Костянтин Острозький, а Семеон Пронський, князь із 
роду Рюриковичів, воєвода київський (1545–1555), який одним з 
перших перейшов у католицизм, клопотав 1555 року перед Жиг-
монтом Августом (Сигізмундом ІІ) про передання Кирилівської 
церкви Богданові Шавулі. А  повним відродженням Кирилів-
ський монастир зобов’язаний саме князю Василеві-Костянтино-
ві Острозькому, який 1605 року віддав ігумену Острозького мо-
настиря св. Хреста Василеві Красовському Кирилівську церкву й 
усі землі, що коли-небудь їй належали. З «Актів Кирилівського 
монастиря» відомо й про подальші події: «Василь Красовський 
початок добрий зачав, і він тую спустошену й завалену з давніх 
часів церкву працею, коштом, старанням і накладом своїм під-
няв, мури обвалені, верх найдірявіший полагодив, накрив і ві-
втар до відправлення Служби Божої впорядкував»   20. Відомо, 

16 Акти Києво-Кирилівського монастиря. Про підтвердження королем Польщі 
Сигізмундом  ІІІ привілеїв монастиря. Викладення історії монастиря  // 
ІР НБУВ. Ф. ІІ. Спр. 20876, 20873, 20874.

17 Там само. Спр. 20876.
18 Там само. Спр. 20873.
19 РДАДА. Ф. 389. Спр. 43. Арк. 8–8 зв. Документ опубліковано: Метрыка Вялікага 

княства Літоўскага. Книга  43 (1523–1560)  / под. ред. В.  С.  Мянжинского. 
Минск: Беларус. наука, 2003. 167 с.

20 ІР НБУВ. Ф. ІІ. Спр. 20874.
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що відбудовні роботи в Кирилівському монастирі (1605–1614) 
тривали весь час ігуменства Василя Красовського, бо приватні 
особи, яким князь Василь-Костянтин Острозький раніше роз-
дав монастирські угіддя, намагаючись оборонити свої права на 
них, заподіяли церкві й монастиреві чималих збитків та руй-
націй. Скажімо, такий собі Войтех Соколовський, слуга пана 
Вацлава Вільговського, підвоєводи київського, настоятеля й 
урядника Київського замку, багато клопотів завдав Василеві 
Красовському. Тому ігумен вирішив за звичаєвою нормою тих 
часів уписати свою скаргу до актової Книги права магдебурзь-
кого міської ратуші Київського воєводства. Ротмістр Михайло 
Шишка-Жилковський зі слів ченця Кирилівського монастиря 
Якова – очевидця, який свідчив за дорученням Красовського, за-
писав тоді в згаданій книзі, що «всередині Кирилівського хра-
му, у стіні жертовника (лівобіч) скарб від перших старожитних 
православних християнських князів замуровано; а він [Войтех 
Соколовський.  – Л.  Г.], виклепавши цей скарб, храм Господній 
залупивши, забрав і, щоб того вчинку свого укрити, а церкву тую 
вкінець зубожити між тих недавніх чисел місяця червня 14 дня 
і 16  дня року  1608 погнав челядь»   21. Далі чернець Яків додав, 
що бачив «у храмі вівтар розбитий, розламаний. Від того вівта-
ря ліворуч біля жертовника в стіні була скриня замурована, … 
а вони видовбли… у тому самому храмі лівобіч, у куті стіни було 
два гроби кам’яні викопано й на багатьох місцях філяри, стовпи 
пооббивано, цеглу, мур побито, ламано вікна, скрині вийнято, 
гроби розколупано, розкопано вівтар, філяри, стовпи, вікна»  22.

 На підставі згаданих документів можна визначити обсяг 
руйнації храму 1608  року, а отже, встановити масштаб робіт з 
відбудови за часів ігуменства Василя Красовського відповідно, 
бо з того самого джерела дізнаємося, що він, «обживши церк-
ву для відправлення хвали Божої, із цього світу зійшов»  23. По-

21 Там само.
22 Акти Києво-Кирилівського монастиря. Виписка з книг міських про напад 

поляків на Кирилівський монастир та про пошкодження в церкві // ІР НБУВ. 
Ф. ІІ. Спр. 20816.

23 Там само.
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мер Василь Красовський 1614 року   24. Розміщення зазначених у 
цих документах ділянок пошкоджень збігається з топографією 
делікатних доповнень до давнього фрескового живопису, що їх 
бачив А. Прахов та виявили реставратори в 1954 та 1975 роках. 
Тому можна припустити, що саме за часів Василя Красовсько-
го частково оновили живопис на ділянках, понівечених під час 
бешкетів челяді Войтеха Соколовського: у консі головної апсиди 
(на рівні ніг Богоматері та підніжжя, на якому вона стоїть), у ком-
позиції Євхаристія (престол з потиром та дискосом), у компози-
ції святительського чину (на обличчі другого від вікна з півден-
ного боку святителя), у північній частині притвору (на обличчі 
ангела на південній щоці привіконної ніші). Отже, до того часу 
згадані руйнування вівтаря, жертовника, лівого кута притвору 
церкви, а також стовпів і вікон, збитий зі стін тиньк і зрушене 
мурування виправили, завершили ремонт бань і склепінь. Ці 
припущення суголосні твердженню Ю. Асєєва, який 1940 року 
вивчав пам’ятку й дійшов висновку, що на початку ХVІІ ст. над 
північним і південним кінцями трансепта, а також над частиною 
простору центральної нави над хорами було зведено нові коро-
бові склепіння  25. 

 А.  Прахов, повторюючи цю легенду, відому йому, вочевидь, 
з публікації в «Киевских епархиальных ведомостях», у допові-
ді в Імператорському Московському археологічному товаристві 
пов’язав виявлені ним поновлювальні записи на фресці ХІІ ст. в 
Кирилівській церкві саме з часами ігуменства Василя Красов-
ського  26. Але чи слушним було припущення вченого, що саме до 
того періоду (тобто до початку ХVІІ ст.) належать інші виявлені 

24 Киевская летопись 1241–1621. Сборник летописей, относящихся к истории 
Южной и Западной Руси, изданный Комиссией для разбора древних актов, 
состоящей  при  Киевском,  Подольском,  Волынском  генерал-губернаторе  / 
авт. предисл. В. Антонович.  Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1888. С. 84.

25 Асеев  Ю.  С. «Архитектура Кирилловской церкви». Дипломна робота. 
Київ, 1946  рік  // ІР  НБУВ. Ф.  291. Спр.  291. Арк.  45; Його  ж. Архітектура 
Кирилівського заповідника. Архітектурні пам’ятники. Київ: Вид-во 
АА УРСР, 1950. С. 73–85. 

26 Прахов А. Киевские памятники византийско-русского искусства. С. 11.
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ним поновлювальні шари? Додаткові підстави для перегляду по-
даної А. Праховим атрибуції реставраційних шарів стінопису в 
Кирилівській церкві надають копії, виконані впродовж двох се-
зонів учнями М. Мурашка. Завдяки зібраним матеріалам у січні 
1883 року А. Прахов організував в Санкт-Петербурзькому універ-
ситеті публічну виставку копій і виголосив доповідь  27. Низка цих 
копій нині зберігається в колекції відділу давньоруського мисте-
цтва Державного Російського музею в Санкт-Петербурзі (далі – 
ДРМ). На особливу увагу заслуговують копії, зняті з трьох зобра-
жень Богоматері: у консі центральної апсиди (ДРМ, інв. № 296), 
у північній апсиді під східним вікном (ДРМ, інв. № 384), на пів-
нічній стіні північної нави під хорами (ДРМ, інв. № 385), а також 
копія портрета ігумена Василя Красовського в південній наві на 
пілястрі південної стіни (ДРМ, інв. № 388)  28. Незадовільний стан 
копій робить їх недоступними для огляду  29. Утім, деякі відомос-
ті про іконографію зображень можна запозичити з музейних ін-
вентарних описів та інвентарних карток: «Богоматір у консі цен-
тральної апсиди зображена на повний зріст, у фас, з молитовно 
піднятими руками. Стоїть на підніжжі в ореолі променів, що ли-
нуть від неї» (Др. / КФ 296); «Богоматір на північній стіні апсиди 
під хорами зображена на повний зріст, вона сидить з немовлям 
на колінах, у порфіровому мафорії, з короною на голові. Немов-
ля правою рукою благословляє, а в лівій тримає сферу» (Др.  / 
КФ 385)   30. Оглядаючи ці описи, можна зауважити, що світіння 
(ореол променів) на зображеннях святих, деякі деталі (корона), 

27 Прахов А. В. Открытие фресок Киево-Кирилловской церкви, ХІІ века. С. 22–
34.

28 Древнерусские фрески. Выставка копий и фрагментов росписей: каталог вы-
ставки / вступ. ст. В. Лауриной; сост. Т. А. Ананьева. Л.: ГРМ, 1965. 18 с., 22 л. 
ил.; Древнерусские фрески. Копии из собрания Государственного Русского 
музея: каталог / авт. вступ. ст. и сост. А. А. Мальцева. Л.: ГРМ, 1983.   16 с., 
13 л. ил.

29 Копії фресок у відділі давньоруського мистецтва ДРМ (інв. № 296, 384, 385,  
388).

30 Картотека фонду копій фресок відділу давньоруського мистецтва ДРМ (ДР / 
КФ 296, 384, 385,  388).
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іконографічний тип Богоматері з немовлям на колінах, яке три-
має сферу,  – характерні ознаки іконографії барокового періоду. 
В українському мистецтві вони з’явилися приблизно в середині 
XVIII ст. Їхнє поширення пов’язане з малярнею Києво-Печерської 
лаври, що широко використовувала західні європейські зразки, 
наприклад, гравюри з Біблій Піскатора (1674) і Вейґеля (1712)   31. 
Поширення в Україні так званих католицьких впливів, на думку 
М. Істоміна, було пов’язано з перебуванням у Києво-Печерській 
лаврі впродовж 1758–1760  років італійського художника Веніа-
міна Фредеріче   32. Вочевидь, малювання з виразними ознаками 
католицького мистецтва не могли з’явитися в Кирилівській церк-
ві під час реставраційних робіт на початку XVII ст., принаймні 
через релігійні переконання осіб, причетних до долі пам’ятки, пе-
редусім Василя-Костянтина Острозького й Василя Красовського. 
Перший з них  – князь, київський воєвода, рішучий поборник 
православ’я та відомий меценат – зібрав довкола себе просвітни-
ків, філософів, поетів-полемістів (Івана Федорова, Івана Вишен-
ського, священика Василя з Острога). Усі вони були проти унії 
та продукували ортодоксально-консервативні духовні орієнтири 
для тієї частини українського суспільства, яка боронила право-
славну віру, орієнтувалася на традиційний стиль церковного 
мистецтва й негативно ставилася до нових художніх впливів. До 
того середовища належав і Василь Красовський, котрий, як уже 
згадували, був переведений з Острога. Отже, можна припустити, 
що під час оновлення стінопису православного храму під його 
наглядом не могли постати малювання з іконографічними ри-

31 Истомин М. П. Фрески ХVII–XVIII вв. в храмах и костелах Юго-Западной 
России и отголоски прошлого в них. Главнейшие черты иконографии 
Волыни. Труды ХІ  Археологического съезда в Киеве в 1899  г. М.: Печатня 
А. И. Снегиревой, 1902. Т. 2. С. 61–156; Его же. Обучение живописи в Киево-
Печерской Лавре в XVIII в. Искусство и художественная промышленность. 
1901. № 10. С. 291–310. № 11. С. 311–314; Его же. Наброски по иконографии 
Волынского древлехранилища. Житомир: Тип. и литогр. М.  Денинмана, 
1900. 18 с.

32 Истомин  М.  П. К истории живописи в Киево-Печерской лавре в XVIII  в.   
Киев: Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1894. С. 50–51.
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сами католицького мистецтва. І хоча за традицією ХVІ – першої 
половини XVII ст. відновлювати православні святині здебільшо-
го доручали художникам-іноземцям, зокрема італійцям, носіям 
західноєвропейської латинської культури, їхню роботу чітко об-
межувала як ідейно-естетична програма, визначена замовником, 
так і орієнтація на місцеві традиції.

 Питання про пізніше датування решток живопису на клейо-
вій основі постало в згаданих наукових звітах реставраторів, що 
працювали в церкві 1954 року. Вони визначили ширші хроноло-
гічні межі періоду, коли його могли виконати. Так, щодо зобра-
ження Богоматері, яка сидить в альтанці на тлі райського саду 
(північна стіна притвору біля входу на хори), було зазначено, що 
«у цій композиції є окремі риси, які нагадують український жи-
вопис ХVІІ–ХVІІІ століть, а орнаменти – тогочасний килимовий 
стиль живопису»  33. Як уже згадували, А. Прахов також бачив ці 
шари, але датував їх часом Василя Красовського (тобто почат-
ком ХVІІ ст.). До цього питання звертався П. Білецький, котрий 
розглядав портрет ігумена як пам’ятку українського малярства 
доби становлення козацького бароко й відзначав реалістичну 
спрямованість живопису, високий рівень мистця. Науковець 
спростував думку, усталену після А. Прахова в науковій літера-
турі, нібито це зображення – портрет Василя Красовського. Він 
довів, що перед нами – портрет Інокентія Монастирського (по-
мер 1697  року), ігумена Кирилівського монастиря (1681–1697). 
Отже, час створення портрета було зміщено до кінця XVII – по-
чатку XVIII ст.  34. 

 Щоб з’ясувати, коли окремі іконографічні ознаки українсько-
го мистецтва, зафіксовані в копіях А. Прахова, з’явилися в Ки-
рилівській церкві, слід узяти до уваги згадку С. Кілесса про те, 
що Алімпія Галика запроcили розмальовувати Троїцьку церк-
ву Кирилівського монастиря (зберігся контракт з переліком 

33 Плющ  О. Зондажні дослідження. Матеріали обстеження стану настінного 
живопису Кирилівської церкви. Київ, 1954 рік // Архів КМХБНРВУ. С. 11. 

34 Белецкий  П.  А. Украинская портретная живопись XVII–XVIII  вв. Л.: 
Искусство, 1981. С. 73.
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усіх виконаних робіт)   35. Безпосереднє опрацювання названого 
С. Кілессом архівного джерела засвідчило, що йдеться про два 
документи, а саме: «Скаргу ігумена Києво-Кирилівського мо-
настиря Феофана на Алімпія» і «Свідчення Алімпія на допиті в 
канцелярії Києво-Печерської лаври, вчиненому йому за скаргою 
Феофана»  36. 3 останнього документа дізнаємося, що «1756 року 
… він, ієромонах Алімпій, домовився був з означеним ігуменом 
ієромонахом Феофаном у Києво-Кирилівській церкві дві роботи 
зробити: одну  – Страстей Христових, що становлять двадцять 
п’ять штук... і далі другу роботу на рік, протягом п’ятдесяти трьох 
тижнів, цієї ж Кирилівського монастиря церкви зробити два 
бляти заввишки в аршин з чверткою, з яких на одному святителя 
Христового Миколая без чуд... а на другому святих великомуче-
ників Георгія Побідоносця і Феодора Тірона <…> Він Алімпій 
виконував ці роботи найкращими веніційськими фарбами, щоб 
якомога було ліпше зробити <...> А  поправляв він Алімпій на 
прохання його ж ігумена тамтешньої Кирилівської церкви при-
твор, а також з правого і лівого боку два кіоти <…> Він Алімпій 
у жертовнику для іконостаса знову зробив також два бляти ве-
ликі – нагорне сідалище на одному з двох святителів Феофанів, а 
на другому Антонія і Феодосія Печерських з церквою, Розп’яття 
велике Спасителеве, Спокусу сатаною на чотирьох штуках та два 
бляти величиною в три аршини Спасителя і Богоматері. Страсті 
за надісланими від його ігумена картами поробив же і йому ігу-
мену повіддавав <…> Він Алімпій змушений затримати два бля-
ти величиною в аршин з чверткою, з яких на одному зображено 
дев’ять святителів, а на другому дев’ять мучеників, і тримав їх, 
не віддаючи до вчинення ним ігуменом йому Алімпію належної 
за його працю нагороди»   37. Ці свідчення відносяться до пері-
оду, коли після пожежі 1734  року в Кирилівській церкві впро-
довж 1748–1760  років тривали великі ремонтно-реставраційні 
роботи одночасно з архітектурною перебудовою храму за участю 

35 Килессо С. К. Киево-Печерская лавра. М.: Искусство, 1975. С. 46.
36 ЦДІАК України. Ф. 128. Оп. 1 заг. Спр. 186. Арк. 1–6.
37 Там само. Арк. 4–6.
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І. Григоровича-Барського  38. Тоді виправляли стінопис в інтер’єрі 
церкви й оновлювали образи іконостаса. З  наведених джерел 
очевидно, що цю роботу виконав ієромонах Києво-Печерської 
лаври Алімпій Галик. Очевидно, саме тоді стінопис храму на-
був деяких рис західноєвропейської іконографії, зафіксованих 
у копіях 1880–1882  років зі збірки ДРМ та в їхніх інвентарних 
описах.

 Під час реставраційних робіт під наглядом А.  Прахова де-
лікатну за своєю методикою реставрацію часів Василя Красов-
ського не розпізнали: поверхню стінопису, тобто ущільнені шари 
фресок ХІІ ст. та реставраційні шари початку XVII ст. визначили 
як один автентичний шар фрески XII ст. Саме тому реставрацій-
ні записи подекуди не були до кінця змиті в процесі розкриття 
фресок у 1880-х роках. Водночас А. Прахов помилково атрибу-
тував початком XVII ст. низку зображень, так само мальованих 
фарбами на клейовій основі, але значно пізніше (у середині 
XVIII ст.), з питомими ознаками мистецтва барокової доби.

 Отже, у результаті дослідження вдалося уточнити страти-
графію шарів живопису, топографію збережених фрагментів 
шарів поновлень стінопису початку ХVII–ХVIII ст., що були ви-
явлені реставраторами в мізерних залишках, та їхню атрибуцію, 
а також деталізувати усвідомлення автентичності Кирилівської 
церкви – об’єкта культурної спадщини України. Кожен епізод іс-
торії її побутування відображає ціннісну орієнтацію суспільства 
на певному етапі та надає унікальну інформацію для повноти 
відтворення картин минулого, формування історично обґрун-
тованої концепції історії України від давнини до сьогодення.

 На тлі світових глобалізаційних тенденцій однією з умов 
збереження національної самобутності культурних ареалів з 
давньою історією залишається турбота про надбання попере-
дніх епох. Феномен швидкої модифікації культурного простору 
змушує замислюватися та щораз переглядати буденні уявлення 
про значимість давніх пам’яток. Нині очевидно, що відтворені 
впродовж 1990–2010-х років культові споруди кількісно доміну-

38 Логвин Г. Н.  Киев. М.: Искусство, 1982. С. 106.
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Святительський чин. Фреска ХІІ ст. зі слідами реставраційних  
включень ХVII cт. в головній апсиді Кирилівської церкви в Києві.  

Вигляд після реставрації. Світлина з архіву КМХБНРВУ

Святительський чин. Фреска ХІІ ст. із записами ХVII–XІХ cт.  
у головній апсиді Кирилівської церкви в Києві.  

Вигляд у процесі розкриття. Світлина з архіву КМХБНРВУ
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Ангел. Фреска XII ст. з нашару-
ваннями ХVII–XIX ст. на пів-
денній щоці привіконної ніші 
в північній частині притвору 
Кирилівської церкви в Києві. 
Вигляд після видалення  
олійних записів ХІХ ст.  
Світлина з архіву КМХБНРВУ

Богоматір. Фреска XII ст.  
з нашаруваннями ХVII–XIX cт. 
у консі головної апсиди  
Кирилівської церкви в Києві. 
Сліди реставраційних вклю-
чень ХVII ст. (укріплення 
давнього тиньку левкасними 
гвіздками). Світлина з архіву 
КМХБНРВУ
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ють над автентичним свідками минулих епох, провокуючи про-
цес формування в суспільній свідомості образу давніх святинь 
на основі сучасних копій. Утрата будь-якого цілісного автен-
тичного комплексу (або його частини) є непоправною, оскільки 
у відтвореному вигляді (навіть у разі високопрофесійної робо-
ти реставратора) об’єкт втручання не буде тотожним первісно-
му станові, адже жодна копія не передасть первісних фізичних 
властивостей пам’ятки та трансльованих нею смислів. «Дискри-
мінація» (у даному випадку – ігнорування) хоча б одного періоду 
в історії існування об’єкта закладає неправдиву програму куль-
турного спадкування в розвиткові певного етносу й людства за-
галом. 
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Ростислав Забашта

ДО ПИТАННЯ ГЕНЕЗИ КАРТИНИ  
«КОЗАК-БАНДУРИСТ» /  
«КОЗАК МАМАЙ», «КОЗАК –  
ДУША ПРАВДИВАЯ»:  
методичні засади, нові джерельні матеріали  
та аспекти ідейно-образного ладу

Вступні зауваги: тема дослідження, предметний ряд, номен-
клатура. Темою роботи обране питання походження і джерел 
зображень / картин «Козак-бандурист» (далі – ККБ) / «Козак Ма-
май» (далі – ККМ) та «Козак – душа правдивая» (далі – ККДП), 
які вважаються одними з найсамобутніших, ба навіть архетипіч-
них явищ вітчизняної художньої культури Нового часу. Деякою 
мірою цей вибір зумовлений історіографічною практикою, адже 
поміж різноманітних питань, що ставить перед дослідником 
ККБ / ККМ або ККДП, генетична проблема належить чи не до 
найобговорюваніших. Воднораз саме в цій ділянці наукових сту-
дій – як показує аналіз тієї-таки історіографії – чи не найбільше 
плутанини, поверхових і недостатньо обґрунтованих оцінок та 
суджень. Існуючий стан речей спонукає до ґрунтовного критич-
ного розбору й осмислення теми, тим паче, що для цього існує 
поважний джерелознавчий привід. Ідеться про не залучені досі 
до аналізу теми іконографічні матеріали з поля польського й ві-
тчизняного образотворчого (переважно графічного) мистецтва 
XVII–XVIII ст., що засвідчують існування цілком нових істори-
ко-культурних та ідейно-образних вимірів об’єкта нашого до-
слідницького інтересу. Але перед тим, як перейти безпосередньо 
до висвітлення теми, уточнимо диспозицію з предметним рядом 
дослідження і його номенклатурою.

 У роботі проаналізовано зображення, що відтворюють на-
самперед і головно образ козака-бандуриста (далі – КБ), козака 
Мамая (далі  – КМ), а також образ козака, який не грає на му-
зичному інструменті, а «воші б’є» (згідно з одним рядком су-
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провідного напису). Останній тип відомий під умовною назвою 
«Козак – душа правдивая» (далі – КДП), що також уґрунтована 
на окремих рядках супровідного напису. У літературі всі ці кар-
тини нерідко означуються однією назвою «Козак Мамай», що від 
певного часу прибрала роль своєрідного загальника, спільного 
знаменника   1. Останній приклад використання номенклатури 
щодо об’єктів порушеної теми не є, на нашу думку, цілком ко-
ректним і задовільним, адже, крім певної практичної зручності, 
він призводить не лише до плутанини в найменуванні різних за 
іконографічно-композиційною структурою зображень   2, а й до 
нівеляції суттєвих (структурних) ідейно-образних відмінностей 
між ними, особливо між ККБ і ККДП. Урешті-решт, слід зважи-
ти на те, що назва «Козак Мамай» у дійсності стосується тільки 
окремого іконографічного підтипу ККБ – композицій з додатко-
вими персонажами та сценами похідного побуту і / чи покарання 
ворогів. Прикметно й те, що в авторських супровідних написах 
на зразках цього підтипу ім’я «Мамай» трапляється зрідка. Воно 
фактично не усталене, а отже, доволі локальне, таке, що ніяк не 
годиться на роль усеохопного загальника.

 Методичні засади дослідження. Указавши свого часу на слаб-
кі місця різних версій «східної концепції» іконографічних дже-
рел ККМ (ККБ, ККДП) попередніх авторів [з одного боку, на 
поверховість зближень між порівнюваними мистецькими яви-
щами, які уґрунтовані лише на подібності / тотожності способу 
сидіння (долі, підібгавши ноги) головного персонажа (загально-

1 Наприклад, див.: Щербаківський  Д. Козак Мамай (народня картинка). 
Київ: Друк. 2-ої артілі, 1913. 8  с.: іл. (окр. відбиток з журналу «Сяйво»); 
Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна картина. Львів: Вид-во 
Львів. ун-ту, 1960. 32, [16] с. іл.; Марченко Т. М. Козаки-Мамаї. Київ; Опішне: 
Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, 1991. 80  с.: іл.; Козак 
Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культурного 
«ідентифікаційного» коду: альбом / авт. вступ. ст. С. Бушак; упоряд. каталогу 
В. Сахарук; наук. ред. Р. Забашта. Kиїв: Родовід, 2008. 304 с.: іл

2 Наприклад, див.: Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитан-
ня його культурного «ідентифікаційного» коду. С. 124, 127, 128, 132, 134, 154, 
168–169, 177, 181, 184, 196–197, 227, 233, 234, 235 [та ін.].
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вживаного на Сході способу, відображеного «в тисячах пам’яток 
східного мистецтва»), з другого  – на хронологічну й територі-
альну несумісність (віддаленість) певної кількості аналогів (на-
приклад, скіфських зразків)]   3, Я.  Дашкевич сформулював дві 
«історико-культурні вимоги» до відбору потенційних джерель-
них матеріалів задля побудови питомо наукової гіпотези похо-
дження ККМ (ККБ, ККДП): 1) досліджуване джерело має бути  
синхронне вірогідному «періодові виникнення картини, тобто 
другій половині XVII  ст.»   4; 2)  джерело має бути «поширене в 
Україні, легкодоступне для основної маси козацьких малярів»  5.

 Безсумнівно, запропоновані критерії (вимоги) відбору прин-
ципово важливі й необхідні для «серйозної» – за словами самого 
Я. Дашкевича – наукової розмови про джерела (зокрема, східні) 
іконографії КМ (КБ, КДП). Воднораз практика пошуково-ана-
літичної роботи з атрибуції пам’яток давнини переконує нас 
у недостатності названих критеріїв для продуктивної роботи 
в означеному напрямі. Потрібно дотримуватися певних засад і 
стосовно якісних, так би мовити, показників самої іконографії 
порівнюваних джерельних матеріалів. Інакше кажучи, збіги між 
залученим потенційним образотворчим джерелом і вітчизняною 
картиною мусять торкатися не одного чи двох прикметних еле-
ментів порівнюваних зображень, а щонайменше трьох. Показник 
кількості таких збігів становить необхідну вимогу № 3. І справді, 
коли сам Я. Дашкевич виставляє за конкретний доказ своєї «кал-
мицької» версії ламаїстську ікону XVII – початку XVIII ст. із зо-
браженням на струнному інструменті тільки музики, що сидить 
на лотосі «по-турецькому»   6 (майже «по-турецькому»), то він 
вдається до не меншого загальника, ніж його попередники. Річ у 
тім, що образ музики, який грає на уді (струнному інструменті, 
подібному до лютні та вітчизняної кобзи чи старосвітської бан-

3 Дашкевич Я. Східні джерела іконографії «Козака Мамая». Майстерня істо-
рика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни  / Я. Дашкевич. 
Львів, 2011. С. 205.

4 Там само.
5 Там само.
6 Там само. С. 207–208. 
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дури), сидячи долі з підібганими ногами, є не менш поширений і 
розтиражований у мистецтві Сходу, ніж зображення самої лише 
людської фігури, що сидить «по-турецьки». Із численних випад-
ків першої категорії зображень укажемо тут на окремі приклади, 
як-от: фігуру лютняра на стінописі VII ст. з Усрушана (Такжикис-
тан), срібну медаль багдадського халіфа Джафара аль-Муктадир-
біалах’а (908–932), срібну таріль ХІ ст. (Хорасан), рельєф лютняра 
ХІІІ ст. зі збірки Staatliche Museen zu Berlin; мініатюру «Маджліс 
у царевича» з рукописної книжки Фірдоусі «Шах-наме» почат-
ку XVI ст. (Бухара?), мініатюру «Барбад грає перед Хосровом» з 
рукописної книжки Фірдоусі «Шах-наме» 1664  року (Бухара)   7. 
Так само контроверсійними (з огляду на необмежену посутньо 
можливість різнотлумачень) є паралелі, що демонструють зобра-
ження сидячої долі «по-турецьки» чоловічої постаті разом зі сто-
ячим / лежачим поряд конем. За приклад тут нам править, ска-
жімо, відповідна тримірна композиція на поверхні круглої таці 
мідного / бронзового переносного вівтаря-жертовника / жертов-
ного стола / світильника зі складу Ісикського скарбу сакського / 
скіфського періоду (V–IІІ ст. до н. е.) історії Семиріччя (терито-
рія сучасного Казахстану)   8 або могольська мініатюра XVIII cт. 
«Мулла-цибуляник» (музей м. Лахор, Пакистан)  9. До речі, попри 
територіальну, хронологічну й етнокультурну розбіжності між 
останніми образотворчими зразками, годі не помітити типоло-

7 Вызго  Т.  С. Ренессансные тенденции в среднеазиатской науке о музы-
ке. Художественная культура Средней Азии ІХ–ХІІІ  века. Ташкент, 1983. 
С. 184, 185, 187 [ил.]; Райс Т. Т. Сельджуки. Кочевники – завоеватели Малой 
Азии / пер. с англ. О. И. Милоновой. М.: Центрполиграф, 2004. С. 232 [ил.-
вставка  63]; Пугаченкова  Г., Гелеркина  О. Миниатюры Средней Азии в из-
бранных образцах (из советских и зарубежных собраний). М.: Изобразит. 
искусство, 1979. С. 87, 89, 188, 189 [ил. 18, 66].

8 Мартынов Г. С. Иссыкская находка. Краткие сообщения Института исто-
рии материальной культуры. М., 1955. Вып.  59. С.  150, 152–153, 154, 155, 
рис. 63–65; Нурмухаммедов Н.-Б. Искусство Казахстана. М.: Искусство, 1970. 
С. 12, ил. 15; Артамонов М. И. Сокровища саков. М.: Искусство, 1973. С. 40, 
44 [ил. 48 и др.]

9 Мулла-лукоед. Курьер ЮНЕСКО. 1970. Апрель. С. 2 обл.
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гічної спорідненості між ними. Останній факт доводить існуван-
ня протягом тривалого історичного періоду певного змістового 
(ідейно-формального) канону, сформованого на землях, найімо-
вірніше, Центральної Азії в середовищі кочовиків. Головними і 
неодмінними персонажами цього іконографічного канону по-
стають сидячий / відпочиваючий чоловік (воїн / казкар) та його 
кінь. Інакше кажучи – спішений і відпочиваючий вершник. 

 Заразом пошукуваний аналог, щоб уважатися безпосеред-
нім праобразом аналізованої вітчизняної ККМ (ККБ, ККДП) та 
її зразком, не має бути, на нашу думку, перевантажений іншими 
«інородними» (не властивими ККМ / ККБ / ККДП) елементами 
(персонажами, деталями тощо). Тим-то в ролі пошукуваного 
першоджерела заледве чи можна розглядати композицію з жан-
ровою сценою відпочинку групи степовиків з кіньми під дере-
вом, відтворену (за принципом дзеркальної симетрії) на парі 
золотих застібок-блях IV ст. до н. е. з так званої Сибірської ко-
лекції (збірка Державного Ермітажу)  10, на яку свого часу звернув 
увагу, залучивши її до аналізу, П. Білецький   11. Крім того, вона 
не відповідає двом першим критеріям відбору: хронологічному 
й територіальному. Розуміючи, вочевидь, такі розбіжності, сам 
П. Білецький не вважав означені твори давньої дрібної пластики 
безпосередніми попередниками образу КМ. Існуючу подібність 
між порівнюваними явищами дослідник трактував як прояв за-
кону конвергенції, коли «спільні умови життя викликають появу 
схожих мотивів в образотворчому мистецтві»  12.

 У разі ж перебування подібного зображення в структурі біль-
шої багатофігурної композиції воно має характеризуватися пев-

10 Означену композицію укладено з трьох фігур (двох чоловічних і однієї жі-
ночої; двох сидячих і однієї лежачої), двох осідланих та загнузданих коней 
і дерева з розлогою кроною, на якому почеплено сагайдак та лук у чохлі-
налуччі  (?) (див.: Артамонов М. И. Сокровища саков. С. 146, 148, 150, 151 
[ил. 189–190]).

11 Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна картина. C. 15; Його ж. 
Скарби нетлінні. Українське мистецтво у світовому художньому процесі. 
Київ: Мистецтво, 1974. C. 91, 92 [іл.]. 

12 Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна картина. C. 15–16.
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ним рівнем самодостатності й автономності. Щобільше, воно має 
бути головним мотивом (принаймні належати до центральних 
мотивів загальної композиції), а не лише рядовим і / чи перифе-
рійним зображенням. Під цим оглядом потребують критичної 
оцінки виявлені Я. Затенацьким мотиви-аналогії в кількох міні-
атюрах до передмови поеми «Шах-наме» Абуль-Касима Фірдоусі 
з рукопису XVIII ст., що зберігається в Російській національній 
бібліотеці в Санкт-Петербурзі (далі – РНБ)  13. 

 Нарешті слід відзначити, що поміж аналогів очевидну пе-
ревагу матиме не одиничне, унікальне за своєю природою зо-
браження, а радше розтиражований у той чи інший спосіб твір. 
Численність копій такого твору мала забезпечувати його «легко-
доступність» для вітчизняних мистців, на чому наполягав, як на 
одній з умов, Я. Дашкевич  14. Тобто це ще одна, четверта, умова, 
що гарантує продуктивність і достатній рівень об’єктивності по-
шукових зусиль у висвітлення порушеної теми. 

 Отже, у своїй роботі з розшуку й відбору джерельних мате-
ріалів ми будемо керуватися низкою критеріїв, а саме часової, 
просторової, іконографічно-композиційної сумірності між по-
рівнюваними об’єктами дослідження. Лише твір, який відпові-
дає усім цим критеріям, може вважатися реальним прототипом 
вітчизняної картини КМ, що зародилась і набула поширення в 
період раннього Нового часу.

 Щодо обрання способу розгляду матеріалу, то тут найлогіч-
нішим і найпродуктивнішим  – як показує дослідницька прак-
тика  – постає ретроспективний метод. Згідно з ним дослідник 
у своїх пошуках поступово заглиблюється в спадок історичних 
епох, прямуючи до давнішого (хронологічно ранішого) невідо-
мого, відштовхуючись від відоміших і доступніших, ідучи від 

13 Затенацький  Я.  П. Патріотичні ідеї картини «Козак-бандурист» («Козак-
Мамай»). Народна творчість та етнографія. 1958. №  2. С.  95. РНБ – ко-
лишня Державна публічна бібліотека ім.  М.  Є.  Салтикова-Щедріна (див.: 
Гюзальян Л. Т., Дьяконов М. М. Рукописи Шах-Намэ в ленинградских собра-
ниях. Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1934. 2, ХХIV, 124 с.).

14 Дашкевич Я. Східні джерела іконографії «Козака Мамая». Майстерня істо-
рика. Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. С. 206.
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хронологічно пізніших (відносно ближчих сьогоденню) фактів 
до хронологічно раніших (віддаленіших). Важливо підкреслити, 
що такий спосіб унеможливлює, принаймні мінімалізує, про-
пуски проміжних ланок між існуючими різночасовими анало-
гами й забезпечує простеження (підтвердження) або ж, навпаки, 
не простеження (заперечення) у реальних вимірах діахронної 
тяглості пошукуваної традиції. 

 Насамкінець зауважимо, що визначення вірогідних діахрон-
них джерел і обставин становлення сюжетного й іконографіч-
но-композиційного ладу аналізованої вітчизняної ККБ (ККМ) 
(не кажучи про адекватну інтерпретацію внутрішнього сенсу 
й визначення загального світоглядно-ідеологічного контексту 
функціонування) з очевидністю передбачає потребу з’ясувати 
передовсім реальні хронологічні межі й етапність її (картини) 
початкової історії. 

 Питання часу з’яви ККБ  / ККМ та ККДП. Як засвідчує іс-
торіографія, у питаннях датування та перебігу ранньої історії 
ККБ  / ККМ попередні дослідники також не дійшли спільного 
знаменника. Деякі з них у своїх історичних визначеннях керува-
лися й обмежувалися хронологічною віхою XVIII ст. Так чинили, 
скажімо, Б. Бутник-Сіверський  15, Л. Міляєва  16, Т. Марченко  17, 
Ф. Уманцев  18. Одначе більшість тих, хто писав про ККБ / ККМ / 
ККДП, час її появи в культурному просторі Русі-України відно-
сили до XVII ст., а подекуди – до більш ранніх періодів.

15 Бутник-Сіверський Б. С. Український народне мистецтво: живопис: альбом. 
Київ: Мистецтво, 1967. С. 6, 7. Дослідник говорив про другу половину століт-
тя (див.: Там само. С. 6).

16 Логвин Г. Н., Миляева Л. С. Искусство Украины. История искусства наро-
дов СССР. Москва: Изобразит. искусство, 1976. Т. 4: Искусство конца XVII–
XVIII  веков. С.  220. Слід зазначити, що в книжці замість дати «середина 
XVIII ст.» помилково видруковано «середина XVII ст.» (див.: Там само). 

17 Марченко Т. М. Зазнач. твір. С. 31, 32, 37, 
18 Уманцев Ф. С. Мистецтво давньої України: історичні нариси. Київ: Либідь, 

2012. С. 307. Слід зауважити, що таке хронологічне визначення названий ав-
тор висловив лише в цій, останній, своїй книжці з історії вітчизняного мис-
тецтва.
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 Посутньо першим таку хронологічну віху виставив К. Ши-
роцький  19. Щоправда, для нього XVII ст. (точніше – його сере-
дина) слугувало лише допустимою верхньою межею відносно 
тривалого часового проміжку, упродовж якого ККМ, вірогідно, 
кристалізувалася. Допустимою нижньою межею цього проміж-
ку він уважав XVI ст.   20. При цьому підставою для визначення 
останньої межі досліднику послугували факти (на його думку) 
використання (слід гадати, у вітчизняному фольклорі) образу 
коня як символу козацької звитяги та появи бандури як супро-
відного музичного інструмента  в Україні саме із XVI  ст.   21. На 
давність сюжету картини (не пізніше XVII ст.) ученому вказува-
ла й наявність серед озброєння козака лука, «упортеблявшего 
еще до появления огнестрельного оружия»  22.

 Позицію К.  Широцького в цілому підтримав Д.  Щербаків-
ський, пишучи, що ККМ «скомпонована» не пізніше середини 
XVII  ст.   23. Названим століттям історичний початок ККБ сво-
го часу окреслили (прямо чи опосередковано): К.  Костенко   24, 
Я. Затенацький  25, П. Жолтовський  26, Г. Логвин  27, Ф. Уманцев  28, 

19 Шероцкий  К. Очерки по истории декоративного искусства Украины. 
І.  Художественное убранство дома в прошлом и настоящем. Киев: Тип. 
«С. В. Кульженко», 1914. С. 34.

20 Там само.
21 Там само.
22 Там само.
23 Щербаківський Д. Зазнач. твір. С. 2.
24 Костенко К. «Мамай» и «Предместье Запорожской Сечи» (к иллюстрациям). 

Творчество. 1919. № 4. С. 28, 29.
25 Затенацький Я. П. Зазнач. твір. С. 93, 97.
26 Жолтовський  П.  М. Соціальні теми в народному мистецтві XVІІI–XІХ  ст. 

Матеріали з етнографії та художнього промислу. Київ, 1954. Вип. 1. С. 57; 
Його  ж. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках мистецтва 
XVI–XVIII  ст. Київ: Вид-во АН  УРСР, 1958. С.  63–64; Його  ж. Український 
живопис XVII–XVIII ст. Київ: Наук. думка, 1978. С. 297.

27 Логвин Г. Украинское искусство Х–XVIII вв. М.: Искусство, 1963. С. 249.
28 Уманцев  Ф. Живопис. Нариси з історії українського мистецтва. Київ: 

Мистецтво, 1966. С. 100.

www.etnolog.org.ua

IM
FE



268

Забашта Ростислав

Я. Дашкевич   29, С. Бушак   30, І. Зінків   31 та ін. З версією К. Ши-
роцького перегукуються інтерпретаційні позиції деяких інших 
дослідників, зокрема О. Галенка, який припускав появу «зобра-
ження Мамая до XVIIІ ст.» на підставі присутності в репертуарі 
предметної атрибутики головного персонажа лука й металевої 
чари  32, а також П. Клименка й П. Білецького, згідно з баченням 
яких ККБ (ККДП) цілком могла існувати вже в XVII ст. Заразом 
виникнення композиції з фігурою сидячого козака П. Клименко 
відносив до часу зародження самого козацтва, тобто до XV ст., 
коли «у задніпровських степах людність жила “уходницькими” 
промислами»  33. На переконання П. Білецького, ККБ / КДП «від-
бивала» «давно складені, традиційні для національного живопи-
су стилістичні форми <…> риси дуже давніх прототипів»  34. Що-
більше, на думку цього дослідника, композиція ККБ (як і ККДП) 
постала не лише до XVII ст., вона постала в докозацьку добу  35. 

29 Дашкевич  Я. Східні джерела іконографії «Козака Мамая». Україна і Схід  / 
Я. Дашкевич. Львів, 2016. С. 706, 707, 709.

30 Бушак  С. Народна картина. Історія українського мистецтва: в 5  т. Київ: 
ІМФЕ, 2011. Т. 3: Мистецтво другої половини XVI–XVIII ст. С. 877. У сво-
їх раніших публікаціях цей автор демонстрував своєрідне «хитання» між 
версіями П.  Жолтовського і П.  Білецького. З одного боку, він підтримує 
спостереження першого з названих дослідників про зародження і форму-
вання різних варіантів ККБ упродовж XVIIІ ст., з другого – уважає позицію 
П. Білецького в питанні походження «композиційної основи “мамаїв”» до-
поки аргументованішою, додаючи до переліку існуючих аналогів ще декілька 
зразків з поля давнього (сарматського) і новочасного мистецтва Монголії та 
України (див.: Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання 
його культурного «ідентифікаційного» коду. С. 42, 44–47). 

31 Зінків І. Бандура як історичний феномен. Київ: ІМФЕ, 2013. С. 235, 236. 
32 Галенко О. [Рецензія]. Студії мистецтвознавчі. 2009. Чис. 1. С. 157. Рец. на 

альб.: Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його 
культурного «ідентифікаційного» коду. 304 с.: іл. 

33 Клименко  П. Козак-запорожець. Записки історико-філологічного відділу 
УАН. Київ, 1926. Кн. 7–8. С. 460.

34 Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна картина. С. 21, 31.
35 Там само. С. 6, 20, 22, 31.
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 Перед критичним розбором цих версій (власне, версії К. Ши-
роцького та його послідовників, зосібна найяскравішого їхньо-
го представника – П. Білецького, як найконтроверсійнішої) слід 
зауважити один принциповий момент логіко-мисленнєвої кон-
струкції і методи останньої версії відповідно. Говорячи про дав-
ність ККБ / ККМ / ККДП, науковці зазвичай відрізняють реальні 
зразки зображень КБ / КМ / КДП від їхнього головного мотиву 
(образу козака) як такого і / чи їхнього загального принципу іко-
нографічно-композиційного укладу як такого. Посутньо вони 
переводять проблему історії появи та становлення об’єкта на-
шого дослідження з фактичної / фактографічної площини роз-
шуку його прототипу (як певної іконографічно-композиційної 
цілості) у теоретично-умоглядну площину розшуку прототипу 
лише однієї його іконографічної частини (бодай і головної) і / чи 
загальної композиційної схеми   36.  Цілком очевидно, що такий 
підхід до розв’язання досліджуваної проблематики не позбавле-
ний у цілому сенсу (з огляду на існуючі прогалини джерельної 
бази) і принади. Воднораз він дещо зміщує акценти пошукового 
процесу й через це вимагає від дослідника повсякчас зважати на 
існування певної умовності в його (підході) застосуванні. 

 Увесь набір підстав, якими керувалися і подекуди продовжу-
ють керуватися окремі дослідники для відносно раннього дату-
вання сюжету ККБ / ККМ, зводиться до кількох основних логіко-
аналітичних позицій. Вони апелюють до: 1) наявності творів, що 
(на думку деяких авторів) безпосередньо створені в XVII ст. або 
є безсумнівними копіями зображень XVII ст.; 2) наявності зраз-
ка, який (на думку деяких авторів) датується початком XVIIІ ст., 
що дає привід припускати існування подібних творів у поперед-
ньому столітті; 3)  факту значного поширення ККБ  / ККМ на 

36 Утім, достатньо часто історія виокремлених понятійних величин («мотив» і 
«картина») у підсумку ототожнюється. Так чинив, зосібна, Я. Затенацький, 
який стверджував, що «мотив козака-бандуриста слід вважати дуже раннім. 
Він сягає до середини й другої половини XVII ст.» (див.: Затенацький Я. П. 
Зазнач. твір. С. 94). Воднораз у своїй публікації цей автор неодноразово опе-
рує хронологічною величиною XVII ст. для визначення початкового періоду 
історії самої картини (див.: Там само. С. 93, 97).
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українських землях упродовж XVIIІ ст., що потребувало немало-
го часу; 4) наявності в спадку образотворчого мистецтва давньо-
го й ранньосередньовічного періодів історії Сходу (насамперед 
Переднього й Середнього / Центральної Азії) зображень воїна / 
музики, які демонструють риси подібності до образу КБ і КДП. 

 Щодо існування зразків ККБ / ККМ / ККДП до XVIIІ ст., то 
П. Білецький у початковій своїй праці 1960 року «“Козак Мамай” – 
українська народна картина» (а за ним і деякі інші автори, зосіб-
на О. Держко  37 й С. Бушак  38) покликався на один із живописних 
зразків ККМ зі збірки Харківського художнього музею (інв. № 
779-ЖРУ), на поверхні якого зазначено дату «1642»   39. Однак за 
іконографічним ладом і стилістикою це зображення найближче 
лучиться з аналогічними образами XVIIІ–ХІХ  ст. [Порівняйте, 
наприклад, під оглядом іконографії:  ККМ, XVIIІ  ст.  (?), Націо-
нальний музей історії України, інв. № Х-271; «Козак-гайдамака», 
XVIIІ ст. (?), Національний музей історії України, інв. № М-1319; 
ККМ, кінець XVIIІ ст.  (?), приватна збірка; під оглядом стиліс-
тики: ККМ, XVIIІ  ст.  (?), Дніпропетровський історичний му-
зей ім. Д. Яворницького, інв. № Х-271; ККМ, ХІХ ст., Одеський 
художній музей, інв. № Ж-195; ККБ, початок (?) ХІХ ст., Націо-
нальний художній музей України (далі – НХМУ), інв. № Ж-806; 
«Грицько Запорожець», початок (?) ХІХ ст., Національний музей 
у Львові ім.  Андрея Шептицького, інв.  №  Ж-193; ККБ, ХІХ  ст., 
НХМУ, інв. № Ж-811; ККМ, кінець XVIIІ ст. (?), приватна збірка; 
ККМ, ХІХ ст., Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Явор-
ницького, інв. № Х-59; ККМ, ХІХ ст., Український центр народ-

37 Держко  О. Козацькому роду нема переводу, або ж історія козака Мамая. 
Україна. 1990. № 38. С. 12.

38 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-
ного «ідентифікаційного» коду. С. 44; Бушак С. Народна картина. С. 877. 

39 Білецький  П.  О. «Козак Мамай»  – українська народна картина. С.  6, 9; 
Держко О. Зазнач. твір. С. 12. Щоправда, С. Бушак покликався на харківських 
дослідників, які вважають назване полотно лише копією зразка 1642  року 
(див.: Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його 
культурного «ідентифікаційного» коду. С. 44). 
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ної культури «Музей Івана Гончара», інв. № Ж-615  40]. Указівка-
ми для пізнього датування цього твору Ф. Уманцеву послугував 
«характер написання всього твору і досить великого тексту», 
а також відтворення на полотні «такого інструмента, як тор-
бан»  41; О. Галенкові – брак таких атрибутів, як лук і стріли, ку-
холь, притаманних усім раннім зображенням, та виразна «реа-
лістична манера малювання», що виказує в полотні не копію, а в 
кращому випадку кардинальне перероблення якогось взірця   42. 
Принагідно слід зважити на те, що аналізоване зображення за 
композиційним та іконографічним ладом належить до типу ком-
позицій з додатковими побутовими і гайдамацькими сценами, 
присвяченого КМ; типу композиції, сформованому не раніше се-
редини / кінця XVIIІ ст.  43 і представленому переважно (якщо не 
винятково) полотнами ХІХ ст.  44. Тим-то найдоречніше вважати 
означене зображення (слідом за деякими попередніми і ниніш-
німи атрибуціями) витвором ХІХ ст.  45. Воднораз замало підстав 
розглядати його як копію давньої картини  46. Присутність на по-
лотні дати «1642» без супровідної пояснювальної записки ХІХ ст. 
не може слугувати надійною підставою для такого визначення. 

40 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-
ного «ідентифікаційного» коду. С. 127, 157, 193, 202, 207, 208, 216, 248, 267, 
292–293, 298, 299, 300, 301, 302, 303.

41 Уманцев Ф. С. Народна картина. Історія українського мистецтва: в 6 т. Київ: 
АН УРСР; Голов. ред. УРЕ, 1969. Т. 4, кн. 1: Мистецтво кінця XVIII – першої 
половини ХІХ століття. С. 250–251 [іл. 187].

42 Галенко О. Зазнач. твір. С. 154. Свої застереження дослідник поширював і на 
зображення козака зі збірки Житомирського обласного краєзнавчого музею 
(інв. № Ж/Г-112) (див. далі). 

43 Щербаківський Д. Зазнач. твір. С. 5.
44 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-

ного «ідентифікаційного» коду. 
45 Там само. С. 124, 298. Ф. Уманцев відніс цей зразок до ХІХ ст. (без конкре-

тизації підперіодів), одначе в підписі під репродукцією названого полотна 
зазначено дату «перша половина ХІХ ст.» (див.: Уманцев Ф. С. Народна кар-
тина. С. 251 [іл. 187]). 

46 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-
ного «ідентифікаційного» коду. С. 124, 298.
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Сказане стосується і зображення козака з Житомирського об-
ласного краєзнавчого музею (інв. № Ж/Г-112), яке за іконографіч-
ним ладом нагадує ККДП   47. Воно датується початком ХІХ  ст., 
одначе вважається копією полотна 1690 року на тій лише підста-
ві, що супровідний напис завершується своєрідним підписом: 
«Козакъ Запорожец 1690 года»  48.

 Стосовно творів самого початку XVIIІ  ст. Із доступних на 
сьогодні зразків ККБ такими хронологічними рамками в низ-
ці публікацій визначається час появи тільки одного вцілілого 
настінного зображення (на тиньку), що зберігалося спершу в 
Церковно-археологічному музеї при Київській духовній ака-
демії (інв.  №  4791), а нині належить НХМУ (інв.  №  Ж-431)   49. 
Чи не першим означене датування твору запропонував П.  Бі-
лецький   50. Перегодом його підхопив П.  Жолтовський, покли-
кавшись при цьому на стилістичні риси зображення та палео-
графічні ознаки підпису під ним   51. Таке датування, як і його 
пізніша модифікація (у межах першої половини названого сто-
ліття  52) викликають неприйняття. Тут слід констатувати, що ні 
стилістика, ні палеографія напису жодним чином не вказують 
саме на початок XVIIІ ст. Натомість типаж персонажа, точніше – 
характерно підстрижені вуса, недвозначно орієнтує на пізніший 
історичний період ХІХ ст., щонайраніше – на його початок. До 

47 Там само. С. 175, 300 [іл. 28].
48 Там само. С. 175 [іл. 28].
49 Петров Н. И. Указатель Церковно-археологического музея при Киевской ду-

ховной академии. Изд. 2-е, испр. и доп. Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира; 
Г. Т. Корчак-Новицкого, 1897. С. 166 [№ 4791]; Національний художній музей 
України: альбом. Київ: Артанія Нова, 2003. С. 173 [іл. 71]; Козак Мамай: фе-
номен одного образу та спроба прочитання його культурного «ідентифіка-
ційного» коду. С. 136, 137, 298.

50 Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна картина. [Іл. на с. 34].
51 Жолтовський П. М. Станковий живопис. Історія українського мистецтва: 

в  6  т. Київ: Наук. думка, 1968. Т.  3: Мистецтво другої половини XVII–
XVIII  століть. С.  230, 231 [іл.  173]; Його  ж. Український живопис XVII–
XVIII ст. С. 291, 295 [іл.].

52 Давнє українське мистецтво 12–18  століть: каталог розширеної експозиції 
музею [Держ. музей укр. образотвор. мистецтва УРСР]. Київ, 1988. С. 56.
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такого визначення навертає і датування найближчої аналогії – 
утраченого зразка КДП зі збірки колишнього чернігівського Му-
зею українських старожитностей ім.  В.  В.  Тарновського (1902), 
який був намальований (судячи зі змісту супровідного напису) 
після 1812 року  53. Урешті слід констатувати, що всі зразки ККБ 
достеменно XVIIІ ст. демонструють цілком інше іконографічне, 
стилістичне та значною мірою композиційне потрактування як 
образу самого козака, так і сюжету в цілому. Тому є резон по-
вернутися принаймні до часової атрибуції твору, запропонова-
ної М. Петровим ще 1915 року, тобто до кінця XVIII – початку 
XIX ст.   54. З огляду на висловлені заперечення, найреальнішим 
хронологічним відтинком створення цього твору бачиться поча-
ток XIX ст. А така часова атрибуція, вочевидь, позбавляє назва-
ний твір сили доказу на користь існування ККБ / ККМ / КЛДП у 
XVII ст. (не кажучи вже про віддаленіші історичні періоди). 

 Покликання К. Широцького, а за ним Т. Марченко на значне 
поширення ККБ  / ККМ в Україні впродовж XVIIІ  ст.   55, як на 

53 Білецький  П.  О. «Козак Мамай»  – українська народна картина. С.  21–22,  
[іл. на с. 40]. 

54 Петров Н. И. Альбом достопримечательностей Церковно-археологического 
музея при Императорской киевской духовной академии. Киев: Типолит. 
«С. В. Кульженко», 1915. С. 55, табл. XXXIII: 4. До речі, приводом для появи 
контроверсійної дати П. Білецького–П. Жолтовського могла послугувала по-
чаткова хронологічна атрибуція М.  Петрова, запропонована ним у деяких 
попередніх публікаціях (див.: Петров Н. Коллекция старых портретов и дру-
гих вещей, переданная в 1909 г. в Церк.-арх. муз. при КДА. Труды Киевской 
духовной академии. 1910. Кн. 7–8. С. 529–541; Его же. Старинный южнорус-
ский театр и в частности вертеп. Киевская старина. 1882. Кн. 12. С. 4). 

55 Це твердження (його варіантом є твердження, у якому XVIII  ст. фігурує у 
зв’язці з ХІХ  ст.) стало, до речі, загальним місцем у багатьох публікаціях 
(зокрема, універсального характеру) другої половини ХХ – початку ХХІ ст., 
присвячених вітчизняному мистецтву періоду Нового часу (наприклад, див.: 
Жолтовський  П.  М. Соціальні теми в народному мистецтві XVІІI–XІХ  ст. 
С. 57; Його ж. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках мисте-
цтва XVI–XVIII ст. С. 63; Логвин Г. Украинское искусство Х–XVIII вв. С. 249–
250; Жолтовський  П.  М. Станковий живопис. С.  230; Його  ж. Український 
живопис XVII–XVIII ст. С. 290; Білецький П. О. Українське мистецтво другої 
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опосередкований доказ їхньої з’яви та становлення в попередній 
історичний період   56, мало б сенс, якби спиралося на доконану 
фактографію. Остання натомість свідчить про дещо інше. Тво-
рів (поміж збережених), що беззастережно датуються XVIIІ ст., 
порівняно небагато. Усі (чи майже всі) найдавніші доступні нині 
літературні джерела, у яких містяться відомості про ККБ / ККМ / 
ККДП, походять з ХІХ ст.   57 і відображають поширення ККБ  / 
ККМ / ККДП переважно й головно в цьому-таки столітті; у кра-
щому випадку – наприкінці попереднього століття. Щодо самих 
творів XVIIІ ст., то найраніші з них датуються лише початком 
1750-х років. Маємо на увазі два відповідні рисунки козаків-бан-
дуристів з «кунштів» Києво-Лаврської іконописної майстерні  58. 
Тобто предметно й конкретно говорити про рівень поширення 
ККБ допустимо тільки щодо другої половини названого століття. 

половини XVII–XVIII  століть. Київ: Мистецтво, 1981. С. 57; Уманцев Ф. С. 
Мистецтво давньої України: історичні нариси. С. 307, 314 [та ін.]).

56 Марченко Т. М. Зазнач. твір. С. 31.
57 Шероцкий К. Живописное убранство украинского дома в прошлом и насто-

ящем. Искусство в Южной России. Живопись, графика, художественная пе-
чать. 1913. № 6. С. 265–266; Его же. Очерки по истории декоративного искус-
ства Украины. С. 30, 33; Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна 
картина. С. 4–5, 10.

58 Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. Київ: 
Наук. думка, 1982. С. 2, 158, 265, 273 [іл. 908, 1270]. Хоча означені рисунки не 
мають дат, з огляду на позначки конкретних хронологічних віх на сусідніх 
аркушах зшитків та загальні часові показники побутування трьох конкрет-
них навчальних книжок (кунштів), що містять ці рисунки, запропоноване 
дослідником датування аналізованих зображень козаків-бандуристів є ціл-
ком логічним і обґрунтованим. Воднораз слід застерегти, що в деяких по-
передніх своїх публікаціях П. Жолтовський (а за ним деякі молодші автори) 
визначав час їхнього створення між 1730-ми і початком 1750-х років (див.: 
Жолтовський П. М. Станковий живопис. С. 231; Його ж. Український живо-
пис XVII–XVIII ст. С. 291; Марченко Т. М. Зазнач. твір. С. 44). У літературі 
представлені й інші дати, наприклад, 1740-ві роки стосовно рисунка козака-
бандуриста авторства Г.  Маляренка (див.: Степовик  Д.  В. Київська школа 
рисунка й живопису XVIII ст. та її міжнародні зв’язки. Народна творчість 
та етнографія. 1980. № 4. С. 54 [іл. 1]).
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Щоправда, принаймні два (із трьох відомих) «кунштові» рисун-
ки – стоячого і сидячого (розфарбованого)  59 – козака-бандурис-
та неможливо беззастережно залічити слідом за твердженнями 
деяких публікацій П. Жолтовського до цілком оригінальних тво-
рів, тим більше, виконаних з натури   60. Низка прикмет, а саме: 
виразна узагальненість образу сидячого запорожця, набір атри-
бутів і їхній композиційний уклад, присутність (в одному ви-
падку) характерного супровідного напису  – переконує у «вто-
ринності» цих зображень. Їхні автори (учні Києво-Лаврської 
іконописної майстерні) скопіювали чи відтворили по-пам’яті ба-
чені ними зразки ККБ так само, як копіювали графічні портрети 
Б.  Хмельницького та інших військово-політичних, церковних 
діячів XVII–XVIIІ ст. Недаремно той-таки П. Жолтовський в од-
ному випадку обмовився про виразний «вплив народного мис-
тецтва <…> у вирішенні складних, глибоких за змістом компози-
цій <…> в трактуванні традиційних іконографічних образів…» 
у низці «кунштових» рисунків, до яких залічив і «три варіанти 
народної картини “Козака-бандуриста”»   61. Подібну думку ви-
словив дещо раніше й Д.  Степовик   62. Зважаючи на сказане, є, 
гадається, підстави припускати, що ККБ на початку XVIIІ ст. не 
тільки існували, а й мали певне поширення. Воднораз той-таки 
«кунштовий» рисунок фігури запорожця-бандуриста на повний 
зріст   63 (рисунок, який супроводжується характерним текстом: 
«Гей козаки запорожцѣ погуляймо трохи а ще ляхам потрусимо 
нераз блохи»   64) та сидяча (почасти «по-європейськи», почасти 

59 Жолтовський П. М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. С. 2, 
273 [іл.].

60 Жолтовський П. М. Станковий живопис. С. 231; Його ж. Малюнки Києво-
Лаврської іконописної майстерні. С. 14; Його ж. Український живопис XVII–
XVIII ст. С. 291, 292–293 [іл.].

61 Жолтовський П. М. Художнє життя на Україні в XVI–XVIII ст. Київ: Наук. 
думка, 1983. С. 73, 74, 76 [іл.]. 

62  Степовик Д. В. Зазнач. твір. С. 58.
63 Жолтовський  П.  М. Малюнки Києво-Лаврської іконописної майстерні. 

С. 122, 256 [іл. 593].
64 Там само. С. 256.
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«по-східному  / по-турецьки») фігура бандуриста в козацько-
му (?) вбранні з ілюстрації «Олімп з музами(?)-музиками» руко-
писного панегірика «Олімп» 1730 року на пошану архімандрита 
Єлецького монастиря, фундатора Чернігівського колегіуму Іоан-
на Максимовича  65 цілком реально вказують на те, що перша по-
ловина (принаймні початок) XVIIІ ст. була ще періодом форму-
вання (утвердження?) образу козака-бандуриста в новочасному 
мистецтві Русі-України, зокрема образу, який, еволюціонувавши 
відповідним чином, склав іконографічно-композиційну основу 
ККБ, а згодом і ККМ. 

 Щодо давніх і середньовічних прототипів Сходу, задекларо-
ваних К. Широцьким, Д. Щербаківським, І. Єрофеївим, Я. Зате-
нацьким, П. Білецьким, О. Найденом, С. Бушаком та ін., то свого 
часу Я.  Дашкевич, реагуючи на запропоновані попередниками 
зближення образу КБ / КДП зі східними (зокрема буддійськими) 
аналогами, зауважив кілька слабких місць. По-перше, він ука-
зав на надмірну загальність суджень, базовану на таких самих 
узагальнених свідченнях про аналоги; суджень, які зводилися 
переважно до характеру сидячої пози персонажа; по-друге й по-
третє, – на віддаленість часову і  / чи територіальну (просторо-
ву)  66. Дійсно, усі прихильники східної теорії походження ККБ / 
ККДП або обмежуються самими лише загальними судження-
ми, або названі ними конкретні східні відповідники розведені 
з образом козака на досліджуваних вітчизняних картинах у часі 
і / чи просторі. Крім цього, однією з вимог до потенційного схід-
ного прототипу Я.  Дашкевич називає також його поширеність 
на вітчизняних землях і легкодоступність для основної маси 
козацьких малярів  67. У зв’язку з цим мимоволі постає питання: 
чи могли потрапляти в Україну впродовж кінця XVII – першої 
половини XVIIІ  ст. східні (опріч ламаїстських ікон калмиків) 

65 Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу. Харків: Держ. вид-во 
України, 1930. С. 81 [прим. 1], 83 [мал. 23]. У фігури права нога зігнута й піді-
бгана під стегно лівої ноги, яка зі свого боку опущена прямо. 

66 Дашкевич  Я. Східні джерела іконографії «Козака Мамая». Україна і Схід. 
С. 705–706.

67 Там само. С. 706.
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зображення, скажімо, сидячого «по-турецьки» музики? При-
йнятна відповідь на нього: радше «так», чим «ні», зважаючи на 
постійні торгові зносини і воєнні конфлікти з державами Схо-
ду (насамперед Кримським ханством та Турецькою Портою, 
а також Іраном), що зумовлювали появу численних імпортних 
товарів і військових трофеїв   68. Одначе заледве чи були ці іно-
культурні «вкраплення» (переважно ісламського світу) настіль-
ки масовими та поширеними, щоб стати буквально підручним 
матеріалом для вітчизняних мистців і спричинити в підсумку 
появу сталого образу КБ  / КДП. Підтвердженням останнього 
є той факт, що жодного зразка таких зображень східних музик 
донині не виявлено в межах України, принаймні жодний такий 
зразок – наскільки нам відомо – не введено в науковий обіг.

 З аналізу відповідних наукових текстів і образотворчих 
зразків випливає один суттєвий і заразом достатньо очевидний 
висновок: зразків ККБ / ККМ / ККДП, які можна було б безза-
стережно віднести до XVII ст., не існує, принаймні їх донині не 
виявлено й не задекларовано. Тим паче не існує художніх від-
творень сюжету КБ до XVII ст., як припускали свого часу К. Ши-
роцький та його послідовники. Про існування і поширення ККБ / 
ККДП до XVIІI  ст. не повідомляє й жодне писемне історичне 
джерело. Зокрема, про неї не згадано в тексті відомої «Подорожі 
антіохійського патріарха Макарія…» Павла Халебського, який 
відвідав Україну в 1654 і 1656 роках. Воднораз цей автор щонай-
менше двічі називає конкретні зразки портретного живопису 
(портрети патріархів у Києві, кінний портрет Тимофія Хмель-
ницького на поховальній хоругві, що висіла над його гробівцем 
у Суботові) і відзначає високий рівень майстерності козацьких 
живописців у відтворенні людей «як вони є» та в іконописанні  69. 

68 Так, про присутність східних товарів, зокрема тканин іранського й ту-
рецького виробництва, на базарах Києва середини XVII ст. свідчить Павло 
Халебський (див.: Путешествие Антиохийского патриарха Макария в 
Украину в середине 17  века, описанное его сыном архидиаконом Павлом 
Алепским / пер. с араб. Г. Муркоса. Киев: Тип. Киево-Печерской Успенской 
лавры, 1997. С. 100). 

69 Там само. С. 100, 131, 140. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



278

Забашта Ростислав

Щоправда, тут слід зробити – заради справедливості – одне сут-
тєве уточнення. 

 Свідчення Павла Халебського, що є одним з найдетальніших 
(якщо не найдетальнішим) історичних джерел XVII  ст., стосу-
ються лише початку другої половини означеного століття і не 
відображають реального стану речей у кінці цього історичного 
відтинку. Проте, якби і відображали, вони не є, звісно, інформа-
тивно вичерпними. Ця констатація тим паче справедлива щодо 
свідчень усіх інших авторів, які описували Русь-Україну на по-
чатку Нового часу (Гійом Левассер де Боплан, Альберт Вімінн, 
Я. Гільдербрандт, Лінаж де Вусієн, Патрик Ґордон, І. В. фон Кел-
лер, А.  Тилер та ін.). А  якщо так, то беззастережно відкидати 
можливість початку формування ККБ / ККДП упродовж бодай 
кінця XVII ст. ніяк не випадає. 

 Нові джерела сюжету KКБ / ККДП та їхня історико-культур-
на характеристика. Розшукані й нещодавно введені Т.  Ґедзь у 
науковий обіг образотворчі аналоги, тобто дві роботи нідерланд-
ських художників – гравюра «Кохання» (1591) Рафаеля Саделера 
Старшого й живописне полотно «Весна» (близько 1600 року) не-
відомого маляра зі збірки Kunsthistorisches Museum Wien, вико-
нані за рисунком Мартена де Воса (1532–1603)  70, є доволі близь-
кими за іконографічним ладом до аналізованої вітчизняної ККБ, 
а отже, украй важливими для поглибленого вивчення і ширшого 
осягнення проблематики її походження (для ствердження за-
хідноєвропейських чинників її сюжету). Воднораз у процесі до-
слідження теми ці аналоги виявилися не єдиними, а за деякими 
показниками – і не найближчими. Останні вдалося відшукати в 
спадку барокового мистецтва Польщі, властиво, його графічного 
підрозділу. 

 Маємо на увазі насамперед образ воїна-лютняра, відтво-
рений поряд з іншими персонажами на обкладинці поетичної 
збірки «Nieproznujące próżnowanie, ojczystym rymem, na Lyrica i 

70 Ґедзь  Т. До питання про походження сюжету народної картини «Козак-
бандурист». URL: https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/HistCulture/
GedzMamaj2.html (дата звернення: 14.07.2019).
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Epigrammata polskie» польського автора Васпасіана Коховського, 
що побачила світ 1674 року в краківській друкарні Войцеха Го-
рецького   71. Перед нами – спішений вершник, який, сидячи на 
підвищенні-горбочку, налаштовує свою лютню до гри (правицею 
він перебирає струни, а лівою рукою підтягує за кілочки струни 
на грифові) і, можливо, для акомпанементу співові. Біля його ніг 
на першому плані – складені долі військові обладунки (нагруд-
ний панцир, прикрашений великим хрестом з потовщеними 
раменами, шолом-шишак із пластинчатою бармицею для шиї та 
овальний щит) і зброя (бойовий пернач?, натягнутий лук у на-
лучнику, сагайдак зі стрілами, палаш і спис із кулястим стриму-
вачем при руків’ї та довгим стягом, прикріпленим нижче вістря). 
Позаду воїна-музики визирає (частково) загнузданий та осід-
ланий кінь, а ще далі кількома планами розкривається краєвид 
зі сценами сільського життя. Спершу видніється поле з орачем, 
плуг якого тягне пара волів, за ним – невелика отара з пастухом, 
котрий сидить і грає на дуді. Праворуч від отари – гурт дівчат, що 
веде хоровод на узліссі, ліворуч – мисливець-верхівець із трьо-
ма псами наздоганяє оленя-роганя. Вище, на видноколі, прогля-
дається силует міста (Кракова?) з мостом, мурами, костелами і 
вежами-дзвіницями. У небі безпосередньо над лютнярем ширяє 
розкрилений орел, у правій лапі якого – затиснутий щит з коро-
ною при верхньому краю, у лівій – пучок блискавок. Очевидно, 
що музика-співець не простий воїн. Він  – шляхтич-лицар, що 
засвідчують і його вбрання (жупан), зачіска (стрижене «під ма-
кітру» волосся), підкручені врізнобіч вуса, захисні обладунки, 
набір зброї та бойовий кінь, і герб «Нечуя» («Nieczuja»), відтворе-

71 Wespasiana z Kochowa Kochowskiego Nieproznuiące próżnowanie, oyczystym 
rymem, na Lyrica y Epigrammata polskie rozdzielone y wydane w Krakowie, w 
Drukarni y Sumptem Woyciecha Goreckiego… R.  P.  1674. [K.  1] (див.: URL: 
https://polona.pl/item/wespasiana-z-kochowa-kochowskiego-nieproznviace-
proznowanie-oyczystym-rymem-na-lyrica-y,NjEzOTAx/2/#index (дата звер-
нення: 7.08.2019). Гравюра є мідеритом невідомого автора-виконавця (див.: 
Eustachiewicz  M. «Dwór helikoński» Wespazjana Kochowskiego. Pamiętnik 
Literacki: czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. 
1981. T. 72, z. 2. S. 3–4, 5 [il.]). 
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ний на чільному боці налучника в обрамленні-рондо. Знатність 
і значимість персонажа підкреслена зображенням орла, яке ви-
кликає стійку асоціацію з державним гербом Польщі (до цього 
навертають виразні геральдичні атрибути птаха)   72, хоча одно-
часно це, з огляду на блискавки, і птах Юпітера. Перед нами – ли-
цар на відпочинку, який відклав зброю, щоб присвятити деякий 
час музиці, мистецтву.

 Щоправда, описаний шляхтич-лицар, зображений при ліво-
му нижньому куті гравюри, не єдиний герой композиції. Насу-
проти нього (дещо в глибині композиції), на протилежному боці 
ріки (яка відділяє лицаря від решти сцен і мотивів)  73, виднієть-
ся ціле згромадження образів і мотивів, пов’язаних з античною 
міфологією. Перша з двох гірських вершин, що стрімко підно-
сяться догори, – це, певно, Гелікон – місце проживання муз, адже 
саме з неї крилатий Пегас вибиває копитами задніх ніг джерело 
поетичного натхнення – Гіппокрéна, що збігає поверхнею гори 
до її підніжжя, роблячи кілька крутих поворотів, і впадає в річку 
Пеней. На приступках схилу гори возсідає Аполлон, який грає 
на такій самій лютні. Голова його увінчана лавровим вінком і 
обрамлена полум’яно-променистим ореолом Феба. Убраний він 
в обладунки (панцир і сандалі) античного (давньогрецького  / 
давньоримського) воїна   74. Фігура бога поезії і мистецтва дещо 
більша за постать шляхтича, що виказує в ньому головну пер-

72 Подібного орла відтворено й на обкладинці поетичної книжки Самуїла 
Твардовського «Wojna domowa» (Каліш, 1681  рік) (див.: Hernas  C. Barok. 
Warszawa: Państ. wydaw. nauk., 1978. S. 309 [іl. 70]). М. Євстахевич також до-
пускає імовірність визначення означеного птаха за геральдичного  – «сар-
матського орла, який завис над столицею [Краковом]» (див.: Eustachiewicz M. 
Op. cit. S. 4).

73 За визначенням М.  Євстахевич – це річка Пеней (див.: Eustachiewicz  M. 
Op. cit. S. 8).

74 Основна (нагрудна) частина панцира прикрита лютнею, але його наявність 
виказують добре простежувані тороки-смужки, призначені прикривати 
нижню частину торса й стегна олімпійського бога мистецтва. Як засвідчує 
фактографія, представлення Аполлона в подобі воїна мало помітне поши-
рення в мистецькій практиці Речі Посполитої. Виразним прикладом є зо-
браження Аполлона-лірника в панцирі-нагруднику на обкладинці поетич-
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сону цілої композиції. Значення античного сюжету посилює і 
місце його розташування: він займає всю праву частину зобра-
ження, що додатково акцентує на ньому увагу глядача. Нижню 
частину гравюри посідає напис в овальному картуші з масивним 
архітектурно-орнаментальним обрамленням: «I.M.I. Wespezyana 
Kochowskiego Liryka polskie. W niepróżnującym, próżnowaniu 
napisane. R. P. 1674».

 Попри належність до розлогої багатофігурної композиції, 
описане зображення воїна-лютняра (з найближчим, належним 
йому антуражем) наділене значною мірою автономності (що є – 
згідно з визначеними попереду критеріями відбору іконогра-
фічних матеріалів – однією з принципових умов залучення його 
до джерельної бази порушеної теми). По-перше, воно є одним 
з основних (поряд з подобою Аполлона й Пегаса) в ідейно-об-
разній структурі графічного аркуша, а решта образів і мотивів – 
явно підпорядкованими, другорядними, такими, що слугують 
тематичний тлом (антуражем) для головних персонажів. По-
друге, автономність означеного зображення засвідчена його міс-
цем у загальній структурі гравюри. Воїна-лютняра (з антуражем) 
представлено на двох найближчих до глядача просторових пла-
нах і відокремлено від решти мотивів, зокрема аналогічного за 
поставою і музичним інструментом образу Аполлона, виразною 
просторовою паузою. Щобільше, композиційно фігура воїна-
лютняра з конем і зброєю (як і дрібномасштабні зображення за-
днього плану) явно протиставлена групі персонажів і природних 
мотивів (гір, потоків), пов’язаних з античним світом, що тради-
ційно символізують поезію / осідок поезії  75. Таке дистанціюван-
ня підтверджено й у програмових текстах самої поетичної збір-

ної книжки Самуїла Твардовського «Wojna domowa», видрукованої в Каліші 
1681 року (див.: Hernas C. Op. cit. S. 302–303, 309 [il. 70]).

75 Альтернативою символам античної поезії на гравюрі й у віршах книжки 
В. Коховського представлено символи рідної йому польської (сарматської) 
поезії. Це ті-таки мотиви рідної природи, селянського й шляхетського по-
буту, зображення міста (столиці?) (див.: Eustachiewicz M. «Dwór helikoński» 
Wespazjana Kochowskiego. S. 4).
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ки  76. Хоча автор «Лірики…», подібно до інших польських поетів, 
шукає натхнення у творчості античних авторів, звертаючись по-
всякчас до античних символічних образів поезії (Аполлона, Муз, 
Геліконського двору, подвійної вершини гори Парнас тощо)   77, 
проте свідомо й демонстративно відмежовується від еллінської / 
римської традиції (ідеальних римських зразків)   78, ідентифіку-
ючи себе співцем винятково Слов’янської  / Сарматської Музи, 
питомо польським (польськомовним) поетом (на відміну як від 
античних співців, так, урешті-решт, і від тих польських поетів, 
котрі писали латиною)   79. За словами М.  Євстахевич, опозиція 
національної поезії римським зразкам у В.  Коховського набула 
програмного характеру  80, тим-то й на гравюрі поет зображений 
поза еллінським світом  81. По-третє, графічний образ шляхтича-
лютняра є посутньо своєрідним портретом самого автора книж-
ки, адже відтворена на налуччі «Нечуя» – це родовий герб Кохов-
ських. До того ж за таке визначення промовляє вік змальованого 
воїна-музики і відкладені ним на землю військові обладунки та 
зброя, адже ці іконографічні деталі сповна відповідають реаль-
ним обставинам і подіям біографії поета. 

 Васпасіан Коховський (1633–1700) був сандомирським шлях-
тичем, який після досягнення вісімнадцятиліття близько десяти 
років поспіль прослужив у польському війську, беручи участь у 
численних військових походах і битвах (виправах). У складі різ-
них хоругов (панцирних ?) він змагався з козаками, зокрема під 
Берестечком, шведами, московитами. Проте невдовзі після одру-

76 Особливо близький до зображення на обкладинці образний лад пісні (поезії) 
V, 6: Poetoivie polscy świeższy i dawniejszy we dworze helikońskim odmalowani… 
(див.: Wespasiana z Kochowa Kochowskiego Nieproznuiące próżnowanie, 
oyczystym rymem, na Lyrica y Epigrammata polskie rozdzielone y wydane w 
Krakowie. S. 10–12). 

77 Eustachiewicz M. Op. cit. S. 4, 6–9 [etc.]. 
78 Одна зі строф містить пряму констатацію цього відмежування: «nie piłem ze 

źródła Muz» (див.: Eustachiewicz M. Op. cit. S. 4).
79 Ibid. S. 14–16. 
80 Ibid. S. 17 [etc.].
81 Ibid. S. 21.
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ження, будучи ще молодим чоловіком, залишив військову службу 
(1660). Коховський вертається до родового помістя, купує власну 
маєтність і набуває статусу зем’янина, присвячуючи себе голов-
но творчості (поезії та історії) і почасти державній службі. Упро-
довж наступних сорока років обіймає деякі державні посади, 
зокрема «привілейованого історика» короля Яна ІІІ Собеського, 
водночас активно працює на творчій ниві. Спершу наполегливо 
торує шлях у літературі, пише й видає низку поетичних книжок 
і брошур (1668, 1672, 1674, 1683, 1684, 1695), однак після 1680 року 
зосереджується переважно на створенні «Анналів…»  – описів 
історичних подій середини XVII ст., свідком і учасником бага-
тьох з яких був особисто. Три томи цієї праці побачили світ у 
1683, 1688, 1698 роках (четвертий лишився в рукописі)  82. Беручи 
до уваги такі факти біографії, можна з достатньою впевненістю 
твердити, що представлений на обкладинці названої поетичної 
збірки 1674 року образ воїна, який, відклавши зброю, взявся за 
музичний інструмент, сповна віддзеркалює переламний момент 
питомо людської та творчої долі В. Коховського: перехід його з 
військового побуту на мирний, зі стану воїнської звитяги в стан 
творчих пошуків, поетичного натхнення. Цей перехід, точніше – 
світоглядна мотивація його, розкривається і в рядках низки ві-
ршів збірника, у яких поет декларує своє розуміння сенсу бут-
тя; сенсу, який полягає, на його переконання, у «злотому покої», 
«покої світовому» (тобто мирному бутті), що єдиний уможлив-
лює і забезпечує особисте щастя людини  83. При цьому в підсум-
ку реальне щастя Коховський бачить у сільській місцевості («na 
wsi»), в отчому домі, батьківському гнізді («gnieździe ojczystym»), 
у якому добрі врожаї («dobrze nabyte zbiory») є запорукою осо-
бистої свободи, надійним засобом від потреби в юристах і за-
лежності від асесорів (IV, 4: Dworskiej fortuny z domowym bytem 
paradiastole…)   84. Щоправда, належність до шляхетського стану 

82 Hernas C. Op. cit. S. 441–444, 445–446, 449–460.
83 Ibid. S. 455.
84 Wespasiana z Kochowa Kochowskiego Nieproznuiące próżnowanie, oyczystym 

rymem, na Lyrica y Epigrammata polskie rozdzielone y wydane w Krakowie. 
S. 9–10. Також див.: Hernas C. Op. cit. S. 455. 
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й власні переконання (зокрема, замилування звичаями предків 
і віра в Боже визначення та становий устрій суспільства й дер-
жави)  85 певною мірою зобов’язували його при кожній конечній 
потребі («jeśli kraj jest w potrebie») братися за зброю, сповняти 
лицарську повинність. Тим-то для змальованої на гравюрі й 
реальної іпостасі Коховського цілком адекватним бачиться ви-
значення «воїн-поет  / співець» чи «поет-воїн»   86, визначення, 
яке цілком співзвучне двозначній  / двомірній (мілітарно-мис-
тецькій) іпостасі головного героя вітчизняної ККБ / ККМ. Перед 
нами – той-таки воїн-поет, який оспівує (згідно з графічним об-
разом – налаштовується оспівувати) не так власну та своїх по-
братимів по зброї воєнну звитягу, як принади мирного маєтко-
во-господарського (сільського) життя, та викладає – натхненний 
Аполлоном – свої програмові думки про роль і значення поезії; 
поезії, писаної рідною мовою. Виразна подібність до ККБ / ККМ 
простежується і на іконографічному рівні. Аналізований сюжет 
обкладинки польського видання демонструє весь пошукуваний 
набір персонажного складу й майже весь набір предметних ре-
алій: головний герой – воїн-музика, який грає на лютні (струн-
ному інструменті, зовні подібному до кобзи / бандури), бойовий 
кінь і військові обладунки та зброя. Крім того, подія аналогічно 
відбувається в навколишньому природному середовищі (на тлі 
краєвиду зі стафажем). Відсутнє лише дерево /-а по сусідству, під 
яким /-и, зазвичай (але не завжди) сидить-відпочиває козак-бан-
дурист. З предметного набору відсутня вогнепальна зброя, а та-
кож пляшка / штоф і кухоль / стопка, відтворювані на ККБ / ККМ. 
У  характері потрактування головного героя сюжету найприн-
циповіша відмінність полягає в способі сидіння. У вітчизняній 
картині козак зазвичай сидить просто на землі з підібганими і / 
чи перехрещеними ногами («по-турецькому»). На польській же 
гравюрі воїн-лютняр сидить на підвищенні «по-європейському», 
тримаючи ноги паралельно й вільно спущеними долі. Така від-
мінність є доволі показною і навіть принциповою. Однак у ці-

85 Hernas C. Op. cit. S. 455.
86 Ibid. S. 447.
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лому очевидно, що відмінності між порівнюваними зображен-
нями стосуються переважно окремих іконографічних деталей і 
складників, натомість збіжності торкаються головних складни-
ків та їхніх характеристик.

 Ще одним відповідником досліджуваної ККБ постає гра-
фічна композиція з обкладинки поетичної книжки Андрея Ка-
нона (1612–1685) «Lyricorum libri IV.  Epodon liber unus  et alter 
Poematum», виданої також у Кракові 1643  року   87. На цій мі-
деритній гравюрі представлено того-таки олімпійського бога 
мистецтва Аполлона, який сидить під деревом (лавром?) і грає 
на лірі. На голові в нього  – лавровим вінок, під ногами (на 
землі) видніється лютня і скрипка  / віола? Праворуч від ньо-
го  – картуш у вигляді розгорнутого сувою з назвою книжки 
«Lyrica p. Andreæ Kanon roxolani esob ies v Cracouiæ Anno Dni 
MDCXLIII». Над картушем зображено герб у вигляді перевер-
нутої підкови з хрестом з розширеними кінцями, уписаним у 
вільний між її кінцями простір. Угорі, на задньому плані, ви-
дніється гірський кряж. За лавром підноситься потрійна вер-
шина гори (Парнас?), а трохи лівіше, на тлі неба, летить Пегас. 
Від задніх ніг крилатого коня донизу (у напрямі ліри Аполлона) 
спрямована стрічка з написом-гаслом: «Häz feriente salit / Праг-
ни кування на перельоті»  88.

 Порівнюючи із зображенням шляхтича-лютняра (з антуражем) 
на гравюрі 1674 року, описана щойно композиція з Аполлоном-лір-
ником демонструє менше ознак подібності з вітчизняною ККБ  / 
ККМ. Відмінності між ними виявляються і в низці іконографічних 
рис, і в загальному тематичному й ідейно-образному спрямуванні 
(до речі, як і у випадкові зі згаданими вже творами-аналогами нідер-
ландських художників кінця XVI ст.   89). Останні розбіжності осо-

87 Lyricorum libri IV.  Epodon liber unus  et alter Poematum, continens Lechica 
Admiranda... Cracoviae in officina typographica Christophori Schedelij S. R. M. 
typogr. Anno D. 1643. [K. 1]. Див. також: Hernas C. Op. cit. S. 240 [il. 51].

88 Lyricorum libri  IV. Epodon liber unus  et alter Poematum, continens Lechica 
Admiranda. [K. 1].

89 Ґедзь Т. Зазнач. твір.
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бливо показові  90. Заразом годі не помітити і суттєвих збігів на рів-
ні основних складників іконографії та загального композиційного 
укладу. Набори цих складників та основні їхні іконографічні харак-
теристики в обох порівнюваних випадках посутньо ідентичні, при-
наймні доволі близькі. І тут, і там головний герой сидить під деревом 
і грає на музичному інструменті. Перед ним на землі розкладені інші 
елементи його спорядження: біля ніг Аполлона – додаткові музичні 
інструменти (лютня і віола / скрипка), біля ніг / обіч / довкруж коза-
ка – зброя, пляшка з чаркою тощо. Окремі елементи спорядження 
(у першому випадку – плоди і вінок?, у другому – окремі елементи 
озброєння та спорядження, переважно шабля та похідна сумка, та 
окремі елементи вбрання, головно шапка) підвішено на дереві. На 
гравюрі поряд з античним богом представлений геральдичний мо-
тив; герб зазвичай відтворювався і на картині з козаком. В обох ви-
падках головних персонажів супроводжує кінь, який видніється за 
їхніми фігурами. Сюжети обох порівнюваних зображень розгорну-
то просто неба на тлі природного краєвиду. Урешті певну подібність 
реально застерегти і щодо ролі й місця головного супровідного на-
пису. На гравюрі 1643 року таким є текст назви книжки. Розміщений 
при правому нижньому куті зображення, він займає близько чверті 
загальної площі останнього. При цьому виконано його на поверхні 
уявного розгорнутого сувою із закрученими в кількох місцях кра-
ями. Супровідний  /-і напис  /-и чи частина напису на розгорнуто-
му  /-их сувої  /-ях трапляється  / -ються, як засвідчує фактографія,  
і на деяких ККБ / ККМ / ККДП XVIII–XIX ст.   91. Насамкінець за-

90 Водночас не зайве застерегти той факт, що образ Аполлона-лютняра / лір-
ника в обох аналізованих польських книжкових гравюрах у певному сенсі 
ближчий змістовно до образу КБ (адже в цих випадках античний бог уосо-
блює насамперед поезію і музику), аніж образ античного Марса на нідерланд-
ських зображеннях, позаяк він представлений як алегорія кохання / весни. 
Принагідно нагадаємо, що Аполлон на обкладинці 1674 року змальований у 
військових обладунках, тобто також постає перед глядачем як воїн-співець 
(подібно до Марса-лютняра), точніше – співець / поет-воїн. 

91 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-
ного «ідентифікаційного» коду. С. 132–133, 154, 186–187, 188–189, 190–191, 
242–243 [іл. 5, 18, 32, 33, 34, 62]. 
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значимо, що супроти гравюри 1674 року зображення 1643 року має 
певні переваги в порівняльній шкалі. Мотив з образом музиканта 
(Аполлона) тут єдиний, одноосібний, як і в більшості ККБ. З вітчиз-
няним зразком образотворення його додатково єднає афішована 
вказівка на «роксоланське» (тобто руське) походження автора збірки. 

 Насамкінець зауважимо, що, як порівняти з іншими дже-
рельними відповідниками вітчизняної ККБ / ККМ, зокрема не-
давно виявленими західноєвропейськими (нідерландськими), 
наведені польські новочасні образотворчі зразки є найближ-
чими аналогами. Їхня близькість виявляється на всіх рівнях: 
просторовому (почасти територіально-політичному, держав-
ному), хронологічному, питомо іконографічному, а в одному 
випадку  – ще й ідейно-образному (принаймні певною мірою) 
та емоційно-настроєвому. Окремо слід наголосити на видовій 
та підвидовій специфіці наведених аналогів, тобто на їхній на-
лежності до розряду тиражної графіки, властиво, книжкової 
ілюстрації, у якій цілеспрямовано й більш-менш органічно 
поєднувалися зображальні й текстові складники  92. Ця родова 
особливість нововведених до теми іконографічних аналогів з 
польського літературно-мистецького поля забезпечувала їхню 
доступність для відносно широкого кола читачів / глядачів різ-
ноетнічної та різнокультурної Речі Посполитої   93, і не лише із 
шерегу сучасників, а й наступних, що вельми принципово, по-
колінь. 

 До питання змістового плану ККБ / ККДП. Між Аполлоном-
Марсом і Діонісом. Згадувана тут не раз гравірована ілюстрація з 
обкладинки збірки поезії В. Коховського, опріч образу шляхти-

92 Як відомо, з XVII ст. в книжкових видання на землях Речі Посполитої зна-
чно зросла роль ілюстрації. Вона почала безпосередньо віддзеркалювати 
зміст друкованого тексту й відповідно виконувати, опріч художньої, ще й 
інформаційно-роз’яснювальну функцію, щобільше, доповнювати нерідко 
загальний змістовий план видання (див.: Eustachiewicz M. Op. cit. S. 4).

93 Камінський C. A. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505–
1795. Громадяни, їхня держава, суспільство, культура. Київ: Наш час, 2011. 
С. 13–24 [та ін.].
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ча-співця, містить і образ Аполлона-лютняра  94. У цій композиції 
вони творять своєрідну ідейну й іконографічну пару-дубль. По-
дібна парність відшуковується і у вітчизняній графіці. Маємо на 
увазі рисовану ілюстрацію «Олімп з музами» з рукописного по-
етичного збірника «Олімп» 1730 року, підготовленого й укладе-
ного спудеями Чернігівського колегіуму на пошану засновника й 
мецената – митрополита Іоанна Максимовича  95. На ній бачимо 
фігуру Аполлона, який грає на лірі й вивищується над групою 
німф-музик першого плану, посідаючи вершину гори Гелікон. 
Насупроти бога поезії, на вершині гори Парнас (?) в аналогічній 
позі й з бандурою в руках зображено іншого музику, вбраного 
по-козацьки (?). Деякі автори вбачали в ньому богиню Атену  96, 
одначе надійних доказів на користь такої атрибуції не наводили. 
Наразі немає їх і в нас. Найімовірніше, перед нами таки сакраль-
ний / сакралізований персонаж (пророк-псалмоспівець Давид?), 
але в подобі людини першої третини XVIII ст. Зображення обох 
міфологічних персонажів творять майже дзеркальну симетрію.

 Означена парність між образами шляхтича-лютняра  / ко-
зака-бандуриста, з одного боку, та образом бога поезії та музи-
ки – з другого, дозволяє говорити про їхню внутрішню змістову 
суголосність чи принаймні порушити питання про існування 
такої відповідності в очах творців цих образів і ширше – освіче-
ного громадянства XVII – початку XVIII ст. З огляду на це, ціл-
ком доречно згадати композицію обкладинки поетичної книж-
ки Андрея Канона «Lyricorum libri IV. Epodon liber unus et alter 
Poematum» (1643) з образом Аполлона й зображенням Пегаса  97, 
яка за своїм ладом, набором основних образів і атрибутики та-
кож перегукується з досліджуваною вітчизняною ККБ. 

94 Wespasiana z Kochowa Kochowskiego Nieproznuiące próżnowanie, oyczystym 
rymem, na Lyrica y Epigrammata polskie rozdzielone y wydane w Krakowie. 
[K. 1].

95 Хоткевич Г. Зазнач. твір. С. 81 [прим. 1], 83 [мал. 23]; Зінків І. Зазнач. твір. 
С. 31–32, 341 [рис. 17].

96 Хоткевич Г. Зазнач. твір. С. 81 [прим. 1].
97 Lyricorum libri IV.  Epodon liber unus  et alter Poematum, continens Lechica 

Admiranda. [К. 1]. Також див.: Hernas C. Op. cit. S. 240 [il. 51].
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 Для повномірного розуміння аполлонічності образу КБ слід 
зважити на факт певної еволюції «античної міфологізації» обра-
зу козака в культурі Речі Посполитої. Осмислення козака почало-
ся з ототожнення його з Діонісом, що підтверджує ілюстрація на 
звороті титульного аркуша книжки «Żywot Kozaków Lisowskich 
także i potyczki ich szczęśliwe» Б. Зиморовича, виданої в Кракові 
1620 року  98. На ній відтворено козака з лавровим вінком на голо-
ві, котрий сидить на бочці (з-під вина / меду / горілки) із кухлем 
у піднесеній правиці   99. Обабіч нього стоять: ліворуч – лицар у 
повному бойовому спорядженні (Марс?), праворуч  – напівого-
лена жінка зі стрілою / списом у лівій руці й палаючим серцем у 
піднесеній догори правиці (Атена?). 

 Діонісійний первень у композиціях КБ  / КДП означується 
сталим набором відповідної атрибутики, а саме штофа / пляш-
ки і келиха / кухля / чарки, яка зазвичай супроводжувала образ 
козака й зображалась обіч чи безпосередньо перед його фігурою. 
З цими атрибутами лучаться і гральні карти (порівняйте, напри-
клад, ККБ першої половини ХІХ  ст. із Запорізького обласного 
краєзнавчого музею, інв. № ЗКМ-1760/КВ-3963; ХІХ ст. зі збірки 
НХМУ, інв. № Ж-814   100). Щобільше, на окремих полотнах (див. 
багатофігурну композицію початку ХІХ  ст. зі збірки НХМУ, 

98 Żywot Kozaków Lisowskich także i potyczki ich szczęśliwe…pszez B.  Zmrcz, 
Kraków, 1620; Żywot kozaków lisowskich. Poemat Józefa Bartłomieja Zimorowicza 
ocinił i wydal Korneli Juliusz Henck. We Lwowie: Skład głowny w księgarni. 
P. Starzyka, 1886. [S. 1, 2, il.].

99 Найближчою паралеллю постає печатка Донського козачого війська 
1704 року, на якій донець зображений верхи на бочці з рушницею в правиці, 
дудкою-ріжком в лівиці й шаблею на боці. Перед козаком на бочці стоїть 
келих: Донське козаче військо. URL: https://www.wikiwand.com/uk/Донське 
козаче військо (дата звернення: 25.07.2019).

100 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його куль-
турного «ідентифікаційного» коду. С. 204–205, 218, 219, 300, 301 [іл. 42, 50]. 
Принагідно вкажемо на графічну ілюстрацію з титульної сторінки книжки: 
Kształt fortvny Seweryna Bączalskiego: w którey kto co ma rozumu obaczy to, że 
nikomu fortuna nie służy wiernie, kto ją ma, żyj w niey niepomierie. W Krakowie: 
W Druk. Jana Szarffenbergiera, 1609. [K. 1]. Опріч карт, поряд з фігурою лют-
няра зображено гральні кості й шахівницю.
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інв. № Ж-67  101) козака представлено з піднесеною чаркою в руці, 
як і на польській гравюрі 1620 року. Хоча такий іконографічний 
тип поодинокий і доволі пізній за датуванням, одначе він чи не 
найвиразніше акцентує на діонісійному первні змістового плану 
ККБ / ККМ / ККДП. 

 Геральдично-емблемачний аспект. У змістовому наповненні 
сюжету КБ / КМ / КДП присутній ще один план. Як уже зазнача-
лося, свого часу П. Жолтовський зблизив аналізоване зображен-
ня КБ з гербовою емблематикою запорозького війська початку 
XVII cт.   102. Це зближення дослідник зробив у руслі генетичної 
проблематики картини. Проте найпродуктивнішою воно ба-
читься в руслі саме розбору внутрішньої ідейної структури твору 
й загальніших сенсів контекстуального виміру. Приводом до та-
кого висновку слугує кілька фактів, насамперед виразно гераль-
дичний характер композиційного й іконографічного ладу двох 
подібних зображень: образу КБ кінця XVIII  – початку XIX  ст., 
виконаного на хатньому тиньку, що нині зберігається в НХМУ 
(попередньо – у Церковно-археологічному музеї при Київській 
духовній академії)   103, і нині втраченого ККДП початку XIX ст. 
зі збірки колишнього чернігівського Музею українських старо-
житностей ім.  В.  В.  Тарновського   104. Обидва твори належать 
до найпростішої типологічної групи аналізованих зображень, 
композиція яких обмежується самою лише фігурою сидячо-
го козака   105. Геральдичності цим творам надає і спосіб відтво-

101 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-
ного «ідентифікаційного» коду. С. 242–243, 302 [іл. 62].

102 Жолтовський  П.  М. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках 
мистецтва XVI–XVIII ст. С. 63–64.

103 Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культур-
ного «ідентифікаційного» коду. С. 137, 298; Петров Н. И. Альбом достопри-
мечательностей Церковно-археологического музея при Императорской ки-
евской духовной академии. С. 55. Табл. XXXIII: 4. Також див.: Петров Н. И. 
Указатель Церковно-археологического музея при Киевской духовной акаде-
мии. С. 166 [№ 4791].

104 Білецький П. О. «Козак Мамай» – українська народна картина. С. 40 [іл. 8]. 
105 Марченко Т. М. Зазнач. твір. С. 31.
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Вівтар-жертовник / жертовний стіл / світильник переносний.  
V/ IV–IІІ ст. до н. е., м. Ісик (Семиріччя, Казахстан),  

бронза, литво, гравірування  
(за: Агапов П., Кадырбаев М. Сокровища древнего Казахстана... 1979)

Мулла-цибуляник (мініатюра).  
XVIII cт., музей м. Лахор (Пакистан), папір, малювання  

(за: Курьер ЮНЕСКО. 1970)
►
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Графічна обкладинка книжки Васпасіана Коховського  
«Лірика польська в небайдикуватому ледарстві написана»  

(Краків, 1674 рік)
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Графічна обкладинка книжки Андрея Канона «Лірика» 
(Краків, 1643 рік)

Графічна обкладинка книжки Васпасіана Коховського  
«Лірика польська в небайдикуватому ледарстві написана» (фрагмент)  

(Краків, 1674 рік)

►
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Олімп із музами-музиками (ілюстрація з рукописного поетичного 
збірника «Олімп»). 1730 рік, Чернігів, папір, рисунок  

(за: Хоткевич Г. Музичні інструменти українського народу. 1930)
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рення супровідних атрибутів козака, головно зброї – «Марсової 
справи»   106. Усі вони виглядають частково із-за спини персона-
жа, розмістившись симетрично обабіч його голови. У першому 
випадку  – це спис і рушниця (пищаль), у другому  – бандура, 
лук, спис і рушниця. Таке розташування козачого споряджен-
ня перегукується із зображеннями геральдичного козака-муш-
кетера в картуші з військовими трофеями обіч на деяких коза-
чих стягах, гербових печатках тощо. За конкретний приклад тут 
може правити стяг Домонтовської сотні Переяславського полку 
1762 року  107. 

 Геральдичності композиції КБ надає, звісно, іконографічно-
стилістичний лад зображення головного персонажа, а саме: ста-
ла, незмінна поза, у якій він постає перед глядачем, його пере-
важно усереднено-узагальнений типаж, присутність у більшості 
композицій герба-емблеми з конем. До речі, такий саме атрибут 
(герб з конем) видніється над головою козака в другій з названих 
картин (КДП).

106 Саме так зброю й іншу військову амуніцію названо в одному зразкові ге-
ральдичної поезії XVII  ст., а саме у вірші «На пресвѣтлый клейнот ясне 
освецоных их милостей княжат Корибутов-Вишневецких» (див.: Українська 
поезія. Середина XVII  ст.  / упоряд.: В.  І.  Крекотень, М.  М.  Сулима. Київ: 
Наук. думка, 1992. С. 49–50).

107 Жолтовський  П.  М. Визвольна боротьба українського народу в пам’ятках 
мистецтва XVI–XVIII ст. С. 15 [рис. 3].
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Оксана Сторчай

А ВТОБІОГРАФІЧНІ НОТАТКИ  
М А РІЇ ТРУБЕЦЬКОЇ: 
до питання окреслення творчого доробку  
художниці-«бойчукістки» 

Вивчення мистецької спадщини М.  Бойчука і його учнів-
«бойчукістів» почалося з великою обережністю та труднощами 
в 1960–1970-х роках, і вже наприкінці ХХ ст. творчість багатьох 
із цих талановитих майстрів упевнено ввійшла в історію ві-
тчизняного мистецтва, значно збагативши й урізноманітнив-
ши її. Так само ім’я самобутньої художниці Марії Володими-
рівни Трубецької (1897–1976) було надовго забуте із зрозумілих 
причин – вона була ученицею Михайла Бойчука. Завдяки до-
слідженням Л. Амеліної   1, С. Білоконя   2, В. Горєвої   3, Я. Крав-
ченка   4, Л.  Ковальської і Н.  Присталенко   5, Б.  Пергаменщика 

1 Амеліна  Л. Бойчукістка княжого роду  – Марія Трубецька. Образотворче 
мистецтво. 2012. № 3–4. С. 80–82.

2 Білокінь С.  І. Бойчук та його школа. Київ: Мистецтво, 2017. 256 с.; Його ж. 
В обороні української спадщини. Історик мистецтва Федір Ернст. Київ, 2006. 
С. 6–7; Його ж. Із старого листування (Віктор Олександрович Романовський, 
1890–1971 рр.). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та мето-
дики: зб. наук. пр. Київ, 2004. Чис. 11, ч. 2. С. 86, 89, 95, 109; Його ж. Каталог 
2-ї звітної виставки Української державної академії мистецтв (УДАМ). Осінь 
1921 року. Студії мистецтвознавчі. 2007. Чис. 3. С. 84–96.

3 Горєва В. В. Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структу-
ра та склад фонду. Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні 
дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Київ, 2015. Вип. 19. 
С. 86–99.

4 Кравченко Я. З когорти бойчукістів. Марія Трубецька: життя, спомини, мрії… 
Артанія. Київ, 2011. № 3. С. 50–56; Кравченко Я. О. Школа Михайла Бойчука. 
Тридцять сім імен. Київ: Майстерня книги; Оранта, 2010. С. 230–231.

5 Трубецька Марія Володимирівна 1897–1976. Михайло Бойчук та його 
школа монументального мистецтва: альбом / авт. тексту і каталогу: 
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та Ю.  Сафонова   6 за останнє десятиріччя склалася невелика, 
але цінна бібліографія, експозиційний ряд творів художниці й 
фототека. На нашу думку, вагомим доповненням до наведеної 
бібліографії стане публікація рукописної творчої автобіографії 
художниці 1967 року   7, що використовувалася науковцями як 
фактографічний матеріал  8. Цінність і значення оприлюднення 
першоджерела (автобіографії художниці) у повному обсязі зро-
зуміла для всіх  9. 

 Основним напрямом подальшого вивчення творчості мист-
кині є розшук її робіт, особливо 1918–1930-х років, перелік яких 
М. Трубецька подала в автобіографії. Крім оригіналів, важливи-
ми знахідками будуть окремі світлини її творів, їхні репродукції 
в тогочасній періодиці (журналах, газетах), каталогах виставок, 
художні листівки тощо. 

 Так, наприклад, у найбагатшій і найякіснішій колекції вітчиз-
няного мистецтва, що зберігається в Національному художньо-
му музеї України, живописних творів художниці немає, є тільки 
малюнки «Гончар» (1960-ті роки, папір, гуаш, графітний і кольо-
рові олівці; його світлину опублікував Я. Кравченко, датувавши 

Л. Ковальська, Н. Присталенко, вступ. слово М. Шкандрія. Київ: НХМУ, 2010. 
С. 255.

6 Пергаменщик Б., Сафонов Ю. Из рода Трубецких. Разговор с интересным че-
ловеком. Рабочая газета. 1975. 25 ноября. 

7 Творча автобіографія художниці М.  В.  Трубецької. [1967] // Центральний 
державний архів-музей літератури і мистецтва України (далі  – ЦДАМЛМ 
України). Ф.  358. Оп.  1. Спр.  652. 4  арк. Рукопис. Ф.  358  – особовий фонд 
мистецтвознавця Івана Івановича Врони (1887–1970).

8  Наприклад, див.: Кравченко Я. З когорти бойчукістів. Марія Трубецька: жит-
тя, спомини, мрії… С. 50–56.

9 Уперше творча автобіографія М. Трубецької була опублікована в популяр-
ному виданні з короткою передмовою (див.: Сторчай О. Зіркова плеяда пер-
ших студентів Української академії мистецтва: Марія Трубецька. Сторінки творчої 
автобіографії. Образотворче мистецтво. 2015. № 2. С. 85–88). Нині, завдяки 
новознайденим матеріалам, навчання художниці в Академії та її творчість 
розглянуто детальніше. 
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1969 роком  10), ескіз «Жінка з макітрою» (1970 рік, папір, графіт-
ний і кольорові олівці; у С. Білоконя – «Тре мак», 1970-ті роки  11; 
у Я. Кравченка – «Дівчина з макітрою», 1968 рік   12), «Дівчина з 
кавуном» (за віршем Е. Багрицького «Арбуз», кінець 1960-х років, 
папір, графітний і кольорові олівці, акварель), «Збір винограду» 
(1960-ті роки, папір, кольорові олівці; у Я. Кравченка твір згада-
но як «Помічниця», 1969 рік   13), «За читанням» (початок 1920-х 
років, папір, акварель, графітний олівець; опубліковано Я. Крав-
ченком під назвою «Над книжкою», 1919  рік   14), «За роботою» 
(початок 1960-х років, папір, акварель, кольорові олівці; опублі-
ковано Я. Кравченком під назвою «Чистка ковшів», 1969 рік   15), 
«Пізно увечері» (1960-ті роки, папір, кольорові олівці, акварель; 
у Я. Кравченка – «Втомилася»  16, 1968 рік, у С. Білоконя – «Заку-
няла», 1970-ті роки  17). 

 Я.  Кравченко опублікував також цікавий матеріал з архіву 
відомої «бойчукістки», талановитої художниці Антоніни Івано-
вої (зараз належить Львівській національній галереї мистецтв 
ім.  Б.  Возницького). Ідеться про світлини малюнків та ескізів 
композицій М. Трубецької, переважно 1968–1969 років: «Дівчи-
на з макітрою» (1968), «Втомилася» (1968), «Жарко» (1968  рік; у 
С. Білоконя – «Спека», 1970-ті роки, кольорові олівці  18), «Чищен-
ня ковшів» (1969), «Гончар» (1969), «На дачі» (1969), «Помічниця» 
(1969). Особливо цінними є світлини творів мисткині 1919 року, 
що не збереглися, серед них  – створений у співавторстві з Ти-
мошем Бойчуком «Товарообмін між селянкою та робітником» (із 

10 Кравченко  Я. З когорти бойчукістів. Марія Трубецька: життя, спомини, 
мрії… С. 50.

11 Білокінь С. І. Бойчук та його школа. С. 234.
12 Кравченко  Я. З когорти бойчукістів. Марія Трубецька: життя, спомини, 

мрії… С. 55.
13 Там само. С. 50. 
14 Там само. С. 54.
15 Там само. С. 53.
16 Там само. С. 54.
17 Білокінь С. І. Бойчук та його школа. С. 234.
18 Там само. С. 234.
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серії «Товарообмін між селом та містом»; 1919 рік, клеєві фарби; 
фрагмент оформлення Київського оперного театру до Всеукра-
їнського з’їзду волосних комітетів   19), про який згадано в авто-
біографії художниці. Наступний твір – «Над книжкою» (1919 рік, 
клеєві фарби). Я.  Кравченко вважає, що це фрагмент розпису 
на зовнішній стіні Київського театру ім.  І. Франка до Першого 
з’їзду рад. У 1919 році будівля називалася драматичним театром 
«Соловцов», а про той факт, що розпис на зовнішній стіні будин-
ку виконали художники-«бойчукісти», дотепер не було відомо. 

 Чималий внесок у визначення кола творів мисткині зробив 
С. Білокінь. Так, у монографії «В обороні української спадщини. 
Історик мистецтва Федір Ернст» учений згадав такі її роботи: 
«Молодь співає» (фрагмент оформлення київської опери до Пер-
шого з’їзду рад 1919 року), плакат (між 1920-ми роками і 1932 ро-
ком), темпера «Коупера. Кам’янське»  20. 

 В опублікованому С. Білоконем «Каталозі 2-ї звітної вистав-
ки Української державної академії мистецтв» (осінь 1921 року)  21, 
що його уклав Ф. Ернст, перераховано одинадцять творів худож-
ниці: «Трубецька Марія [Володимирівна] (майстерня М. Л. Бой-
чука). Етюд дівочої голови (темп.); Автопортрет (в медальйоні; 
темп.); Дівоча голова (тем[п].); Жінка з праскою (акв.); Хлопець 
з дівчиною під деревом (акв.); Гончар за працею (олів.); Дівка з 
макітрою (олів.); Жінка на фоні балки (темп.); Баба купає хлопця 

19 Кравченко  Я. З когорти бойчукістів. Марія Трубецька: життя, спомини, 
мрії… С. 53.

20 Білокінь С. В обороні української спадщини. Історик мистецтва Федір Ернст. 
С. 6–7. 

21 Білокінь  С. Каталог 2-ї звітної виставки Української державної академії 
мистецтв (УДАМ). Осінь 1921 року. С. 84–96; Каталог 2-ї звітової виставки 
Української Академії мистецтва 1921 року // Архівні наукові фонди рукопи-
сів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етно-
логії ім. М. Рильського Національної академії наук України (далі – АНФРФ 
ІМФЕ). Ф.  13–5. Спр.  319. 6  арк.; Дінцес  Л. Осіння виставка Української 
Академії Мистецтв  / Д.  Л. Шляхи мистецтва. 1922. Чис.  1. С.  75–77;  
Ернст Ф. Каталог 2-ї звітної виставки Української Академії мистецтв: Осінь 
1921 року / підготовка тексту С. Білоконя. Київ, 1987. 6 с. 
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(темп.); Лірник (темп.); Жінка на канапі (темп.)»  22. До цієї статті 
С. Білокінь додав світлину іншого списку творів М. Трубецької 
авторства Ф. Ернста, що відрізняється від щойно наведеного їх-
німи назвами. Він також містить важливі подробиці щодо мате-
ріалів і техніки робіт художниці. Зазначимо, що про відмінності 
в списках пише й С. Білокінь  23. Зрозуміло, що йдеться про ті самі 
твори, тому подамо цей список для порівняння: «М. Трубецька / 
315. “Портрет” – темпера на діхті / 316. “Автопортрет” – темпера з 
золотом на картоні / 325. “З натури” / 326. “Ескіз до композиції” – 
акварелі на папері [обидві. – О. С.] / 328–329. Рисунки оливцем 
на папері  / 353.  “Дівчина над струмочком в берегах” – темпера 
на діхті (придб[ано] для Муз[ею] Ак[адемії]) / 354. “Бандурист” – 
темпера на картоні  / 355.  “Жінка миє дитину” – темпера на ді-
хті – підмальовка / 356. “Жінка на канапі” – темпера на картоні – 
підмальовка / 385. “Портрет” – темпера на картоні  / 397. “Ескіз 
до композиції” – рисунок олівцем на папері»  24. До речі, Ф. Ернст 
був завідувачем галереї і бібліотеки в Українській державній 
академії мистецтва (далі – УДАМ), де разом з ним працювала бі-
бліотекаркою М. Трубецька  25. 

 Далі С. Білокінь у монографії «Бойчук та його школа» наво-
дить такі твори художниці: «Тре мак» (1970-ті роки, кольорові 
олівці; у Я. Кравченка – «Дівчина з макітрою», 1968 рік), «Заку-
няла» (1970-ті роки, кольорові олівці; у Я. Кравченка – «Втоми-
лася», 1968 рік; у Л. Амеліної – «Пізно увечері», 1960-ті роки  26), 
«Спека» (1970-ті роки, кольорові олівці; у Я. Кравченка – «Жар-
ко», 1968  рік), «Портрет А.  Іванової» (1970-ті роки, кольорові 
олівці), скульптури «Жінка з хлопчиком» (1970-ті роки, оргскло) 

22 Білокінь С. Каталог 2-ї звітної виставки Української державної академії мис-
тецтв (УДАМ). Осінь 1921 року. С. 93.

23 Там само. С. 96. 
24 Там само. С. 87; Матеріали про майстерню художників. Замітки // АНФРФ 

ІМФЕ. Ф. 13–5. Спр. 441. Арк. 8–8 зв. 
25 Білокінь С. Каталог 2-ї звітної виставки Української державної академії мис-

тецтв (УДАМ). Осінь 1921 року. С. 84.
26 Амеліна Л. Бойчукістка княжого роду – Марія Трубецька. С. 82.
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і «Надгробок» (1970-ті роки, оргскло)   27. Нині, якщо додати до 
них твори, перераховані в автобіографії М. Трубецької, матиме-
мо єдиний повний список робіт художниці, який слід було б і 
надалі розширювати.

 З наведених відомостей очевидно, що в майбутньому треба 
буде також узгодити назви і дати виконання творів, які вже було 
репродуковано або згадано в публікаціях. Спираючись на одну 
з основних складових у процесі уточнення назв і дат – місце збе-
рігання конкретного твору (музейна чи приватна колекція), ми 
маємо можливість вивчити всі написи і підписи на ньому. Отже, 
якщо є авторська назва, то природно, що її і зазначають, а якщо 
її немає, то роботі в музейній інвентарній книзі дають умовну 
назву або за жанром (натюрморт, пейзаж, портрет тощо), або сю-
жетом (наприклад, «Адам і Єва») тощо. Тільки після остаточного 
визначення вихідних даних творів їхні назви можуть стати уста-
леними в науковій літературі. Крім того, треба надалі прискіпли-
во вивчати довоєнні каталоги виставок, у яких зафіксовані назви 
творів художниці, та її автобіографію. Скажімо, у свідоцтві про 
здобуття вищої мистецької освіти, виданому М. Трубецькій, за-
значено, що художниця експонувала свої твори на обох звітних 
виставках Академії, а з Другої виставки була придбана для му-
зею вишу одна композиція  28 – «Дівчина над струмочком в бере-
гах» (темпера на дикті)  29.

 Цікаве спостереження, на якому варто наголосити: Марія 
Трубецька у творах 1960–1970-х років демонструвала квінтесен-
цію найхарактерніших стилістичних рис школи М. Бойчука, тоб-
то саме тоді, коли виник інтерес до цього яскравого явища вітчиз-
няного мистецтва й почалося його дослідження. На нашу думку, 
це не випадково. М.  Трубецька своїми малюнками привертала 

27 Білокінь С. І. Бойчук та його школа. С. 234–235.
28 Там само. С. 30. Свідоцтво про закінчення УДАМ Марією Трубецькою експо-

нувалося на виставці «Бойчукізм. Проект “великого стилю”» в Національному 
культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» 
упродовж 8 грудня 2017 – 28 січня 2018 року.

29 Матеріали про майстерню художників. Замітки  // АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13–5. 
Спр. 441. Арк. 8–8 зв. 
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увагу до значення творчості «бойчукістів», їхньої трагічної долі. 
Найвірогідніше, упродовж 1960–1970-х років М. Трубецька пере-
важно повторила (так зване авторське повторення) власні твори 
1920-х років, що не збереглися. Саме на підставі останніх ми мо-
жемо сформувати уявлення про її творчість 1920-х років. 

 На опосередковане підтвердження цієї думки натрапляємо 
в інтерв’ю з мисткинею 1975 року: «Мария Владимировна доста-
ет папку с карандашными и акварельными набросками. Мать 
купает дитя, оба смеются. Счастливы. Портрет рабочего. Снова 
тема материнства… Это последние работы <…> Ведь все это – 
и наброски, и целый парад скульптур на старинном столике  – 
выполнены по памяти. Из-за болезни Мария Владимировна уже 
почти четверть века не покидает своей комнаты»  30.

 Найбільш перспективним напрямом у процесі пошуку тво-
рів М. Трубецької 1918–1930-х років може стати дослідження її 
напрацювань у книжковій і журнальній графіці. У творчій ав-
тобіографії М.  Трубецька навела короткий і неповний перелік 
робіт з мінімальними відомостями: ілюстрації в журналі «Барві-
нок»; виконані впродовж 1929–1935 років обкладинки до творів 
«Переможець дракона» (Харків, 1925 рік; друге видання вийшло 
у світ 1929  року в Харкові–Києві; напевно, художниця викона-
ла обкладинку до другого видання, оскільки в автобіографії 
вказала київське Держвидавництво) і «Жанна-батальйонерка» 
(Харків–Київ, 1930 рік) Гео Шкурупія, «Тиса палає» Бели Іллеша, 
збірки віршів М. Терещенка та ін. Але, на жаль, у вихідних даних 
цих видань переважно не вказано імені художника, що утруд-
нює визначення авторства.

 Варто зазначити, що в своїй статті Л. Амеліна опублікувала 
рідкісні фотографії самої художниці та її сім’ї, а саме: «Марія з 
татом» (приблизно 1904 рік), «Маєток Трубецьких у селі Гавро-
щині під Києвом» (без дати), «Марія Трубецька  – випускниця 
Катерининського інституту» (1916), «М. Трубецька в українсько-

30 Пергаменщик Б., Сафонов Ю. Указ. соч.
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му вбранні» (1917), «Марія Трубецька і Макс Гельман» (1960-ті 
роки)  31. 

 Крім того, наскільки нам відомо, дотепер не опублікована 
епістолярна спадщина мисткині, зокрема, п’ятдесят її листів до 
О. І. Сорокіної, що зберігаються в особовому фонді адресатки  32. 
Тематика листування охоплює такі теми: автобіографічні відо-
мості художниці, її спогади, біографічна й генеалогічна інфор-
мація про членів родини Трубецьких, розповіді про їхні садиби, 
маєтки тощо. Дослідження цих джерел – перспективний напрям 
у вивченні життєпису мисткині.

 Підготовлену до публікації творчу автобіографію, на нашу 
думку, М.  Трубецька написала на прохання відомого мисте-
цтвознавця Івана Врони для його монографії «Зачинателі. (Укра-
їнські художники перших років революції)»   33, що донині збе-
рігає наукову цінність (попри всю радянську риторику), хоча й 
залишається в статусі архівної. 

 І. Врона писав: «Щодо М. В. Трубецької (нар. 1897), то вона 
(з походження княжна) молодою дівчиною з самого початку ре-
волюції у складі групи “бойчукістів” включилася в активну пра-
цю в агіт-масовому і монументальному мистецтві. Вона брала 
участь в згаданому вище оформленні Київського Оперного те-
атру 1919 р., а також у розписах Луцьких казарм у Київі, де вона 
разом з Т.  Бойчуком виконувала композицію, яка зображала 
демонстрацію працюючих, а також розписувала українським 
орнаментом обрамлення стінних картин. На весні 1921  р. вона 
була у складі бригади київських художників, яка під керівни-
цтвом М.  Бойчука виїжджала до Харкова для оформлення бу-
динку теат ру, де відбувався п’ятий Всеукраїнський з’їзд Рад, а у 
1923  р. працювала у складі бригади українських художників 
у Москві над оформленням українського павільйону Всеро-

31 Амеліна Л. Бойчукістка княжого роду – Марія Трубецька. С. 80–82.
32 Горєва В. В. Особовий архів Ольги Іванівни Сорокіної (1892–1988): структу-

ра та склад фонду. С. 86–99.
33 Врона  І.  І. «Зачинателі (Українські художники перших років революції)». 

Монографія. Машинопис з правками автора. 2  березня 1968  – 24  грудня 
1969 року // ЦДАМЛМ України. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 3. 239 арк.
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сійської сільськогосподарської виставки. У  дальшому М.  Тру-
бецька – учасниця художніх виставок, де експонувала станкові 
картини, зокрема на теми індустріальної праці в Донбасі, пра-
цювала у графіці. Під час Вітчизняної війни, будучи в евакуації 
в Самарканді, Трубецька працювала в ізо-агітаційній майстерні. 
Тепер багато років прикута хворобою до ліжка»  34. 

 Суттєво доповнює текст І. Врони С. Білокінь: «Трубецька Ма-
рія Володимирівна (14 березня 1897, Київ – 16 березня 1976, там 
само) – художниця. Правнука декабриста Ал-дра Петр. Трубець-
кого. Навчалась у приватних майстернях І. Селезньова та А. Са-
батовського, з травня 1918 – УДАМ. Учениця Мих. Бойчука. Її 
твори – “Молодь співає” (фрагмент оформлення київської опери 
до першого з’їзду рад 1919; репр.: Хмурий Василь. Український 
революційний плякат. [X.:] Рух, 1932. Табл. 9), темпера “Коупе-
ра. Кам’янське” (Перша художня виставка АРМУ. Київська філія. 
Січень 1927. [К., 1927.] № 84) та ін. Зазнала переслідувань і цьку-
вання: т.  зв. мистецтвознавча критика двадцятих–тридцятих 
років облюбувала для своїх “аналітичних” вправ ту обставину, 
що учениця М. Бойчука Катря Бородіна була дочка генерала, а 
Марія Трубецька – князівна. На першому пленумі спілчанського 
оргбюро А. Хвиля промовляв: “Не будемо говорити вже про та-
ких людей, як Щербаківські і інші. Візьмемо, наприклад, таких, 
як Трубецька, Антонович, Львова, Бородіна, які були вичищені з 
образотворчого фронту. Трубецька, як відомо, була княжна, Ан-
тонович – жінка емігранта, Львова – домовласниця, Бородіна – 
дочка генерала і т.  ін.” (До перебудови образотворчого фронту 
(1934). С.  16). Зацькований М.  Бойчук гнівно картав демагогів, 
що носилися “як “дурень з писаною торбою” з княжною, що ко-
лись училась у моїй майстерні, для того, щоб представити мене і 
всіх, хто вчився в мене, як контрреволюційне кубло” (Там само. 
С. 117. Пор. с. 82). В архіві Ф. Ернста зберігається рисунок-портрет 
М. Трубецької роботи Георгія Лукомського 1919 року, за свідчен-
ням вченого, абсолютно не подібний (ІМФЕ. Ф. 13–6. Од. зб. 560. 
Арк. 2). Помічниця зав. музеєм та бібліотекою УДАМ Ф. Ернста 

34 Там само. Арк. 46.
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(1918–27). Брала участь у розподілі майна кабінету мистецтв ун-ту 
після смерті Павлуцького. 1944–52 завідувала бібліотекою київ. 
музею західного та східного мистецтв. Після війни мешкала на 
вул. Леніна, 27, пом. 6, над художнім салоном. У 1960–70-х охоче 
допомагала дослідникам культури Розстріляного відродження – 
Д. Горбачову, А. Парнісу, мені. 1974 І. Батечко виконав її екслі-
брис (Сучасний український книжковий знак. Каталог виставки. 
Суми, 1984. С. 9). Вона зробила екслібрис мені й Л. Кореневичеві. 
Коли я навідав його у Москві, Леонід Хижинський кинув у роз-
мові, що М. В. не відігравала у 20-х роках якоїсь ключової ролі, 
але ми обоє знали, що тих, хто саме відігравав, давно не було на 
світі. Чол. (з  1927) скульптор М.  Гельман. Дж.: Холостенко  [Є.]. 
Перший досвід // Критика. 1929. № 1. С. 85; Мистецтво України: 
Біогр. довідник. К., 1997. С. 592»   35. На нашу думку, такі великі 
цитування кращі, ніж їхній переказ, бо містять, крім основних 
фактів, чимало деталей і нюансів, конче потрібних для укладан-
ня «пазлів» творчого життєпису мисткині. 

 Основний акцент в автобіографії художниця зробила на на-
вчанні впродовж 1918–1920-х років у майстерні М.  Бойчука в 
УДАМ, учнях і творах «бойчукістів», своїй подальшій творчій 
діяльності в 1920–1930-х роках. Її автобіографія починається без 
зазначення місця і дати народження, відомостей про батьків, 
середню та першу фахову освіту тощо (напевно, головно через 
необхідність приховати дворянське походження). 

 Основи зображальної грамоти М. Трубецька отримала в пе-
тербурзькому Катерининському училищі, тобто інституті шля-
хетних панянок (рисунок входив до навчальної програми), далі 
навчалася в приватних художніх студіях. Особливо солідну ви-
учку дав талановитий викладач і художник-портретист І.  Се-
лезньов   36. Отже, М.  Трубецька була підготовлена до вступу в 
УДАМ. 

35 Білокінь С. В обороні української спадщини. Історик мистецтва Федір Ернст. 
С. 6–7. 

36 Сторчай  О. Ф.  Маcютин «Памяти учителя Ивана Федоровича Селезнева». 
(Передмова до публікації архівного документа О. Сторчай). Художня куль-
тура. Актульні проблеми: наук. вісник. Київ, 2008. Вип. 5. С. 495–518; Її ж. 
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 Сама мисткиня про період навчання згадувала в інтерв’ю 
1975  року. «Холодное, голодное, но какое замечательное было 
время!  – оживляется Мария Владимировна.  – Прибежишь по-
сле лекций домой, проглотишь тарелку фасолевого супа и скорее 
куда-нибудь в клуб – на собрание, диспут или литературный ве-
чер. До хрипоты спорили о том, каким должно быть новое искус-
ство, мечтали о будущем, с упоением слушали революционных 
поэтов. Дважды удалось побывать на выступлениях Маяковско-
го. Незабываемое впечатление…

 Хотелось и нам, молодым, скорее по-настоящему приоб-
щиться к творчеству. Начинали с оформления революционных 
праздников. Вот уж было где развернуться фантазии! Площади, 
улицы, колонны демонстрантов получались красочными, яр-
кими, выразительными. Потом пошли и более ответственные 
заказы. Нашей творческой бригаде поручили украсить здание 
театра, где должен был состояться VI  Всеукраинский съезд 
Советов.

 До Харькова добирались более двадцати дней. Мешали 
страшные снежные заносы. В теплушках по стенках – иней. На 
станциях ничего не купишь. Но мы не унывали: пели песни и 
готовили эскизы будущих панно и плакатов. Надо было торо-
питься: ведь до открытия съезда оставалось не так уж много. 
В Харькове прямо с вокзала поехали в театр. И сразу же за рабо-
ту. Заказ выполнили вовремя и, судя по всему, неплохо. Ибо уже 
в 1923 году именно нашу группу художников-монументалистов 
пригласили в Москву для оформления павильона УССР на пер-
вой Всероссийской сельскохозяйственной выставке.

 Сюжеты для своих работ мы брали из жизни. Выезжали на фа-
брики и заводы, часами простаивали с этюдниками у доменных 
печей и станков, старались уловить наиболее типичные черты 
рабочего человека»  37. 

Художня студія І. Селезньова. Спогади Я. Затенацького. Мистецтвознавство 
України: зб. наук. пр. Київ, 2010. Вип. 11. С. 246–258; Її ж. Педагогічна діяль-
ність Івана Федоровича Селезньова. Студії мистецтвознавчі. 2012. Чис. 4. 
С. 194–207.

37 Пергаменщик Б., Сафонов Ю. Указ. соч.
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 Слід зауважити, що своєрідність того короткого періоду й 
надалі вивчатимуть, оскільки то був час унікального поєднан-
ня ідеології та можливостей, коли художник щиро вірив у ра-
дянську владу, а йому дозволяли будь-які експерименти, давали 
свободу творчості тощо (про трагічність долі, зокрема «бойчу-
кістів», фізичне знищення їх та їхніх творів у роки сталінського 
терору ніхто тоді не міг і подумати).

 У вже згаданому свідоцтві про здобуття вищої мистецької 
освіти М.  Трубецькою, виданому 4  травня 1923  року, зазначе-
но, що вона народилася 19 березня 1897 року та після закінчен-
ня 1916  року Катерининського училища (інституту шляхетних 
панянок) студіювала мистецтво в приватних майстернях, а в 
травні 1918 року вступила до УДАМ, де працювала в майстерні 
монументального мистецтва професора М. Бойчука. Під час пе-
ребування в Академії прослухала такі теоретичні курси: історія 
всесвітнього мистецтва, історія українського мистецтва, укра-
їнське народне мистецтво, «наукові підстави кольориту», теорія 
мистецтва, старий Київ, вступ до естетики, українознавство. 
(Свідоцтво підписали ректор Академії Л. Крамаренко і керівник 
майстерні монументального живопису М. Бойчук)  38. 

 Як відомо, теоретичні дисципліни викладали талановиті 
вчені – Ф. Ернст, М. Макаренко, В. Модзалевський, Д. Щербаків-
ський. Як бачимо, до програми було введено історію українсько-
го професійного й народного мистецтва, яку можна було на той 
час вивчати завдяки ґрунтовним дослідженням К. Широцького, 
братів В. і Д. Щербаківських, Г. Павлуцького, Є. Кузьміна, Д. Ан-
тоновича, В. Горленка, О. Новицького та ін. (у Київському універ-
ситеті українське мистецтво викладав професор Г. Павлуцький). 

 Нововведенням до навчальної програми було українознав-
ство. Нагадаємо відомий факт: 1918 року президент щойно ство-
реної Української академії наук В.  Вернадський наполіг на за-
провадженні в середній та вищій школах спеціальних дисциплін 
з українознавства. Саме тоді українознавство почали викладати 

38 Свідоцтво про закінчення УДАМ Марією Трубецькою; Білокінь С. І. Бойчук 
та його школа. С. 33.
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в університетах Києва, Кам’янця-Подільського, Харкова, Одеси 
тощо. Уже 1918 року вийшло друком дослідження О. Грушевсько-
го «Стежки і шляхи української науки», 1920 року – покажчик 
для самоосвіти С. Єфремова «Українознавство», брошура В. Бід-
нова «Що читати по історії України», 1923 року – праця Д. До-
рошенка «Огляд української історіографії» та ін. Згадаємо також 
основоположників і теоретиків українознавства – М. Максимо-
вича, М. Костомарова, П. Куліша, В. Антоновича, М. Драгомано-
ва, І. Франка, М. Грушевського, Ф. Вовка, М. Сумцова та  ін., за 
працями яких можна було вивчати цю дисципліну. 

 Щоб сформувати уявлення про тогочасну навчальну програ-
му майстерні М. Бойчука в УДАМ, має сенс процитувати «Про-
грам майстерні монументального мистецтва проф. М. Бойчука» 
1922  року, опублікований О.  Кашубою-Вольвач: «І  курс. Рису-
вання і малювання предметів означених і абстрактних форм 
(з натури і з уяви). Початки знайомства з сировими художніми 
матеріалами. Знайомлення з основами композиції через відри-
совування зразків видатних творів світового пластичного мис-
тецтва старих і нових часів також через аналіз своїх праць і своїх 
товаришів. ІІ курс. Ознайомлення з художніми матеріалами і їх 
вжитком. Роботи в майстерні в рисованні й малюванні темпе-
рою, олійними фарбами і іншими на папері, картоні, дошках і 
полотні. Бажаючи призвичаються до виконання своїх компози-
цій в двох вимірних і трьох вимірних, в ріжних матеріалах (в де-
реві, глині, кості, камені). Знайомлення через відрисовування і 
відмалювання творів окремих майстрів, а також народних тво-
рів з композицією рисунку й колориту з особливим зверненням 
уваги на місцеві національні властивості і традиції. Роботи про-
водяться серед природи, в майстернях, в бібліотеках і музеях. 
ІІІ курс. Освоювання з матеріалами та їх властивостями. Робота 
в майстернях в рисуванні і в малюванні в матеріалах. Пізнання 
способу малювання аль-фреско і мозаїчної роботи. Призвичаю-
вання до виконання практичних робіт під доглядом керівника, 
пробудження широкого композиційного чуття в зв’язку з архі-
тектурними формами і площинами. Студіювання матеріалів 
пластичного мистецтва в бібліотеках, музеях, екскурсіях і в ар-
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хітектурних пам’ятниках для студії їх декорування в матеріалах 
монументального мистецтва. ІV  курс. Виконання закінчених 
робіт зв’язаних з архітектурним цілим. Роботи аль-фреско і мо-
заїка. Виявлення повної мистецької свідомості і пристосування 
своїх знань як в практичних роботах, так і в педагогічному за-
стосуванню. Примітка: Відрисовування творів інших майстрів 
розуміється подібно до того, як в музиці переграють компози-
торські і народні музичні твори»  39. 

 Отже, на підставі наведених матеріалів певною мірою було 
реконструйовано навчальну програму, яку освоювали в УДАМ 
учні майстерні М.  Бойчука, коли там навчалися М.  Трубець-
ка, Т. Бойчук, К. Бородіна, К. Єлева, А. Іванова, Л. Лозовський, 
М. Рокицький, О. Рубан, В. Седляр, Л. Хижинський, М. Холодна, 
Е. Шехтман, М. Юнак  40. 

 Нагадаємо тогочасні імена керівників і назви майстерень: 
М. Бойчук – майстерня фрески і мозаїки, М. Бурачек – майстер-
ня пейзажу, В. Кричевський – народного мистецтва, орнаменту, 
архітектури, композиції, Ф. Кричевський – портрета, скульпту-
ри, побутово-історичного малярства, А.  Маневич  – пейзажу, 
О. Мурашко – жанрового живопису, М. Жук – портрета, Ю. Нар-
бут – графіки.

 Треба усвідомлювати, що теоретичні предмети були однако-
ві для всіх, а програми майстерень були різні, тому, наприклад, 
учні майстерні М.  Бойчука отримали вишкіл тільки живопис-
ців-монументалістів, звісно, вони могли працювати і як станко-
вісти – і в живописі, і графіці.

39 Кашуба-Вольвач  О. Навчальні програми Михайла Бойчука у першодже-
релах. Скрижалі. Декоративне мистецтво і дизайн. Київ; Чернівці, 2010. 
№  2–3. С.  15–19. Також див.: Кашуба-Вольвач  О., Сторчай  О. Майстерня 
монументального живопису М. Бойчука у першоджерелах. Спогади Оксани 
Павленко і Василя Седляра. Образотворче мистецтво. 2008. № 4. С. 40–42. 
2009. № 2. С. 24–29. 2009. № 3. С. 132–135. 

40 Білокінь С. Каталог 2-ї звітної виставки Української державної академії мис-
тецтв (УДАМ). Осінь 1921 року. С. 93.
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 Логічним буде звернутися до описів майстерні М.  Бойчука 
часів навчання М. Трубецької  41, наведених, зокрема, у спогадах 
художника-кераміста Павла Іванченка (1898–1990). Характери-
зуючи майстерню 1919–1920 років, мистець згадував: «Академія 
Мистецтв містилася тоді у невеликому двоповерховому будин-
ку по Георгієвському провулку. Та яка то була учоба, коли і сту-
денти і професори були ввесь час холодні і голодні. Пам’ятаю, 
зимою почали видавати студентам Академії хлібний пайок. На 
той час у майстерні художника Михайла Бойчука навчалися: 
Євген Сагайдачний, Катря Бородіна, Іван Падалка, Василь Сед-
ляр, Оксана Павленко, Рокитський [Рокицький. – О. С.], Єлева, я 
і Липківський <…> Він [М. Бойчук. – О. С.] одночасно міг давати 
зрисовувати і Архангела Гаврила, одну з деталей Благовіщення 
з Софійського Собору і деталь композиції Марія, мозаїка Київ-
ського Софійського собору, репродукції картин Гогена, Сезана, 
Матіса, Едгар Дега, Джотто»  42. 

 На цікавий опис майстерні вже 1922 року натрапляємо в мо-
нографії Є.  Холостенка «Микола Рокицький»: «На людину, що 
звикла до певного традиційного ляндшафту живописної май-
стерні з обов’язковими “грандиозными” полотнами та підрам-
никами, Бойчукова майстерня, наприклад 1922  року, справила 
б принаймні дивне вражіння, нагадуючи більше кустарну май-
стерню або лябораторію. 4–5 мольбертів, довгі столи, студенти, 
що працюють коло вікна на дошках темперою, велика чорна до-
шка, де по черзі роблено “відрисовування” (“аналізи компози-
ції”), фота й репродукції коло учнів і на столі не як прикраса, а 
як невід’ємний від загальної методи навчання матеріял (зразки 
мистецтва Асирії, Єгипту тощо), малювання групами, готування 
матеріалів, розтирання фарб – от що зовні впадало в очі. У дру-
гій кімнаті на полицях рядами стояли речі, що їх поступово без-
конечно закінчували. Тут таки виготовляли й деякі матеріяли, 
емульсії, і все це оповите було млою якоїсь таємности. Наявність 

41 Оскільки П. Іванченко навчався в майстерні М. Бойчука з великими пере-
рвами, то він не згадує про М. Трубецьку безпосередньо.

42 Сторчай О. Матеріали до творчої біографії Михайла Бойчука: спогади Петра 
Іванченка. Слов’янський світ: щорічник. Київ, 2014. Вип. 12. С. 200.
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певної ієрархічности у взаєминах різних груп між собою й з 
“майстром” у цей період відповідала таким самим рисам у самій 
творчій практиці»  43. І таких прикладів опису самої майстерні й 
навчальної методики М. Бойчука з огляду на солідну бібліогра-
фію, що сформувалася в останні десятиріччя, можна наводити 
чимало  44.

 Оскільки творчу автобіографію М.  Трубецька написала в 
«телеграфному» стилі, дуже стисло й тільки суть, ми у вступній 
статті подали розлоге цитування архівних і друкованих джерел, 
які відтворюють атмосферу 1910–1920-х років. Тому доречними 
будуть також витяги зі спогадів Надії Хазіної (учениці М. Бой-
чука й О.  Екстер, дружини відомого поета О.  Мандельштама, 
з яким вона познайомилася в травні 1919 року в Києві), про мис-
тецьке життя міста 1919  року, атмосферу загалом, сприйняття 
тогочасних подій творчою молоддю, їхні настрої   45. (Гарні спо-
гади є також у К. Редька, О. Тишлера, С. Юркевича та ін.). 

 Про тогочасні події Н.  Хазіна згадує досить опоетизовано: 
«В  те дни я бегала в одном табунке с несколькими художни-
ками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жест-
кие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской 
и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, 
которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними 
прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью…». І далі 
вона писала: «Нас занимали то театральными постановками, то 
плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый 
выданный аванс мальчики купили кошельки – до этого у них не 
было ни денег, ни кошельков… Плакатных денег хватало на горы 
пирожков: ведь мы переживали период романа наших хозяев с 
левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчиш-
ки обожали “Левый марш” Маяковского, и никто не сомневался, 

43 Холостенко Є. Микола Рокицький. Харків: Рух, 1933. С. 10–11. 
44 Кашуба–Вольвач О., Сторчай О. Майстерня монументального живопису 

М. Бойчука у першоджерелах. Спогади Оксани Павленко і Василя Седляра. 
С. 40–42, 24–29, 132–135. 

45 Мандельштам Н. Воспоминания. Кн. 2. Я. Глава Потрава С. 17–24. Ключ до-
ступа: http://lib.rus.ec/b/203897/read.
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что вместо сердца у него барабан. Мы орали, а не говорили, и 
очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска, и мы 
ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить 
пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас 
дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже 
бумажки, выданной комендантом, а в патрулях тоже расхажива-
ли мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. 
Они стреляли, а мы малевали...»   46. Цікавими є спогади жінки 
про київських друзів  47. Н. Хазіна зазначала: «…никто из тех, кто 
стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое из-
речение Никулина: “Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги...”. 
Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-
современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого 
года любил марджановскую постановку   48, левизну во всем – в 

46 Там же.
47 До слова, цікавими є спогади Н. Хазіної про скульптора М. Епштейна: «А я 

рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скуль-
птору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице в бар-
ской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась 
с неприкрытой нищетой: неубранная койка с рваной тряпкой вместо про-
стыни, а на столе – жестяная кружка для чаю. Не знаю, что сталось с этим 
Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в киевском музее. Вряд ли он там 
уцелел: портрет еврейской девочки работы еврейского скульптора – слиш-
ком тяжелое испытание для интернационалистов Украины» (див.: Там же).

48 Н. Хазіна зазначала: «Марджанов ставил пьесу испанского классика: дерев-
ня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. 
Народ побеждает, женщины вздымают руки над головами и ритмически по-
водят боками, актеры кричат хором: “Вся власть советам”, а зрительный зал 
ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал не-
слыханное изобилие: через всю сцену протягивалась гирлянда бутафорских 
фруктов, овощей, рыбьих и птичьих тушек подозрительно фаллического 
вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух 
своих помощниц: одна была я, другая – моя подруга Витя, служившая рань-
ше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные 
фаллосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутафорской. Нас забрасы-
вали грудами дешевых киевских роз, и мы выходили из театра с огромными 
охапками, а по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к 
счастью, сохранялись» (див.: Там само).
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политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это 
была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки <…> Мы иногда 
раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда 
началось бурное воспитание народа и для этого разрабатывался 
особый язык постановлений, речей и прессы <…> Киев граж-
данской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые 
вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под 
вой обезумевших людей далеко не самое страшное из того, что я 
испытала в жизни»  49. 

 Таке розлоге цитування можна виправдати тим, що, як уже 
зазначалося, текст М.  Трубецької написаний стисло, тезисно, 
тобто він містить тільки перелік імен і творів. Натомість спогади 
Н. Хазіної слугуватимуть своєрідним емоційним тлом, однією із 
замальовок, на тлі якої виступають факти і тільки факти в тексті 
мисткині. 

 Із тодішніми подіями емоційно перегукується і відомий вірш 
О. Мандельштама: 

Как по улицам Киева-Вия 
Ищет мужа не знаю чья жинка,
И на щеки ее восковые
Ни одна не скатилась слезинка.
Не гадают цыганочки кралям,
Не играют в Купеческом скрипки,
На Крещатике лошади пали, 
Пахнут смертью господские Липки.
Уходили с последним трамваем 
Прямо за город красноармейцы, 
И шинель прокричала сырая:
– Мы вернемся еще – разумейте…

 Живих свідків тих подій, «бойчукістів», уже нема серед нас, 
тому кожен їхній письмовий спогад має непересічну цінність. 
Він додає до вже знаних чи малознаних відомостей деталі, ню-
анси, яких часто бракує для відтворення повної картини подій 

49 Там само. 
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та явищ (наприклад, навчального процесу тих років), допомагає 
розставити акценти, пріоритети, зрозуміти стосунки між ху-
дожниками, викладачами й учнями, визначити, крім творчих, 
їхні людські якості тощо. 

 Рукописні автобіографічні спогади М. Трубецької, що збері-
гаються в ЦДАМЛМ України, публікуються зі збереженням ав-
торської стилістики й орфографії з незначними редакторськими 
правками. 

 Не менш цікавим є запропонований для публікації ілюстра-
тивний матеріал, насамперед виконаний Георгієм Лукомським 
«Портрет Марії Володимирівни Трубецької» (1919, графітний 
олівець)  50, що, за свідченням Ф. Ернста, абсолютно не подібний 
на мисткиню. Але художнику вдалося створити саме опоетизо-
ваний образ Трубецької, передати її внутрішній світ. Також ве-
лику цінність має офорт Л. Хижинського «Двохліття ордену SS» 
(1923), присвячений жартівливому художньому орденові Санта 
Сафра, до якого входили Ф.  Ернст, Л.  Хижинський, Л.  Дінцес, 
В. Романовський і М. Трубецька  51. На звороті офорта – гравюра 
із зображенням архітектурного оздоблення. 

Додаток. Марія Трубецька. [Творча автобіографія]. 
1967 рік  52.
М. В. Трубецкая.
Весной 1918 г. я поступила в Державну Академію Мистецтв в 

мастерскую М. Л. Бойчука.
 В 1918 г. был конкурс на эскиз театрального занавеса для Ра-

бочего театра на Лукьяновке. Участвовали ученики мастерской 
М. Л. Бойчука. Мой эскиз получил І-ую премию.

50 Портрети окремих осіб (Б.  Реріха, М.  Трубецької), зарисовки олівцем 
1919 року // АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13–6. Спр. 560. Арк. 2.

51 «Двохліття ордену SS. Київ». Гравюра Л. Хижинського. 1923 рік  // АНФРФ 
ІМФЕ. Ф. 13–6. Спр. 525. 8 арк.; Білокінь С. Із старого листування (Віктор 
Олександрович Романовський, 1890–1971 рр.). С. 86, 89.

52 Творча автобіографія художниці М.  В.  Трубецької. [1967]  // ЦДАМЛМ 
України. Ф. 358. Оп. 1. Спр. 652. 4 арк. Рукопис.
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 В то время в мастерской постоянно бывали Колос  С., Па-
далка И., Бойчук Т., Лисовский Р., Эльман Н., Кемберг, Ивано-
ва А., Ржетицкая Е. [Ржечицкая. – О. С.], Просениченко Е., две 
пожилые учительницы, Вишневская, Холодная М., бывал изред-
ка Масляный.

 В 1918–1919 гг. наша мастерская работала над плакатами для 
агиткампаний, оформляла Киевский оперный театр.

 Я работала с Тимком Бойчуком над плакатами «товарооб-
мен между селом и городом»  – 1)  Крестьянин в лодке обмени-
вает у стоящего на берегу рабочего продукты на нужные в селе 
инструменты и др.

 2) Самостоятельно я исполнила плакат 1. призывающий мо-
лодежь в школы и библиотеки и 3) 2. Обращение к женщине-ма-
тери голосовать за большевиков.

 1919 г. 19/ІІІ по старом[у] ст[илю]. Роспись Луцких казарм
 Я работала с Т. Бойчуком 1. над большой, во всю стену, ком-

позицией  – демонстрация трудящихся со знаменами и плака-
тами. и 2. над небольшой композицией Тымка, которую потом 
использовал с некоторыми изменениями М.  Рокицкий  – Крес-
тьянка собирает с дерева яблоки. 3.  Расписывала простенки 
укр[аинскими] орнаментами.

 В казармах работали студенты разных мастерских, так, ста-
ростой нашей группы был Трегуб из мастерской В. Кричевского.

 Из студентов мастерской М.  Л., работавших в казармах, 
я помню В. Седляра, О. Павленко, С. Янушевского?, И. Падалку, 
М. Рокицкого, Т. Бойчука, Т. Цимлову?. 

 Вероятно в то-же, приблизительно, время существовали 
художественно-производственные мастерские, кот[орые] поме-
щались на Б. Подвальной № 8 или 6 там, где позже жили Меллер 
и Генке.

 Я не помню, какие работы мы там исполняли, но помню, что 
М. Л. Бойчук, Л. Ю. Крамаренко и Б. М. Кратко проверяли эти 
работы.

 В 1920–21, по мобилизации Ч.К. группа студентов Академии, 
в том числе и я, работали в помещении бывшей І-ой Гимназии 
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над созданием ёлочных украшений, а затем, в бывшем Купечес-
ком собрании оформляли огромные ёлки для детдомов и школ.

 Мы работали круглые сутки, не выходя из помещения  – 
вырезали, выпиливали, клеили, расписывали.

 Я сделала несколько пляшущих фигурок петрушек, арлеки-
нов, снегурочек, дедов морозов, сказочных зверюшек и птиц раз-
мером 30–40 см, потом уже на самой ёлке я организовала раздачу 
гостинцев ребятам.

 В эти же годы делала иллюстрации в журнал Барвинок, при-
нимала участие в оформлении Киева к октябрьским и майским 
праздникам. В садах и парках были установлены огромные 
мольберты и на них фанерные книги сказок и басен в иллюстра-
циях. Из работавших над ними помню только Падалку и Тымка.

 В 1921 г. я принимала участие в оформлении театра Муссури 
в Харькове к съезду. Но т[ак] к[ак] мы ехали в Харьков из Киева 
дней десять, то наша работа ограничилась спешным написанием 
нескольких лозунгов и орнаментов. Работали Седляр, Павленко, 
Падалка и я под руководством М. Л. Бойчука 53.

 К 1921 году в мастерской М. Л. прибавилось много народа: 
И. Липковский, Н. Рихерт, Е. Бородина, Е. Сахновская, В. Кутин-
ская, Н. Островская, К. Елева, В. Кричевский, два глухонемых, 
М.  Плесковская, Т.  Омельченко, Е.  Гулак, М.  Юнак, Э.  Шех-
тман, Рубан. В мастерскую часто наведывался А. Петрицкий, и 
одно время ежедневно бывала группа московских художников: 
Редько, Некритин, Хазина (жена Мандельштама), Вишневецкая 
(жена Всеволода Иванова – драматурга). Значительно позже в 
мастерской начали работать К.  Гвоздик, Михайлов, Бизюков, 
Мизин  А., Обозянский, Холостенко  Е., Король  П., Бауман  Т., 
Томах С., Водопьян.

 В 1922–23  г. почти все студенты мастерской М.  Л.  Бойчука 
оформляли Кооперативный институт портретами политичес-
ких деятелей и кооператоров.

53 У цьому місці тексту – малюнок М. Трубецької.
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Георгій Лукомський. Портрет Марії Трубецької. 1919 рік.  
Папір, графітний олівець. АНФРФ ІМФЕ
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Леонід Хижинський. «Двохліття ордену SS (Санта Сафра)». 1923 рік. 
Папір, офорт, акварель. АНФРФ ІМФЕ
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Архітектурні оздоблення. Зворотний бік офорта Л. Хижинського 
«Двохліття ордену SS (Санта Сафра)».  

Гравюра різцем. АНФРФ ІМФЕ

www.etnolog.org.ua

IM
FE



322

Сторчай Оксана

Марія Трубецька (?). Обкладинка другої частини книжки  
Бели Іллеша «Тиса палає». Державне видавництво  

«Література і мистецтво», 1931 рік
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 Были написаны 2½ метровые портреты во весь рост Маркса, 
Энгельса, Ленина, Оуэна и еще два не помню кого, и очень много 
погрудных портретов 1½ х 75.

 Я написала портрет Чернышевского; рисовала портрет Ле-
витского, кот[орый] приходил позировать.

 Вероятно в эти же годы я недолго преподавала на вечерних 
подготовительных курсах при Худ[ожественном] ин[ститу]те. 
Там работали Рокицкий, Елева, Липковский.

 Не помню, в каком году и по чьему заданию наша мастер-
ская делала акварельные копии старинных украинских мисок 
в Музее. 

 Из работавших там помню Т. Иванову, Т. Омельченко, О. Пав-
ленко, В. Седляра, Рокицкого.

 1924/34. – авт./ Москва Сельскохозяйственная выставка
 Оформление внешнее Украинского Павильона. Над большим 

панно для фронтона работали Падалка, Липковский, Бородина, 
Рихерт, Сахновская, я, не помню, кто еще. Кроме панно, писали 
орнаменты.

 1925–26 Днепродзержинск (Каменское)
 Зарисовки и этюды на металлургическом заводе им. Дзер-

жинского.
 Из художников, работавших там, помню: Э. Шехтмана, Обо-

зянского, Д. Шавыкина, Н. Рокицкого, И. Липковского, М. Плес-
ковскую.

 1928–29 ВУФКУ. Плакатная работа
 Я сделала несколько плакатов для французского фильма, на-

звания не помню. Музыка Равеля.
 1929–35 Державне видавництво Киев
 Я сделала обложки к книгам Гео Шкурупия:
 «Жанна батальонерка»
 «Переможець дракона»
 Белла Иллеша – «Тисса горит»
 К немецкой книге «Bei den Helder der Technik»
 К сборнику стихов М. Терещенко и др.
 Мои станковые работы: 1.  Крестьянка купает ребенка в 

корыте, 2. Портрет Тоси Ивановой, 3. Портрет Тымка Бойчука, 
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4.  «Спека», 5.  Спящая женщина, положившая голову на стол, 
6.  «Девушка с макитрой», 7.  «Голодай, что[б] они жировали», 
8. Автопортрет (миниатюра на золотом фоне), 9. Портрет девуш-
ки с локонами, 10.  «Подготовка арсенальцев к вооруженному 
восстанию 1917 г.», 11. «Чистка котлов», 12. «Каупера», 13. «2-ая 
Домна», 14. «Листопрокатный цех», 15. «Катали».

 До 1924 г. я совмещала учебу и живописную работу с работой 
библиотекаря и и. о. зав. музеем в Художественном ин-те.

 После окончания ин-та работала в библиотеке еще до 1928 г. 
Потом в 1929–30 г. работала в деканате педагогического и поли-
графического фак[ультетов] до тех пор, пока полигр[афический] 
фак[ультет] не перевели в Харьков.

 По общественной работе я была председателем ячейки Оса-
виахима, работала по охране труда, собирала профсоюзные 
членские взносы.

 После худ[ожественного] ин-та я работала инспектором 
учебной части в Текстильном учебном комбинате до перевода 
Текстильного ин-та в Харьков.

 В тридцатых годах работала для Украинского Музея по рес-
таврации дореволюционных скульптурных проектов конкурса 
памятника Т. Г. Шевченко.

 С 1935 г. тяжело болела ожогами 3-ьей степени и сложными 
переломами ног.

 В эвакуации в 1941–44 г. работала в Самарканде в Изо-агит 
мастерской. После возвращения в Киев с 1944 до 1952 работала 
зав. библиотекой Музея Западного и Восточного искусства. Кро-
ме библиотеки, исполняла много поручений по музейной работе.

 После ухода из Музея я по состоянию здоровья, уже 15 лет не 
выхожу из дома.

 В 1953–54 годы, на дому, я делала большую работу для Ака-
демии Архитектуры по сбору материалов о плафонных роспи-
сях разных времен и народов. Сделала много переводов из ино-
странной литературы с описаниями росписей плафонов.
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ЧОТИРИТОМНИЙ ДОВІДНИК 
«ХУДОЖНИКИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ»: 
концепція, історія підготовки,  
автори ма ловідомого  
академічного проекту  
1940–1950-х років 

У перші повоєнні роки співробітниками відділу образотвор-
чого мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклору та ет-
нографії Академії наук УРСР було укладено двотомний «Словник 
сучасних художників Радянської України», який невдовзі транс-
формувався в чотиритомний довідник «Художники Радянської 
України». Доля згаданої мистецтвознавчої біобібліографічної 
праці, як і аналогічних проектів 1920-х – початку 1930-х років, 
виявилася нещасливою – вона так і не вийшла у світ, а відповід-
но не стала надбанням ані фахівців, ані ширшого загалу поціно-
вувачів мистецтва. Утім, на відміну від попередніх спроб, у цьо-
му випадку маємо вагомий комплекс підготовчих матеріалів і 
тексти всіх томів, що відклалися в кількох архівах, насамперед 
в архіві відділу образотворчого мистецтва й архівних наукових 
фондах рукописів і фонозаписів (далі – АНФРФ) Інституту мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильсько-
го Національної академії наук України (далі  – ІМФЕ), а  також 
частково в Інституті рукопису Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського (далі – ІР НБУВ). Збережені матеріали умож-
ливлюють детальну реконструкцію і зберігають перспективу 
видання праці, що навіть нині – попри суттєву заідеологізова-
ність – становить не лише історіографічний, але й практичний 
інтерес для істориків, мистецтвознавців, колекціонерів, галерис-
тів, акціоністів і всіх тих, хто цікавиться вітчизняним художнім 
простором ХХ ст., насамперед совєтського періоду.

 Донині не існувало жодного дослідження про «Словник су-
часних художників Радянської України»  / довідник «Художни-
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ки Радянської України» (далі – Словник / Довідник відповідно), 
хіба що в публікаціях 1950-х  років іноді траплялися відомості 
про його укладання  1, а за часів незалежності про нього побіжно 
згадав В. Афанасьєв у статті з нагоди ювілею Б. Бутника-Сівер-
ського   2. Годі казати, що в історіографічних оглядах, присвяче-
них біографічним словникам художників / мистців України, про 
невиданий академічний проект не знайти жодних відомостей, 
що потверджують публікації доповідей М. Гончаренко і Р. Ми-
хайлової  – координаторок багатотомного «Словника худож-
ників України», над яким від початку ХХІ  ст. працював відділ 
образотворчого мистецтва ІМФЕ, – у збірниках «Українська біо-
графістика» й «Українська енциклопедистика»  3. 

 Упродовж останнього десятиліття кілька співробітниць від-
ділу образотворчого мистецтва (від 2016 року – відділ образот-
ворчого та декоративно-прикладного мистецтв) ІМФЕ активно 
зверталися до матеріалів Довідника, зосереджених в архіві цього 
підрозділу. З  одного боку, вони використовували зібрані попе-
редниками вербальні (здебільшого документи біографічного ха-
рактеру, зокрема автобіографії, спогади, анкети, реєстри творів) 
і візуальні (світлини творів, оформлені книжки, журнали тощо) 
джерела й написані ними статті для підготовки власних розві-
док про того чи іншого мистця, часом навіть не згадуючи про те, 

1 Наприклад, підсумовуючи 1958 року здобутки вітчизняних мистецтвознав-
ців за чотири десятиліття, В. Афанасьєв зазначив, що «завершується робо-
та над чотиритомним словником “Українські радянські художники”» (див.: 
Афанасьев В. А. О некоторых достижениях советского украинского искус-
ствознания. Материалы научной конференции, посвященной 40-летию со-
ветского искусствознания. М., 1958. С. 149). 

2 Афанасьєв  В. Мистецтвознавчі та народознавчі праці Бориса Бутника-
Сіверського. (До 100-річчя від дня народження). Народна творчість та ет-
нографія. 2001. № 5–6. С. 14–18.

3 Гончаренко  М.  І. Біографічні словники художників України: досягнення 
та можливості. Українська біографістика. Київ, 2010. Вип.  7. С.  358–366; 
Михайлова  Р.  Д. Деякі питання методики створення словника художників 
України. Українська енциклопедистика: матеріали Другої міжнар. наук. 
конф., м.  Київ, 17  червня 2011  року. Київ: Ін-т енциклопед. досліджень 
НАН України, 2014. С. 86–88. 
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ким, коли і для чого ці матеріали було зібрано й опрацьовано  4. 
Із часом ситуація дещо поліпшилася, принаймні в статтях по-
чали зазначати, від якого проекту відклалися використані мате-
ріали   5. З другого боку, нині регулярно публікують (почасти у 
власних текстах) не лише джерельні матеріали, зібрані упоряд-
никами Довідника, а й деякі з написаних ними біобібліографіч-
них словникових статей   6. Такий підхід знову-таки не можемо 
визнати коректним, оскільки ідеться про неопубліковану працю 
(планову роботу) співробітників відділу, тому слід було б подба-
ти про її цілісне оприлюднення з коментарями та передмовою, 
віднайшовши відповідний формат, скажімо, започаткувавши се-
рію «З історії академічного мистецтвознавства». 

4 Наприклад, див.: Ламонова О. В. Анатолій Бондарович – ілюстратор дитячої 
літератури. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2011. 
№ 10. С. 74–81; Її ж. Агітвікна Самуїла Уманського (Самума) 1941–1943 рр. 
Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. 
Харків, 2014. Вип. 2. С. 38–44; Її ж. Анатолій Бондарович – ілюстратор ди-
тячої літератури (за матеріалами архіву відділу образотворчого мистецтва 
ІМФЕ ім.  М.  Т.  Рильського НАН України). Студії мистецтвознавчі. 2015. 
Чис. 4. С. 94–99.

5 Наприклад, див.: Ламонова  О.  В. Олександр Фільберт: живописець, кари-
катурист, педагог (за матеріалами архіву ІМФЕ ім. М. Т. Рильського). Вісник 
Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2016. № 1. С. 33–37; Її ж. 
Василь Федорович Мироненко: матеріали до біографії (з архіву ІМФЕ імені 
М. Т. Рильського). Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. 
2017. № 3. С. 47–53; Її ж. Бер Пінхусович Бланк: матеріали до біографії (з  архіву 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського). Культура і життя. 2019. № 1–4. С. 22–23.

6 Наприклад, див.: Сторчай  О.  В. Художники Полтавщини: спогади Івана 
Орлова і Сергія Бесєдіна про Соломона Розенбаума. Деміург: ідеї, техно-
логії, перспективи дизайну. 2018. Вип.  2. С.  147–161; Її  ж. Євген Горбач: 
спогади про навчання, автобіографія, енциклопедична стаття Степана 
Бутника-Сіверського (до сторіччя заснування Української академії мисте-
цтва). Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: 
зб. наук. пр. Київ, 2018. Вип. 18. С. 252–255; Її ж. Творча біографія Олександра 
Стіліануді. З архівних матеріалів. Актуальні проблеми мистецької практи-
ки і мистецтвознавчої науки (Мистецькі обрії’2016–2017): зб. наук. пр. Київ, 
2017. Вип. 8–9. С. 117–136. 
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 Ситуація, що склалася, спонукала з’ясувати історію проекту 
й додати відомості про нього до редакційної передмови, уміще-
ної в першому томі «Словника художників України»  7, у березні 
2019  року на засіданні вченої ради ІМФЕ рельєфніше окресли-
ти перебіг укладання Довідника в доповіді з нагоди століття від 
дня народження двох його авторок – З. Лашкул і В. Ткаченко, що 
невдовзі трансформувалася в статтю, схвалену до публікації в 
журналі «Студії мистецтвознавчі»  8, а в червні того самого року 
виголосити доповідь «Чотиритомний словник (довідник) “Ху-
дожники Радянської України”: особливості біографування в ма-
ловідомому академічному проекті 1940–1950-х років» на XV Біо-
графічних читаннях, присвячених 100-річчю від часу заснування 
Біографічної комісії Української академії наук та 25-річчю Інсти-
туту біографічних досліджень НБУВ.

 Мета статті  – актуалізувати для дослідників українського 
мистецтва загалом і минулого століття зокрема напрацювання 
авторів маловідомого академічного проекту другої половини 
1940–1950-х років. З огляду на мету, завдання полягали в тому, 
щоб висвітлити історію підготовки та принципи укладання 
(концепцію) двотомного «Словника сучасних художників Ра-
дянської України» / чотиритомного довідника «Художники Ра-
дянської України», охарактеризувати авторський колектив та 
індивідуальний внесок його членів у колективну працю.

 Джерельну базу статті насамперед сформували підготов-
чі матеріали та машинописні версії чотирьох томів Довідника, 
рецензії на академічний проект, написані українськими та ро-
сійськими фахівцями на різних етапах його опрацювання, допо-
відні записки Б. Бутника-Сіверського, плани та звіти відділу об-
разотворчого мистецтва ІМФЕ, особові справи авторів проекту 
й інші документи, що відклалися в архіві відділу образотворчого 
мистецтва й АНФРФ ІМФЕ, ІР НБУВ, Центральному державно-

7 Словник художників України: біобібліографічний довідник. Київ: Вид-во 
ІМФЕ, 2019. Кн. 1: А–В. С. 6–7.

8 Ходак І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнно-
го покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня на-
родження). Студії мистецтвознавчі. 2019. Чис. 2 (у друці).
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му архіві-музеї літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ 
України). На жаль, недоступним для нас залишився відомчий 
архів ІМФЕ кінця 1940-х  – початку 1960-х  років, що завадило 
з’ясувати всі нюанси написання розглядуваної довідкової праці 
й причинки неодноразового відтермінування її виходу у світ.

 Ідея видання «Словника українських художників» зароди-
лась у співробітників відділу образотворчого мистецтва одразу 
після створення згаданого підрозділу (1942) у складі евакуйова-
ного до Уфи Інституту народної творчості і мистецтв Академії 
наук (далі – АН) УРСР (від 1944 року – Інститут мистецтвознав-
ства, фольклору та етнографії, від 1964 року – ім. М. Т. Рильсько-
го, нині / далі – ІМФЕ)  9, а реальних абрисів набула, коли заклад 
повернувся до визволеної від нацистських окупантів української 
столиці.

 Словник мав стати одним з елементів надзвичайно широкої 
та ґрунтовної п’ятирічної (1946–1950) програми роботи відділу 
образотворчого мистецтва, розробленої його очільником Б. Бут-
ником-Сіверським. Системність підходу вченого полягала в 
тому, що він виокремив п’ять проблемних груп, кожна з яких зі 
свого боку поділялася на низку напрямів: 1) історії українсько-
го мистецтва (мистецтво давніх народів в Україні, українське 
мистецтво XIV–XVII  ст., українське мистецтво XVІІ–XVIIІ  ст., 
мистецтво першої половини ХІХ  ст., мистецтво другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст., мистецтво совєтської України, біогра-
фічний словник мистців України); 2) історії українського мисте-
цтвознавства (історія українських мистецтвознавчих наукових 
організацій та осередків, історія мистецької освіти в Україні); 
3)  історії міст СРСР (Київ як центр мистецького життя Украї-
ни, Львів як центр мистецького життя західних областей Украї-
ни); 4) проблем історіографії українського мистецтва (українські 
вчені-мистецтвознавці); 5)  джерелознавчих проблем  / україн-
ське мистецтво в пам’ятках і документах (музейні мистецькі 
фонди, графічні документи українського мистецтва, українське 

9 Передмова. Мистецтво. Фольклор. Етнографія: наук. записки. Київ, 1947. 
Т. 1–2. С. 3–4. 
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мистецтво в архівних джерелах, бібліографія українського мис-
тецтва)   10. Обґрунтовуючи необхідність уведення підготовки 
біографічного словника художників до групи проблем з історії 
українського мистецтва, Б.  Бутник-Сіверський наголосив, що 
вітчизняне мистецтвознавство, на відміну від російського, не 
може похизуватися численними монографічними нарисами про 
майстрів, ба більше – не має навіть основних біографічних відо-
мостей про багатьох з них. На його думку, саме тому в музейних 
колекціях зберігалося забагато творів невідомих авторів, тимча-
сом, як з відомими за літературними згадками іменами  / пріз-
вищами художників не вдавалося пов’язати конкретні твори. 
Отже, уважав дослідник, «робота над укладанням біографічного 
словника, а на перші роки бодай випуск матеріалів до словника, 
мусить допомогти не тільки виявленню митців, а й у розкритті й 
у визначенні їх спадщини»  11. 

 Якщо в евакуації підготовку такого великого проекту, як 
«Словник художників України», покладали винятково на Л. Ка-
лениченка  12, то в Києві над ним працювала авторська група, чи, 
за тодішнім визначенням, бригада із трьох чоловік  – старший 
науковий співробітник, кандидат історичних наук Б.  Бутник-
Сіверський (керівник групи), молодші наукові співробітниці 
В. Шпак (у заміжжі – Ткаченко) і З. Лашкул  13.

10 Бутник-Сіверський Б. Групи проблем дослідження українського мистецтва. 
П’ятирічний план діяльності відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ на 
1946–1950 роки // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 1980. Арк. 1–9.

11 Там само. Арк. 4, 5. 
12 Калениченко  Л.  П. Відділ образотворчого мистецтва в дні евакуації. 

Мистецтво. Фольклор. Етнографія: наук. записки. Київ, 1947. Т. 1–2. С. 299. 
Калениченко Лука Петрович (1898–1968) – музейник, реставратор, педагог, 
дослідник українського народного мистецтва й художніх промислів. У 1942–
1945 роках працював ученим секретарем і заступником директора ІМФЕ.

13 Бутник-Сіверський Борис Степанович (1901–1983) – мистецтвознавець, іс-
торик, етнограф. Кандидат історичних наук (1946). Упродовж 1944–1970 ро-
ків працював в ІМФЕ. Шпак (Ткаченко) Валентина Яківна (1919–1993)  – 
мистецтвознавиця. Кандидатка мистецтвознавства (1964). Молодша, старша 
наукова співробітниця відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ (1947–1965). 
Лашкул Зінаїда Василівна (1919–1998) – мистецтвознавиця. Кандидатка мис-
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 З-поміж усіх повоєнних співробітників відділу Б. Бутник-Сі-
верський був єдиним, хто в 1920-х – на початку 1930-х років пра-
цював у Всеукраїнській академії наук (далі – ВУАН), щоправда, 
тоді його наукові інтереси оминали історію вітчизняного мисте-
цтва, з дослідниками якого він перебував у жорсткій конфрон-
тації, і концентрувалися на питаннях аутсайдерського й масо-
во-агітаційного мистецтва  14. Як нам уже доводилося зазначати, 
становлення науковця відбувалося під впливом Ф.  Шміта   15 в 
Київському археологічному інституті й Кабінеті дослідження 
дитячої творчості ВУАН, що зумовило його зацікавлення про-
блематикою дитячої творчості та пов’язаними з нею питаннями 
оптимального ілюстрування книжок для дітей різного віку  16. На 
межі 1920–1930-х років, коли провідні академічні науковці ста-
ли головними обвинуваченими на інспірованому владою про-
цесі Спілки визволення України, Б. Бутник-Сіверський домігся 
створення Кабінету масового революційного мистецтва ВУАН, 
а його дослідницькі інтереси відповідно змістилися до літопи-
су совєтських свят і демонстрацій, оформлення клубів і кіосків, 
стінгазет, плакатів тощо задля демонстрації поєднання пафосу 
праці й творчості мас  17. 

 Восени 1933 року Б. Бутник-Сіверський подався геть з Украї-
ни – упродовж наступних п’яти років він працював ученим спе-

тецтвознавства (1965). Лаборантка, молодша, старша наукова співробітниця 
відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ (1944–1974).

14 Ходак І. Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії наук: 
проблемне поле діяльності. Студії мистецтвознавчі. 2015. Чис. 2. С. 71–76.

15 Шміт Федір Іванович (народжений Шмідт Федір Карл Ернст, 1877–1937) – іс-
торик і теоретик мистецтва, педагог. Дійсний член ВУАН (1921). Упродовж 
1921–1924 років мешкав і працював у Києві, зокрема, організував і очолив 
Софійську (1921) та Археологічну (1921) комісії, керував Археологічним ко-
мітетом (1922–1923) ВУАН, Науково-дослідною кафедрою мистецтвознав-
ства (1922–1924), Київським археологічним інститутом (1922–1924).

16 Ходак  І. Кабінет дослідження дитячої творчості Всеукраїнської академії 
наук: проблемне поле діяльності. С. 72–76. 

17 Ходак  І.  О. Кафедра всесвітнього мистецтва Всеукраїнської академії наук: 
інституції, персоналії, основні напрями досліджень. Вісник Харківської дер-
жавної академії дизайну і мистецтв. 2014. № 4–5. С. 121–122.
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ціалістом і вченим секретарем Інституту історії, археології та ет-
нографії Азербайджанського відділення Закавказької філії (від 
1935 року – Азербайджанська філія) АН СРСР у Баку (1933–1938), 
а 1939 року перебрався до Ленінграда, де обіймав посади худож-
нього керівника Музею етнографії АН  СРСР, асистента еконо-
мічного факультету Ленінградського університету й головного 
бібліотекаря відділення естампів Державної публічної бібліоте-
ки ім. М. Салтикова-Щедріна (нині – Російська національна бі-
бліотека). Улітку 1942 року його вивезли в стані дистрофії з бло-
кадного Ленінграда. Після двох років, проведених в евакуації в 
Алтайської краї, у липні 1944 року Б. Бутник-Сіверський повер-
нувся до Києва. Тут він не мав перспективи зустріти колишніх 
опонентів  – одні, зацьковані, померли, інших розстріляли чи 
засудили до різних термінів позбавлення волі, дехто емігрував 
під час буремних воєнних подій. Тож пропрацювавши місяць 
старшим науковим співробітником, у середині серпня він фак-
тично очолив відділ образотворчого мистецтва ІМФЕ (упродовж 
1944–1955 років учений виконував обов’язки завідувача відділу, 
яким його так і не призначили)  18. 

 Дві інші членкині авторської групи не мали ані фахової осві-
ти, ані досвіду роботи, тобто їхнє становлення відбувалося в 
процесі підготовки Довідника під керівництвом Б. Бутника-Сі-
верського. Так, уродженка Жмеринки З.  Лашкул, закінчивши 
десятирічку, 1936  року вступила на російське відділення філо-
логічного факультету Київського державного університету й у 
червні 1941  року  – через тиждень після нападу Німеччини на 
СРСР – отримала диплом фахівчині за спеціальністю «російська 
мова та література»  19. Упродовж липня 1941 – серпня 1944 року 
вона перебувала в евакуації, спочатку працювала у відділі тех-

18 Особова справа Б.  Бутника-Сіверського. 1949–1983  роки  // ЦДАМЛМ 
України. Ф. 581. Оп. 2. Спр. 609. Арк. 3; Ходак І. Зінаїда Лашкул і Валентина 
Ткаченко: до характеристики повоєнного покоління академічних мисте-
цтвознавців (з нагоди століття від дня народження).

19 Особова справа З. В. Лашкул. 1944–1974 роки // ІМФЕ. Арк. 11, 14; Ходак І. 
Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнного поколін-
ня академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня народження). 
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нічного контролю на заводі «Армаліт» у м. Армавірі Краснодар-
ського краю, а згодом перебралася до Нижньо-Ісетська Сверд-
ловської області (нині – у складі Єкатеринбурга) і трудилася там 
у дитячому садочку й хімічній лабораторії заводу «Насос». По-
вернувшись до Києва, з 11 вересня 1944 року З. Лашкул обійняла 
посаду лаборантки, а з 1 вересня 1945 року – молодшої наукової 
співробітниці відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ  20. 

 Уродженка Липовця (нині – місто, районний центр Вінниць-
кої області) В. Шпак, закінчивши 1934 року сім класів неповної 
середньої школи в Києві, продовжила навчання на робітфаку 
Київського державного університету. У 1937 році вона вступи-
ла на філологічний факультет згаданого вишу, на якому встигла 
провчитися чотири роки. Коли дівчина евакуювалася до Таш-
кента, за браком у Середньоазійському державному універси-
теті філологічного факультету її зарахували на п’ятий курс іс-
торичного. Отримавши в грудні 1941  року диплом історикині, 
Валентина Яківна понад півроку пропрацювала прогандисткою 
в евакогоспіталі в ташкентському передмісті Ялангач, а восени 
1942  року вступила до Московського архітектурного інституту 
й водночас викладала російську літературу в старших класах се-
редньої школи. У 1943 році разом з реевакуйованим вишом вона 
переїхала до Москви, а 1945 року через родинні обставини по-
вернулася до Києва, де продовжила навчання на архітектурному 
факультеті Київського державного художнього інституту (далі – 
КДХІ). Одразу після отримання диплому (1 червня 1947 року) її 
зарахували молодшою науковою співробітницею відділу обра-
зотворчого мистецтва ІМФЕ  21.

 Фахівці відділу чудово усвідомлювали, що підготовка «Слов-
ника українських художників» – справа трудомістка, яка розтяг-

20 Особова справа З.  В.  Лашкул. 1944–1974  роки  // ІМФЕ. Арк.  1, 7; Ходак  І. 
Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнного поколін-
ня академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня народження). 

21 Особова справа В. Я. Ткаченко. 1947–1965 роки // ІМФЕ. Арк. 6, 24–24 зв.; 
Ходак І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєнно-
го покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня на-
родження). 
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неться не на один рік і навіть не на одне десятиліття. Укладена 
ними впродовж кількох років картотека персоналій, котрі працю-
вали на мистецькій ниві впродовж шести століть (згідно із совєт-
ською схемою, відлік вітчизняної історії починали із XIV ст.), ста-
ном на 1948 рік нараховувала три з половиною тисячі імен і мала 
всі перспективи суттєвого доповнення і зростання. Отже, щоб 
не відкладати справу видання праці на тривалий час (поки буде 
сформовано остаточний реєстр персоналій та зібрано відомості 
про них), на тому етапі відмовилися від ідеї підготувати загаль-
ний словник українських художників за абетковим принципом і 
ухвалили «публікувати матеріял окремими томами, де призвища 
художників будуть об’єднані часом спільної дії, певними хроно-
логичними рамками»  22. З огляду на тогочасну ідеологічну пара-
дигму цілком закономірно, що починати вирішили із сучасності, 
що декларувалась як найбільш важлива й актуальна доба: «Став-
ши на цей шлях і виходячи одночасно з життєвих інтересів нашо-
го мистецтва і науки про нього, ми зважили за доцільне готувати 
окремі томи, йдучи від сучасности в минуле, і в першу чергу дати 
читачеві практично самий важливий матеріял»  23. 

 Оскільки Словник планували видати через кілька років піс-
ля завершення Другої світової війни, то саме цю свіжу й трагіч-
ну сторінку тоді вважали своєрідним рубіконом чи принаймні 
винятковим етапом в історії країни та її мистецького простору. 
Саме тому до перших двох томів мали ввійти «імена всіх тих 
українських радянських художників, які незалежно від фаху, 
віку та попереднього творчого досвіду й мистецького доробку, 
своєю творчістю допомагали в організації сил нашого народу на 
перемогу над німецько-фашистськими загарбниками, а тепер є 
активними учасниками мирного будівництва нашого соціаліс-
тичного господарства і нашої радянської соціалістичної куль-

22 Бутник-Сіверський Б., Лашкул З., Шпак В. Від авторів (до «Словника сучас-
них художників Радянської України»). 1948 рік // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 149. 
Арк. 1.

23 У початковому варіанті передмови було зазначено, що «для перших двох то-
мів підготовленого нами Словника обрали такі два періоди: період Великої 
Вітчизняної війни та післявоєнний період» (див.: Там само. Арк. 1).
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тури»   24. Серед персоналій почесне місце передбачали відвести 
тим, хто загинув під час совєтсько-німецької війни 1941–1945 ро-
ків. Наступні томи Словника планували присвятити художни-
кам підсовєтської України, діяльність яких завершилася до 
1941 року  25.

 Визначивши хронологічні рамки перших двох томів, керів-
ник авторської групи наголосив, що Словник не матиме все-
охопного характеру, тобто до нього ввійдуть статті не про всіх 
художників, котрі на час укладання праці працювали на теренах 
УРСР. Сегрегація персоналій відбувалася не тільки за творчою, 
а й за політичною ознакою – рівнем толерантності до системи, 
тобто до нього мали потрапити лише ті, «хто своєю творчою ді-
яльністю встиг зарекомендувати себе і як радянський громадя-
нин і як майстер, твори якого ввійшли в скарбницю українсько-
го радянського мистецтва; разом з тим контингент художників 
обмежано тими, які відомі своїми роботами не лише в минуло-
му, але продовжують творче працювати по сьогодні»  26.

 У совєтській системі координат рівень творчої та громадян-
ської зрілості мистця засвідчувало членство в Спілці радянських 
художників України. У  повоєнні роки її лави нараховували 
540 членів, проте лише близько двохсот з них удостоїлися честі 
бути включеними до видання. Реєстр відібраних персоналій ав-
торській групі довелося узгоджувати з центральним правлінням 
Спілки, правліннями обласних організацій і місцевими уповно-
важеними. Водночас відділ образотворчого мистецтва застеріг 
за собою право додати до реєстру мистців, про яких правління 
Спілки не мало достатніх відомостей, та виключити з нього де-
кого з рекомендованих правлінням Спілки, якщо той чи інший 
художник заслуговував  / не заслуговував («не давав достатніх 
підстав») на це  27.

24 Там само. Арк. 2.
25 Там само.
26 Бутник-Сіверський Б. Проспект програми «Словника сучасних художників 

Радянської України». 1 червня 1946 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 749. Арк. 1.
27 Там само. Арк. 1–2. 
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 Авторський колектив поставив перед собою доволі складне 
й певною мірою суперечливе завдання – підготувати довідкове 
видання, здатне задовольнити вимоги і фахівця («кваліфікова-
ного читача»), і найширшого читацького загалу   28. Зважаючи 
на це, працю планували написати легкою, приступною мовою, 
зберігши форму викладу, обов’язкову для всякого словника. Ке-
рівник авторської групи сподівався, що впоратися із завданням 
допоможе диференціація біобібліографічної статті, структурні 
частини якої були розраховані на різного читача  29. 

 Кожна стаття складалася з двох частин – біографічної довід-
ки (мали видрукувати звичайним шрифтом) і довідкового апара-
ту (мали видрукувати петитом / дрібнем, широко уживаним для 
набору довідково-енциклопедичних видань, часописів). До них 
обов’язково додавали портрет мистця, його автограф і репродук-
цію хоча б одного твору.

 Для біографічної довідки було розроблено єдиний принцип 
викладення матеріалу. Згідно з первісним варіантом, на почат-
ку зазначали прізвище, ім’я та по батькові художника (заголовок 
статті, виділений жирним шрифтом), почесні урядові звання, 
фах, день, місяць, рік і місце народження (за новим адміністра-
тивним поділом). Після цього подавали відомості про його со-
ціальне походження, професію батьків, за потреби – про рід чи 
родину. У  другому блоці інформували про місцевість, у якій 
минуло дитинство біографованої особи, її початкову й загальну 
освіту, а також про мистецький вишкіл, отриманий до вступу в 
середню чи вищу художню школу. Третій блок відводили для ха-
рактеристики фахової освіти, включаючи роки навчання, точну 
назву навчального закладу й місце його розташування, перелік 

28 Там само. Арк.  2–3. У варіанті передмови 1954  року до цільової аудиторії 
зарахували як «широкого радянського читача, який цікавиться питаннями 
образотворчого мистецтва», так і «студентів художніх ВИШ-ів, художників, 
музейних робітників та дослідників-мистецтвознавців», яким видання мало 
прислужитися в практичній роботі й наукових дослідженнях (див.: Бутник-
Сіверський  Б. Передмова до довідника «Художники Радянської України». 
[1954] // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 164. Арк. 1).

29 Там само. Арк. 2–3. 
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педагогів, впливу яких зазнав мистець. Четвертий блок містив 
відомості про творчу діяльність художника у всіх царинах, зо-
крема педагогічній, до 1941 року, п’ятий – про його здобутки під 
час Другої світової війни (точніше – упродовж 1941–1945 років), 
шостий – про його повоєнну діяльність  30. 

 Автори Словника вважали, що функція біографічної статті 
повинна бути значно ширшою, ніж надання відомостей про жит-
тя / творчий шлях конкретного художника. Вони намагалися так 
структурувати кожну з них, щоб з окремих розрізнених фактів 
перед читачем постала картина розвитку українського мисте-
цтва за останні тридцять років (тобто впродовж совєтського пе-
ріоду), а також увиразнити умови, у яких формувалися та працю-
вали майстри. Посприяти цьому мав чималий віковий діапазон 
біографованих і бібліографованих персоналій  – від поважних 
мистців, які заявили про себе на початку ХХ ст., до зовсім мо-
лодих, котрі щойно закінчили художні навчальні заклади. Саме 
на прикладі зрілих художників, чимало з яких були відзначені 
почесними званнями академіків, професорів, народних худож-
ників УРСР і СРСР, заслужених діячів мистецтв різних союзних 
республік, автори силкувалися продемонструвати «ідейне пере-
виховання старих мистецьких кадрів», насамперед подолання 
ними «ворожих впливів українського буржуазного націоналіз-
му» й «ворожих течій в мистецтві»  31. Щодо молодшої генерації, 
то їхні біографії, як тоді уважали чи принаймні заявляли, мали 
засвідчити зміну соціального походження художників, турботу 
совєтської влади про творче зростання майстрів з робітництва, 
незаможного селянства, сиріт, безпритульних та ін.  32. 

 Інформативна цінність розглядуваного Словника (насампе-
ред його первісного варіанта) для широкого загалу, якби, звісно, 
його було видано, полягала в тому, що автори не замовчували 
«несовєтських» сторінок у біографіях чи «несоцреалістичних» 
спрямувань їхньої творчості, нехай і з негативною конотацією. 

30 Там само. Арк. 6–7.
31 Бутник-Сіверський Б., Лашкул З., Шпак В. Передмова (до довідника «Художники 

Радянської України»). 1948 рік // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 149. Арк. 3–4.
32 Там само. Арк. 4.
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Скажімо, у першому варіанті біографічної довідки про народного 
художника УРСР М. Бурачека, підготовленої В. Шпак, було дово-
лі розлого описано його участь у створенні Української академії 
мистецтва за часів Української Центральної Ради з відповідними 
коментарями  33. Ще більше пасажів біографічних статей містили 
згадки про стильові спрямування творчості того чи іншого май-
стра, відмінні від «єдиного методу» соціалістичного реалізму, 
як, наприклад, у статті Б. Бутника-Сіверського про скульпторку 
Л. Блох: «Весь творчий шлях Л. Блох за радянської влади позна-
чений свідомим звільненням від впливів імпресіонізму і посту-
повим опануванням методом соціалістичного реалізму»  34. 

 Допоміжний апарат словникової статті, зважаючи на спеціа-
лізацію художника, мав увібрати такі відомості:

– перелік виставок, у яких брав участь мистець (поряд із на-
звою виставки, датою і місцем її проведення зазначали назву, 
дату, техніку виконання, розмір експонованого твору); 

– для скульпторів-монументалістів наводили перелік скуль-
птур, встановлених у різних містах, і нереалізованих, але за-
тверджених до встановлення урядовими постановами, а для 
сценографів (чи, як їх називали в Словнику, художників театру) 
подавали перелік оформлених вистав із зазначенням назви ви-
стави, театру, у якому її було поставлено, місця його розташу-
вання; 

– перелік музеїв, галерей та інших місць зберігання творів 
художника (також із зазначенням назви твору, дати його вико-
нання тощо);

– перелік творів у царині книжкової графіки (повні назви тво-
рів і видань, у яких їх уміщено);

– перелік творів у царині журнальної графіки (наводили на-
зви, рік видання та номери журналів);

33 Бутник-Сіверський Б., Лашкул З., Шпак В. Художники Радянської України. 
Довідник. Т. 1. 1949–1950 роки // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 1254. С. 211–236. 

34 Бутник-Сіверський  Б., Лашкул  З., Ткаченко  В. Художники Радянської 
України. Довідник. Т. 1. 1950 рік, [1950-ті роки] // Архів відділу образотвор-
чого мистецтва ІМФЕ. С. 252.
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– перелік творів у царині газетної графіки (зазначали назви та 
рік видання газет);

– перелік плакатів або творів малих форм (листівок, лубків 
тощо);

реєстр літературних, художніх, публіцистичних, наукових 
праць художника, опублікованих у книжках, журналах, газетах;

– реєстр монографій і статей, присвячених творчості мистця;
– реєстр монографій і статей, у яких згадано про доробок 

мистця;
– реєстр видань альбомного чи аркушевого характеру, у яких 

репродуковано твори мистця;
– реєстр загальних видань, у яких уміщено репродукції тво-

рів мистця  35.
 Словникова група була переконана, що сукупність наведе-

них у біографічній частині й довідковому апараті відомостей 
даватиме вичерпне уявлення про характер і обсяг діяльнос-
ті художника. Зі свого боку це позбавляло авторів від потреби 
давати будь-які критичні чи естетичні оцінки, тим більше, що 
саме включення персоналії до видання вважали промовистою 
оцінкою її творчості, а різний обсяг статей (біографічної частини 
та довідкового апарату), як спочатку здавалося, «відбиватиме іс-
нуючу диференціацію між кращими майстрами»   36. Щоправда, 
згодом керівник авторської групи зрозумів, що обсяг статті без-
посередньо не відображає масштабу особистості, адже перелік 
творів графіка-ілюстратора апріорі був суттєво більшим, ніж 
скульптора-монументаліста  37. 

 Отже, на початку йшлося про підготовку Словника у двох 
томах обсягом десять друкованих аркушів кожен. Перший з них 
(літери «А – К») планували подати наприкінці 1947 року, а дру-

35 Бутник-Сіверський  Б. Передмова до довідника «Художники Радянської 
України». [1954] // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 164. Арк. 6–7.

36 Там само. Арк. 7–8.
37 Передмова до першого тому довідника «Художники Радянської України». 

[1950-ті роки] // Архів відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ. С. 1. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



340

Ходак Ірина

гий (літери «Л – Я») – 1948 року  38. Згідно з «Реєстром художників 
для “Словника сучасних художників Радянської України”» у ви-
данні мали репрезентувати статті про 215 персоналій  39. За фахом 
серед них суттєво превалювали живописці. Групи скульпторів, 
графіків і сценографів були майже однакові за кількісним скла-
дом, але всі разом мистці цих трьох фахів поступалися живопис-
цям. Найменшу групу становили професійні й народні майстри 
декоративного мистецтва. Щодо регіональної панорами, то біль-
шість художників мешкала в Києві, трохи менше – у Харкові й 
Одесі, також тут було відображено західноукраїнські мистецькі 
центри – Львів і Ужгород, окремих майстрів з Дніпропетровська, 
Полтави, Ворошиловграда (нині – Луганськ), Чернігова, Київщи-
ни, Івано-Франківщини, Закарпаття, Дніпропетровщини. 

 Особливість розглядуваного проекту полягала в тому, що до 
його підготовки було залучено чи не всю художню громадськість 
країни. Автори налагодили безпосередні контакти з мистцями 
та їхніми родинами (отримали від них автобіографії, реєстри 
творів і виставок, світлини тощо), а також з бібліотечними та ар-
хівними установами. Оскільки відомості насамперед надавали 
самі художників, то 1946  року З.  Лашкул побувала в наукових 
відрядженнях у Львові, де зібрала матеріали (включно з фоторе-
продукціями) про 22-х мистців, а наступного року – в Ужгороді 
й Харкові, завдяки чому набула відомості про 14-х мистців кож-
ного міста. Другий напрям підготовчої роботи полягав в опра-
цюванні опублікованих джерел. Скажімо, наприкінці 1946 року 
дослідниця встигла опрацювати 21  назву газет за 138  місяців і 
укласти 1122 картки. У 1947 році за результатами опрацювання 
72 каталогів художніх виставок уклала 2884 картки, за результа-
тами опрацювання 400 чисел журналів, чотирьох монографій та 
комплектів газет за три роки – 1058 і зробила 145 сторінок випи-
сок. У листопаді вона взялася за написання біографічних статей 
для першого тому Словника й до лютого 1948 року (тобто впро-

38 Бутник-Сіверський  Б. Словник сучасних художників Радянської України. 
Проспект програми. 1 червня 1946 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 749. Арк. 8.

39 Реєстр художників для «Словника сучасних художників Радянської України». 
Кінець 1940-х років // Архів відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ. 8 арк.
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довж трьох місяців) написала 30 статей загальним обсягом вісім 
друкованих аркушів  40. 

 Від лютого 1948 року З. Лашкул займалася підготовкою дру-
гого тому Словника, у зв’язку з чим її відрядили до Ленінграда, 
де в бібліотеці Державного Російського музею та Державної пу-
блічної бібліотеки ім. М. Салтикова-Щедріна було опрацьовано 
153 каталоги художніх виставок і укладено 624 картки, та до Хар-
кова, де вдалося зібрати відомості про 18-х  художників, вклю-
чаючи репродукції їхніх творів, та Одеси, що поповнило дже-
релознавчий арсенал матеріалами про 23 персоналії. У середині 
листопада 1948  року дійшла черга до написання біографічних 
статей для другого тому. Про інтенсивність роботи науковиці 
можна судити хоча б з того, що впродовж 13–30 листопада вона 
написала вісім статей загальним обсягом два з половиною дру-
ковані аркуші  41. 

 У 1947 році до підготовки Словника долучилася В. Шпак, яка 
впродовж півтора року ознайомилася з творами 60 художників 
Києва, зібрала їхні біографічні відомості, опрацювала 239 ката-
логів виставок та 508 чисел журналів, 204 номери газет, уклала 
5098 карток і зробила два друковані аркуші виписок. На основі 
зібраного матеріалу нею було написано 36 біографічних статей 
для Словника загальним обсягом п’ять з половиною друкованих 
аркушів  42. 

 Перший том «Словника сучасних художників Радянської 
України» (літери А–К) на початку 1948 року направили для озна-

40 Особова справа З. В. Лашкул. 1944–1974 роки // ІМФЕ. Арк. 12 зв., 16–16 зв.
41 Там само. Арк. 16 зв. – 17; Ходак І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до 

характеристики повоєнного покоління академічних мистецтвознавців (з на-
годи століття від дня народження). 

42 Особова справа В.  Я.  Ткаченко. 1947–1965  роки  // ІМФЕ. Арк.  13–13  зв.; 
Ходак  І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики повоєн-
ного покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від дня 
народження). Під час атестації (восени 1951 року) комісія, засвідчивши на-
лежний рівень наукової кваліфікації Валентини Яківни, зауважила, що обсяг 
текстів, написаних нею для розглядуваного видання, зріс до 30 друкованих 
аркушів (Особова справа В. Я. Ткаченко. 1947–1965 роки // ІМФЕ. Арк. 21).
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йомлення бібліографові, мистецтвознавцеві О. Вольценбургу   43, 
який завідував бібліотекою Державного Ермітажу в Ленінграді. 
Вибір кандидатури зумовлювався не лише особистим знайом-
ством керівника авторської групи з ученим (у 1941 році О. Воль-
ценбург рецензував укладений Б. Бутником-Сіверським каталог 
«Советский плакат в годы гражданской войны»). З одного боку, 
це був авторитетний бібліограф, від праці якого «Бібліографія 
образотворчого мистецтва»  44 виводили історію мистецтвознав-
чої бібліографії совєтської доби. З іншого боку, О. Вольценбург, 
уважаючи себе спадкоємцем М. Собка  45, називав справою свого 
життя формування картотеки російських художників від ХІ ст. 
Уже 1941 року його колекція нараховувала 500 000 карток з відо-
мостями про 25 000 персоналій  46. Отже, і в біографічному, і в бі-
бліографічному аспекті складно було знайти більш оптимальну 
кандидатуру для рецензування біобібліографічного «Словника 
сучасних художників Радянської України». 

 О. Вольценбург визнав перший том Словника вельми містким 
і надзвичайно ретельно зібраним біографічним і бібліографічним 

43 Вольценбург Оскар Едуардович (1886–1971) – бібліограф, бібліотекознавець, 
мистецтвознавець. Кандидат мистецтвознавства (1939).

44 Вольценбург О. Э. Библиография изобразительного искусства: указатель ли-
тературы на русском языке по вопросам теории, истории и практики изо-
бразительных искусств: архитектуры, скульптуры, живописи и прикладного 
искусства. Пб.: Книжный угол, 1923. Ч. 1: Отдельные издания. Вып. 1: Общая 
теория искусства. 87 с. Вып. 2: Общая история искусства. Археология искус-
ства. 187 с.

45 Собко Микола Петрович (1851–1906)  – мистецтвознавець, бібліограф. 
Двадцять п’ять років працював над укладанням біобібліографічного слов-
ника російських художників, але через брак коштів зміг видати лише три 
із дванадцяти запланованих випусків, що не втратили наукового значення 
донині (див.: Словарь русских художников, ваятелей, живописцев, зодчих, 
рисовальщиков, граверов, литографов, медальеров, мозаичистов, иконопис-
цев, литейщиков, чеканщиков, сканщиков и проч. с древнейших времен до 
наших дней (XI–XIX вв.). СПб., 1893–1899. Вип. 1–3).

46 Острой О. С. Вольценбург Оскар Эдуардович. Сотрудники Российской наци-
ональной библиотеки – деятели науки и культуры: биографический словарь. 
URL: http://nlr.ru/nlr_history/persons/info.php?id=763.
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матеріалом, що слугуватиме надійним довідником для поглибле-
ного вивчення сучасного образотворчого мистецтва України та 
міцною основою для створення низки монографічних праць про 
окремих художників. На його думку, автори навели максималь-
но повний перелік літературних джерел і подали цілком достатні 
біографічні відомості про кожну персоналію. Із цього боку, як він 
стверджував, бездоганно упорядковану колективну працю слід 
визнати великим досягненням совєтської бібліографії та мисте-
цтвознавства. Водночас у фахівця виникло чимало зауважень до 
структури Словника, у якому він угледів незграбність, зайву де-
талізацію, перевантаженість матеріалу повтореннями, що утруд-
нювало його використання з довідковою метою.

 Оскільки, на переконання О.  Вольценбурга, будь-який біо-
бібліографічний словник мав обмежуватися трьома основними 
розділами (основні прикметні / розпізнавчі ознаки особи, котру 
бібліографують, біографічна частина, бібліографічна частина), 
він висловив конкретні зауваження до кожного з них і запропо-
нував шляхи усунення недоліків. 

 Щодо основних прикметних ознак, що вирізняли конкрет-
ного художника від решти, то їх, наголошував рецензент, слід 
викладати вельми стисло й дуже точно, обмежившись такими 
елементами: прізвище, ім’я, по батькові; художня спеціалізація; 
дата й місце народження. Натомість решту відомостей, наве-
дених на початку словникових статей (почесні звання, наукові 
ступені, відзначення преміями, походження та соціальне ста-
новище батьків тощо) було запропоновано перенести в біогра-
фічну частину. 

 Дотримуючись думки, що в біографічній частині варто по-
давати лише істотні (важливі для розуміння і пояснення твор-
чого розвитку художника) відомості, структуровані за єдиною 
схемою, з найточнішим датуванням подій, рецензент помітив у 
статтях Словника чимало зайвих подробиць, яких слід було уни-
кати. Насамперед він уважав недоречним наводити відомості 
про заняття батьків, якщо вони не мали відношення до мисте-
цтва й не впливали на становлення художника. Йому здавалося 
дивним, що автори акцентують раннє пробудження творчих ін-
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тересів тієї чи іншої персоналії, що було типовим явищем, нато-
мість пропонував фіксувати лише випадки пізнього виявлення 
художніх здібностей. Забагато місця, на його переконання, за-
ймав у статті опис раннього періоду життя мистця і перераху-
вання всіх освітніх щаблів (початкового, середнього й вищого), 
натомість украй важливо було зауважити випадки відсутності 
фахової освіти, художників-самоуків як найцікавіші приклади 
художнього розвитку.

 Нарешті, бібліографічна частина викликала чи не найбіль-
ше нарікань О. Вольценбурга, який слушно вважав, що її можна 
суттєво скоротити (на третину від обсягу статті) без шкоди для 
видання. По-перше, було запропоновано поєднати в один під-
розділ рубрики «бібліографія» та «репродукції», що мало при-
звести до суттєвого скорочення тексту внаслідок уникнення за-
йвого повторення літературних джерел. По-друге, у підрозділах 
«книжкова графіка» й «журнальна графіка» рецензент рекомен-
дував вилучити зазначення років, чисел і сторінок періодичних 
видань, а в тих випадках, коли художник тривалий час співп-
рацював з певними видавництвами чи періодичними видання-
ми, – обмежитися згадкою про це в біографічній частині. Осо-
бливо прискіпливу увагу привернув підрозділ «виставки», що, 
як гадалося О. Вольценбургові, мав характер дещо сурогатного 
переліку творів художника. Науковець рекомендував перераху-
вати всі виставки в хронологічному порядку й віднотувати екс-
поновані твори за єдиною порядковою нумерацією так, щоб кон-
кретний твір було згадано лише одного разу  47. 

 Після того, як авторська група доопрацювала перший том 
Словника з урахуванням зауважень О.  Вольценбурга, його пе-
редали кандидатові мистецтвознавства Я. Затенацькому  48. У да-
тованій 12  травнем 1949  року рецензії науковець насамперед 

47 Вольценбург  О. Відгук на «Словник сучасних художників Радянської 
України». 20 березня 1948 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 916. 3 арк.

48 Затенацький Яків Павлович (1902–1986)  – мистецтвознавець, музейник. 
Доктор мистецтвознавства (1966), професор (1968), лауреат Державної пре-
мії УРСР в галузі науки та техніки (1971). Упродовж 1944–1960 років обіймав 
посаду старшого наукового співробітника відділу образотворчого мистецтва 
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висловив застереження до принципів добору персоналій: «Для 
того, щоб “Словник сучасних художників Радянської України” 
був справді науковим фундаментальним виданням з питань ра-
дянського мистецтвознавства, в ньому повинні бути вміщені 
біо графії всіх художників, які приймали безпосередню і активну 
участь у процесі формування і розвитку образотворчого мисте-
цтва Радянської України, за всі роки його історії аж до остан-
ніх днів, цебто за 30 років, інакше словник не дасть можливості 
правильно уявити той шлях, яким пройшло наше мистецтво за 
30 років його історії, і ті великі досягнення, які ми маємо сьо-
годні»  49. Він наполягав головно на тому, щоб додали статті про 
майстрів старшого покоління  – В.  Бальца, Ю.  Бершадського, 
М. Бурачека, П. Волокидіна, Т. Дворникова, В. Заузе, С. Киши-
нівського, К. Костанді, В. Крихацького, М. Самокиша, І. Селез-
ньова, О. Сластьона, М. Ярового та ін. Рецензент не вважав пере-
конливим пояснення авторів, що художникам, діяльність яких 
завершилася до початку війни, буде відведено наступні томи. 
Навіть більше, на його переконання, такий підхід мав призвести 
«до штучного розриву невеликої, порівнюючи, групи художни-
ків старшого покоління, від основних кадрів мистецтва, а зна-
чить і від всього історичного процесу формування і розвитку 
образотворчого мистецтва Радянської України за 30  років»   50, 
що ставило під сумнів науковість і доцільність усієї роботи над 
Словником. Отже, тут ішлося не про доповнення, а про зміну чи 
принаймні коригування концепції видання.

 Крім того, Я. Затенацький висловив чимало зауважень до пе-
редмови, здебільшого ідеологічного характеру, зокрема, вимагав 
наголосити на ролі Петербурзької академії мистецтв у вихованні 
провідних художніх кадрів у реалістичних традиціях на проти-
вагу західноєвропейським школам, де, як він стверджував, куль-

ІМФЕ (детальніше див.: Ходак І. Затенацький Яків Павлович. Шевченківська 
енциклопедія: в 6 т. Київ, 2012. Т. 2. С. 704–705). 

49 Затенацький  Я. Рецензія на перший том «Словника сучасних художників 
Радянської України». 12 травня 1949 року // АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-2. Спр. 242. 
Арк. 420. 

50 Там само. Арк. 421. 
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тивували «формалістичне мистецтво». Також наполягав на більш 
радикальній характеристиці «бойчукізму», представники якого 
начебто «намагалися розірвати вікову єдність в мистецтві брат-
ських народів» тощо  51. Щодо конкретних статей, то водночас із 
слушними пропозиціями доповнити їх відомостями про кон-
кретні картини та виставки, більшість зауважень зводилася до 
закликів викрити «формалістичні» роботи, періоди або впливи 
у творчості того чи іншого мистця. Наприклад, рецензент ствер-
джував, що в статті про Г. Довженка недостатньо написати, що 
на його творчість вплинув «бойчукізм», бо всі його ранні твори 
мають цілком «бойчукістський» характер; у статті про В. Касіяна 
слід зазначити, що відомий графік не просто був членом «форма-
лістичної організації» АРМУ, а разом з М. Бойчуком, В. Седля-
ром, В. Меллером та іншими належав до її керівництва, що в його 
роботах совєтського часу (навіть ілюстраціях до Шевченкового 
«Кобзаря»!) відчутні риси експресіонізму, схематизму тощо  52. 

 Авторський колектив був змушений суттєво доопрацювати 
Словник, який розбили на чотири томи і назвали довідником 
«Художники Радянської України». Якщо покладатися на датова-
ні переважно 1950 роком машинописні примірники праці (з до-
повненнями та виправленнями 1950-х років), що відклалися в 
архіві відділу образотворчого мистецтва та частково в АНФРФ 
ІМФЕ, то замість 215 персоналій, перерахованих у машинопис-
ному «Реєстрі художників для “Словника сучасних художників 
Радянської України”»   53 у чотиритомному довіднику репрезен-
тували 278  мистців. По-перше, як і наполягав Я.  Затенацький, 
його доповнили статтями про майстрів старшої генерації, чи-
мало з яких померли до початку чи під час совєтсько-німецької 
війни 1941–1945 років, серед них – скульптор Ф. Балавенський, 
мариніст В.  Бальц, пейзажисти М.  Бурачек і К.  Костанді, май-
стер-кераміст І. Гончар, живописці С. Кишинівський, М. Само-
киш, І. Селезньов. По-друге, реєстр персоналій поповнили (во-

51 Там само. Арк. 422.
52 Там само. Арк. 424, 425.
53 Реєстр художників для «Словника сучасних художників Радянської України». 

Кінець 1940-х років // Архів відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ. 8 арк.
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чевидь, на різних етапах доопрацювання впродовж 1950-х років) 
молоді мистці, котрі закінчили мистецькі виші вже після того, 
як було розпочато роботу або й укладено два томи «Словника 
сучасних художників Радянської України». Скажімо, у першому 
томі вмістили статтю про В. Апановича, який 1950 року закінчив 
Ленінградський інститут живопису, скульптури та архітектури 
ім. І. Рєпіна, після чого одразу почав викладати в Сімферополь-
ському художньому училищі й невдовзі був обраний головою 
Спілки художників Криму. Того ж року Харківський художній 
інститут закінчив В. Віхтинський, наступного – Г. Галкін, 1953-
го – А. Базилевич. Серед повоєнних випускників Львівського ін-
ституту декоративного та прикладного мистецтва автори насам-
перед зауважили скульптора В. Борисенка. Були тут і вихованці 
Одеського художнього училища (приміром, випускник 1950-го 
року А. Гавдзинський), але найбільше – столичного вишу. Ска-
жімо, 1946 року КДХІ закінчила Н. Волкова; 1949-го – Г. Гуревич; 
1950-го – М. Антончик, Г. Боня, О. Вовк; 1951-го – М. Бєльський, 
Г. Гаркуша, 1952-го – В. Бабенцов, М. Баринова, А. Білостоцький, 
1953-го – В. Бородай, В. Вінайкін; 1954-го – І. Воропай; 1955-го – 
О. Бабкова, В. Галочкін. 

 Серед нових персоналій, статті про котрих потрапили до 
чотиритомника, також слід згадати тих, хто здобув мистецький 
вишкіл до 1941 року, перебував на фронті, тому потрапив у поле 
зору науковців дещо пізніше, як, наприклад, вихованці КДХІ 
М. Базилєв (випуск 1940 року) чи В. Болдирев (випуск 1939 року). 

 Водночас, як порівняти з реєстром двотомного словника, у 
чотиритомному довіднику бракувало низки персоналій. З одно-
го боку, можемо припустити, що автори зважили на твердження 
Я. Затенацького, ніби деякі мистці, репрезентовані в першому з 
двох початкових томів, «ні своїм талантом, ні майстерністю, ні 
активною творчою діяльністю не заслуговують бути внесеними 
до творчого активу художників Радянської України»  54. Щоправ-

54 Затенацький  Я. Рецензія на перший том «Словника сучасних художників 
Радянської України». 12 травня 1949 року // АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-2. Спр. 242. 
Арк. 427.
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да, вилучені персоналії часом не збігаються з наведеними рецен-
зентом, тому, вірогідно, автори самостійно визначили, наскіль-
ки активно той чи інший мистець виявив себе упродовж років, 
що минули від початку роботи над проектом. З другого боку, на 
процес долучення  / вилучення персоналій, безперечно, продо-
вжувала впливати політична кон’юктура. Бо як інакше поясни-
ти, чому в чотиритомнику з’явилися статті про окремих «бойчу-
кістів», котрі в 1930-х роках не лише зазнали нищівної критики, 
а й були засуджені за антисовєтську діяльність (скажімо, О. Бі-
зюков), і водночас з нього вилучили Я. Музику, Я. Ражбу, Р. Сель-
ського, З. Толкачова та ін., котрі фігурували в реєстрі персоналій 
«Словника сучасних художників Радянської України». 

 Наприкінці 1949 – на початку 1950 року видання вчергове було 
спрямоване на рецензування, цього разу до художників К. Тро-
хименка й І.  Плещинського   55. Якщо рецензія І.  Плещинського 
мала радше формально-позитивний характер  56, то К. Трохимен-
ко, загалом високо оцінивши результати роботи авторів, у доволі 
розлогій рецензії сфокусував увагу на ілюстративному блоці. На 
його думку, видання, назване ним аналогом енциклопедії укра-
їнського образотворчого мистецтва, мало зацікавити читачів 
саме з художнього боку, тому його успіх залежатиме від якості 
репродукування творів, тобто в разі низької поліграфічної куль-
тури воно не виправдає очікувань ані мистців, ані художніх кіл, 
ані мистецтвознавців. З огляду на це, К.  Трохименко детально 
проаналізував поданий ілюстративний матеріал і указав на ви-
падки зовсім не вдалого добору творів, низьку якість світлин  57.

55  Трохименко Карпо Дем’янович (1885–1979) – живописець, педагог. Народний 
художник УРСР (1944), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1969). 
Упродовж 1933–1974  років викладав у КДХІ (від 1939  року  – професор). 
Плещинський Іларіон Миколайович (1892–1961) – графік, педагог. Упродовж 
1925–1934, 1944–1961 років викладав у КДХІ (від 1948 року – професор).

56 Плещинський  І. Рецензія на «Словник сучасних художників Радянської 
України». 10  листопада 1949  року  // АНФРФ ІМФЕ. Ф.  14-2. Спр.  242. 
Арк. 445– 445 зв.

57 Трохименко  К. Рецензія на «Словник сучасних художників Радянської 
України». 26  (?) лютого 1950  року  // АНФРФ ІМФЕ. Ф.  14-2. Спр.  242. 
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 30 травня 1950 року третій том довідника «Художники Радян-
ської України», прорецензований К. Трохименком і І. Плещин-
ським, учена рада ІМФЕ схвалила до друку  58 й одразу звернулася 
до редакційно-видавничої ради АН УРСР з проханням подбати 
про належний поліграфічний рівень видання, запевнивши, що 
другий том буде закінчено до 15 липня, а перший і четвертий – 
до кінця третього кварталу 1950 року  59. 

 З опрацьованих в архіві Б. Бутника-Сіверського матеріалів 
відомо, що 1951 року четвертий том Довідника рецензував теа-
трознавець Я. Ган (Каган)  60. Оскільки на початку його тексту за-
значено, що розглядуваному тому притаманні ті самі хиби, що 
й попереднім, можемо стверджувати, що він також рецензував 
їх  61. Серед зауважених ним недоліків – «буржуазний об’єктивізм 
у викладі біографічних даних художника і в коротких характе-
ристиках його творчості; низька літературна якість тексту; від-
сутність стандарту, однотиповості у викладі, зокрема у так зва-
ному допоміжному апараті, що утруднюватиме користування 
збірником; плутані і неточні формулювання; помилки в назвах, 
датах тощо»  62. Відповідно до тогочасної ідеологічної парадигми, 

Арк. 437–444. 
58 Виписка з протоколу № 8 засідання вченої ради ІМФЕ. 30 травня 1950 року // 

АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-2. Спр. 242. Арк. 412.
59 Лист ІМФЕ до редакційно-видавничої ради АН УРСР. 6 червня 1950 року // 

АНФРФ ІМФЕ. Ф. 14-2. Спр. 242. Арк. 411.
60 Ган Я. Рецензія на четвертий том довідника «Художники Радянської України». 

21 серпня 1951 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 1913. 9 арк. Ган (справжнє пріз-
вище – Каган) Яків Йосипович (1900–1968) – театрознавець, журналіст. 

61 У службовій записці Б. Бутника-Сіверського про діяльність відділу образо-
творчого мистецтва ІМФЕ згадано, що після критики, якої зазнав Словник 
наприкінці 1950 року (насамперед у переліку творів художників рецензент 
виявив портрети «українських буржуазних націоналістів» та «інших воро-
жих нашому народові осіб»), його було повернуто авторам для ретельного 
перегляду (див.: Бутник-Сіверський Б. Службова записка про роботу відділу 
образотворчого мистецтва ІМФЕ. 30 листопада 1952 року // ІР НБУВ. Ф. 287. 
Спр. 2005. Арк. 2). 

62 Ган Я. Рецензія на четвертий том довідника «Художники Радянської України». 
21 серпня 1951 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 1913. Арк. 1.
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рецензент докоряв авторам за недостатнє висвітлення «благо-
творного впливу російського реалістичного мистецтва» й «ідей 
пролетарського інтернаціоналізму» на творчість українських 
художників   63. Його обурювало, що біографічні статті містили 
забагато зайвих подробиць (наприклад, «вони докладно пере-
лічують усі кабаре, вистави в яких оформляв художник Цапок, 
зокрема і ті кабаре, які працювали за часів гетьманщини на 
Україні»   64) і часом оминали діяльність майстрів у роки війни. 
«Об’єктивізм» авторів, як стверджував Я. Ган, виявився і в тому, 
що автори насмілилися писати про тяжкі умови життя та праці 
художників після 1917 року, про їхній відхід від реалізму за со-
вєтської доби тощо. Не забув він навести перелік прізвищ «по-
літично скомпрометованих людей» (скажімо, Ф.  Кричевського) 
та посилань на вилучену літературу («Десять днів, що потрясли 
світ» Джона Ріда, «Дні юності» І. Микитенка, журнал «Куранты» 
тощо) у статтях, хоча й зауважив, що їх трапилося значно менше, 
ніж у попередніх томах  65. Загалом рецензент наполягав, що том 
потребує ґрунтовного доопрацювання і літературного редагу-
вання, а зібраний упорядниками цінний фактичний матеріал – 
перевірки й уточнення  66. 

 Зрозуміло, що після таких висновків рецензента про видання 
праці не могло йтися без суттєвого доопрацювання. Як засвідчив 
Б. Бутник-Сіверський, до 15 січня 1951 року в перший том Довід-
ника внесли необхідні зміни, але відповідальному редакторові 
М. Рильському забракло часу, щоб переглянути його, тому працю 
не змогли передати у видавництво   67. Водночас на перебіг підго-
товки до друку решти томів впливали інші чинники, насамперед 
планові навантаження співробітників відділу. Адже із середини 
1951 року вони були змушені призупинити виконання низки пла-
нових тем (монографічне опрацювання різних видів і періодів іс-

63 Там само. Арк. 1, 2.
64 Там само. Арк. 2–3.
65 Там само. Арк. 8.
66 Там само. Арк. 9.
67 Бутник-Сіверський  Б. Службова записка про роботу відділу образотворчого 

мистецтва ІМФЕ. 30 листопада 1952 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 2005. Арк. 2.
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торії українського мистецтва), оскільки згідно з ухвалою Ради 
Міністрів УРСР впродовж року мали написати монографію про 
М. Пимоненка   68, а до кінця 1952 року підготувати до друку сьо-
мий – дев’ятий томи Повного зібрання творів Т. Шевченка  69. 

 До видання праці повернулися через кілька років. Так, 
18  червня 1954  року, розглянувши питання про рекомендацію 
до друку першого тому довідника «Художники Радянської Укра-
їни», учена рада ІМФЕ ухвалила доручити відділу образотвор-
чого мистецтва на чолі з Б. Бутником-Сіверським доопрацювати 
його довідкову частину й передмову, щоб дати уявлення читачам 
про структуру й принципи упорядкування видання, учергове 
детально переглянути склад художників, після чого знову пода-
ти його на вчену раду (до 30 червня того самого року)  70. На роз-
глядуваному етапі, вочевидь, у зв’язку з призначенням завідува-
чем відділу образотворчого мистецтва графіка В. Касіяна  71 було 
змінено редакційну колегію, у складі якої залишилися М. Риль-
ський  72 і Я. Затенацький, а замість П. Юрченка  73 ввели В. Касі-

68 Монографія Я.  Затенацького вийшла у світ 1955  року: Затенацкий  Я.  П. 
Николай Корнилиевич Пимоненко: жизнь и творчество, 1862–1912. Киев: 
Изд-во АН УССР, 1955. 111 с.: ил. 

69 Бутник-Сіверський Б. План роботи відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ. 
20 вересня 1951 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 2002. Арк. 2–3. 

70 Виписка з протоколу засідання вченої ради ІМФЕ. 18  червня 1954  року  // 
ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 2009. Арк. 1.

71 Касіян Василь Ілліч (1895/1896–1976) – графік, педагог, дослідник мистецтва. 
Народний художник СРСР (1944), дійсний член Академії мистецтв СРСР 
(1947) і Академії архітектури України (1950), Герой Соціалістичної Праці 
(1974). Упродовж 1955–1960 років завідував відділом образотворчого мисте-
цтва ІМФЕ.

72 У 1944–1964 роках поет, перекладач, доктор філологічних наук (1950), дій-
сний член АН УРСР (1943) і АН СРСР (1958) Максим Тадейович Рильський 
(1895–1964) очолював ІМФЕ . 

73 Юрченко Петро Григорович (1900–1972)  – архітектор, архітектурознавець. 
Доктор архітектури (1946). У 1944–1952 роках очолював кабінет (сектор) іс-
торії архітектури Інституту історії архітектури Академії архітектури УРСР. 
У 1952 році був змушений звільнитися із-за звинувачень у співробітництві 
з нацистами в окупаційний період. Від 1955 року – старший науковий спів-
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яна, принаймні такі відомості зазначено на титульних аркушах 
підготовлених до видання томів з резолюцією «до друку»  74.

 Пояснювальна записка до тематичного й видавничого плану 
відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ на 1956–1960 роки пе-
редбачала, що Б. Бутник-Сіверський, З. Лашкул і В. Шпак упро-
довж 1956–1957  років (по півроку кожного календарного року) 
разом з видавництвом працюватимуть над виданням чотирьох 
томів довідника «Художники Радянської України» обсягом 
80 авторських аркушів. Завершивши цю роботу, із другої поло-
вини 1957 року вони мали збирати матеріали для п’ятого тому, 
у якому планували висвітлити діяльність мистців упродовж 
1948–1958 років, у другій половині 1958 року й першому кварталі 
1959 року написати цей том, а решту 1959 року разом з видавни-
цтвом працювати над його додрукарською підготовкою  75. 

 Попри втрату посади виконувача обов’язків завідувача від-
ділу, Б.  Бутник-Сіверський не припиняв докладати зусиль для 
того, щоб Довідник усе-таки вийшов у світ. Скажімо, на його 
прохання навесні 1957  року відділ науки і культури ЦК  КПУ 
розглянув питання видання цієї праці. За результатами обгово-
рення Ф. Овчаренко   76 запропонував Державному видавництву 
образотворчого мистецтва та музичної літератури УРСР вклю-
чити до видавничого плану на 1958 рік усі чотири томи Довідни-
ка. Водночас науковця запевнили, що погодять питання про ви-

робітник Інституту історії та теорії архітектури, згодом – керівник сектора 
народної творчості Академії будівництва і архітектури УРСР, старший на-
уковий співробітник Науково-дослідного інституту теорії та історії архітек-
тури.

74 Наприклад, див.: Титульний аркуш першого тому довідника «Художники 
Радянської України». 1955 рік // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 1589. Арк. 53.

75 Пояснювальна записка до тематичного та видавничого плану відділу обра-
зотворчого мистецтва ІМФЕ на 1956–1960 роки // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 2024. 
Арк. 1–2.

76 Упродовж 1956–1958  років доктор хімічних наук Федір Дмитрович 
Овчаренко (1913–1996) очолював відділ науки і культури ЦК КПУ. Дійсний 
член АН УРСР (1961). Згодом обіймав посаду секретаря ЦК КПУ з ідеології 
(1968–1972). Соратник П.  Шелеста, відновив низку заходів для розбудови 
української культури.
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ділення словниковій бригаді лаборанта й пообіцяли підтримку 
в Президії АН УРСР, щоб авторський колектив упродовж року 
звільнили від інших планових завдань. У зв’язку з досягнутими 
домовленостями Б. Бутник-Сіверський просив директора ІМФЕ 
М. Рильського санкціонувати зміни в тематичному плані робо-
ти його особисто, З. Лашкул і В. Шпак, а також клопотатися пе-
ред Президією АН УРСР про виділенням принаймні на півроку 
одного штатного лаборанта для підготовки томів Довідника до 
друку. «Позапланово і без технічної допомоги ми виконати цю 
роботу не зможемо, оскільки самі додатки мають скласти міні-
мум 20 авторських аркушів», – додав учений  77. 

 Вочевидь, саме на цьому етапі було зроблено верстки деяких 
статей, принаймні в особовому фонді Б.  Бутника-Сіверського 
відклалася верстка статті В. Шпак про скульптора В. Агібалова, 
що дає уявлення про те, як мало виглядати видання в цілому  78.

 Попри те, що машинописні варіанти чотирьох томів довід-
ника «Художники Радянської України», що зберігаються в архіві 
відділу образотворчого мистецтва та АНФРФ ІМФЕ, переваж-
но датовані 1950  роком, видання продовжували доопрацьову-
вати впродовж 1950-х років, а деякі доповнення (скажімо, про 
смерть мистця) уписували навіть на початку 1960-х  79. У вміще-
ній у першому з томів передмові зазначено, що «матеріали до 

77 Доповідна записка Б. Бутника-Сіверського директорові ІМФЕ М. Рильському. 
12 квітня 1957 року // ІР НБУВ. Ф. 287. Спр. 2026. Арк. 1–2.

78 Верстка статті В.  Шпак про В.  Агібалова  // ІР  НБУВ. Ф.  287. Спр.  1589. 
Арк. 49–51. 

79 Скажімо, наприкінці 1957 року, оглядаючи наукові здобутки З. Лашкул за час 
роботи в ІМФЕ, було констатовано, що для Довідника нею написано 90 ста-
тей загальним обсягом 25 друкованих аркушів. Дослідниця уточнювала, що 
робота над виданням «Художники Радянської України» тривала впродовж 
останніх п’яти років, тобто поновилася 1952 року, оскільки перші два томи 
планували передати до видавництва 1958 року. На цьому етапі їй, як і іншим 
членам авторського колективу, довелося опрацьовувати додаткові літератур-
ні джерела, вносити правки, доповнювати, зважаючи на зауваження рецен-
зентів, іменні покажчики та біографії художників, що ввійшли до перших 
двох томів тощо (див.: Особова справа З. В. Лашкул. 1944–1974 роки // ІМФЕ. 
Арк.  44; Ходак  І. Зінаїда Лашкул і Валентина Ткаченко: до характеристики 
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всіх чотирьох томів доведено до 1957 р.; додаткові відомості про 
всіх художників, чиї біографії вміщено у довіднику, та біографії 
тих молодих художників, які творчо зросли після 1957  р., буде 
вміщено в додатковому 5-му томі»  80. Щодо принципів подання 
відомостей, то в остаточному варіанті в довідковій частині ста-
тей про скульпторів і сценографів спочатку подавали перелік 
їхніх основних творів за хронологією. Так само планували зро-
бити для графіків і живописців, проте були змушені відмовити-
ся від цього, оскільки, по-перше, укладання подібних реєстрів 
вимагало багатолітньої дослідницької роботи, по-друге, чимало 
творів не збереглося, а самі автори, як правило, не обліковували 
власних праць, а якщо й мали реєстри, то здебільшого втратили 
їх під час війни. Наступну позицію довідкової частини присвя-
тили відомостям про участь художників (усіх спеціальностей)  
у виставках із зазначенням назви, дати та місця виконання кон-
кретного твору. По тому для графіків фіксували їхній доробок 
у різних видах (естампи, журнальна, книжкова графіка тощо), 
а для всіх категорій майстрів наводили їхні літературно-публі-
цистичні твори та бібліографію статей у книжках, журналах і 
газетах, що містили відомості про художників чи репродукції 
їхніх творів, знову-таки за хронологічним принципом  81.

 Підсумовуючи понад десятилітній досвід роботи над До-
відником, його автори визнали, що разом з автобіографіями 
мистців з особових спілчанських справ, листуванням з ними та 
членами їхніх родин, особистими архівами вони активно вико-
ристовували документи Центрального державного історичного 
архіву СРСР у Ленінграді (нині – Російський державний історич-
ний архів, Санкт-Петербург), Центрального державного архіву 
Жовтневої революції і соціалістичного будівництва Міністер-
ства внутрішніх справ УРСР (нині  – Центральний державний 
архів вищих органів влади і управління України), а також ката-

повоєнного покоління академічних мистецтвознавців (з нагоди століття від 
дня народження)).

80 Передмова до першого тому довідника «Художники Радянської України». 
[1950-ті роки] // Архів відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ. С. 1. 

81 Там само. С. 2–3.
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логи художніх виставок, монографії, періодичні видання, збірки 
плакатів і репродукцій з фондів Державної публічної бібліотеки 
УРСР (нині – НБУВ), музеїв і науково-дослідних установ Києва, 
Ленінграда, Одеси, Харкова   82. Особливо щирі слова подяки за 
консультації і поради, оперативний позшук друкованих і руко-
писних матеріалів вони адресували директорові бібліотеки Дер-
жавного Ермітажу О.  Вольценбургові, співробітникам Держав-
ної публічної бібліотеки ім.  М.  Салтикова-Щедріна, бібліотеки 
Державного Російського музею в Ленінграді, Державної публіч-
ної бібліотеки УРСР та Центрального історичного архіву в Киє-
ві (нині – Центральний державний історичний архів України в 
м. Києві)  83.

 Авторська група Словника / Довідника залишалася незмін-
ною впродовж років, щоправда, на останньому етапі чималу 
роботу з підготовки матеріалів виконали молодша наукова спів-
робітниця відділу образотворчого мистецтва І.  Вериківська і 
бібліографиня цього самого підрозділу Т. Радзієвська   84. Опра-
цьовані матеріали Довідника, що зберігаються у відділі обра-
зотворчого мистецтва ІМФЕ, дають підстави стверджувати, що 
Б. Бутник-Сіверський написав щонайменше 66, З. Лашкул – 106, 
а В. Ткаченко – 105 із 278 статей (авторство ще кількох статей на-
разі потребує уточнення), що увійшли до остаточного – чотири-
томного – варіанта. 

 На жаль, Словник так і не було видано. В. Афанасьєва слушно 
зауважив, що цьому завадили максималістичні уявлення керів-

82 Там само. С. 3.
83 Там само. С. 4.
84 Там само. Вериківська Ірина Михайлівна (1921–2011) – мистецтвознавиця, 

шевченкознавиця. Кандидатка мистецтвознавства (1971). Упродовж 1958–
1981 років працювала у відділі образотворчого мистецтва ІМФЕ на посадах 
молодшої та старшої наукової співробітниці, від 1998 року – у відділі шев-
ченкознавства Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України. Тетяна 
Митрофанівна Радзієвська від 1946  року обіймала посаду лаборантки, від 
1952-го – старшої лаборантки, від 1954-го – бібліографині, від 1969-го – стар-
шої бібліографині, у 1971–1982 роках – старшої лаборантки відділу образот-
ворчого мистецтва ІМФЕ.
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ника проекту про характер наукової роботи, які «натикалися на 
досить скромні матеріальні і кадрові можливості, нерозуміння з 
боку політичного керівництва»  85.

 Після того, як у світ вийшли перші томи «Історії українського 
мистецтва», у доповідній записці, підготовленій 1968  року, во-
чевидь, Б. Бутником-Сіверським, було наголошено на тому, що 
згадана праця не лише підсумувала напрацювання совєтських 
мистецтвознавців за увесь попередній період, а й виявила безліч 
питань, що потребують поглибленого вивчення. Одним з довід-
кових видань першорядної ваги, яке слід було випустити у світ, 
автор назвав «Словник художників України» в десяти томах, 
обсяг кожного з яких мав становити 70–75 авторських аркушів. 
Планувалося, що видання міститиме відомості про художни-
ків, починаючи від Київської Русі до сучасності, незалежно від 
їхнього фаху (монументалісти, станковісти, прикладники), рів-
ня професійного вишколу (професіонали та народні майстри) 
і повноти наявних відомостей (від принагідної згадки до моно-
графічної розвідки). Кожна стаття мала включати біографічні ві-
домості, реєстр творів із зазначенням місць їхнього зберігання, 
бібліографію. Словник мислився як ілюстроване видання, тому 
до вербального тексту вважали за доцільне додати портрет ху-
дожника, його автограф, монограму й репродукції найважливі-
ших творів.

 Як і у випадку зі «Словником сучасних художників Радян-
ської України», для пришвидшення випуску у світ окремих то-
мів було запропоновано відмовитися від побудови видання за 
енциклопедичним (абетковим) принципом і готувати томи за 
конкретними періодами, тобто відвести перші два томи добі від 
Київської Русі до середини XVII ст., третій і четвертий – XVIIІ – 
першій половині ХІХ ст., з п’ятого по сьомий – початку ХХ ст., 
а восьмий – десятий томи – совєтському часові. 

 Для виконання такого масштабного завдання було запропо-
новано кооперувати зусилля різних наукових і науково-допо-

85 Афанасьєв  В. Мистецтвознавчі та народознавчі праці Бориса Бутника-
Сіверського. (До 100-річчя від дня народження). С. 17.
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міжних закладів УРСР, окремих дослідників з Москви та Ленін-
града, створивши наукову раду в АН УРСР, котра мала керувати 
роботою, розробляти плани та методичні вказівки, а редакцій-
но-видавничі функції покласти на видавництво «Українська ра-
дянська енциклопедія». Детальний план роботи над проектом 
разом з доповідною запискою запропонували подати на розгляд 
республіканського уряду, щоб була підстава включити його в 
плани діяльності установ та забезпечити фінансування  86. 

 Масштабний проект так і залишився проектом. Натомість 
7 жовтня 1970 року Президія АН УРСР, розглянувши питання про 
підготовку «Шевченківської енциклопедії» та словника «Худож-
ники України», ухвалила підготувати впродовж 1970–1973 років 
однотомний енциклопедичний словник «Художники України», 
обсяг якого мав становити до 80 обліково-видавничих аркушів, 
і затвердила редакційну колегію видання в складі М.  Бажана 
(відповідальний редактор), В. Афанасьєва (заступник головного 
редактора), П.  Білецького, В.  Бородая, Б.  Бутника-Сіверського, 
Г. Головка, В. Касіяна, Г. Логвина, М. Сиваченка, Ю. Турченка  87. 

86 Бутник-Сіверський  Б.  (?) Доповідна записка про підготовку багатотом-
ного видання «Словник художників України». 1968 рік // ІР НБУВ. Ф. 287. 
Спр. 2077. Арк. 1–3. 

87 Постанова Президії АН УРСР № 300 від 7 жовтня 1970 року «Про підготовку 
словника “Художники України” і “Шевченківської енциклопедії”» // ІР НБУВ. 
Ф.  287. Спр.  2078. Арк.  1. Згодом з редакційної колегії вилучили Миколу 
Єфремовича Сиваченка (1920–1988), якого 1973  року звільнили з посади 
директора ІМФЕ через «ідеологічні упущення» і перевели на посаду науко-
вого співробітника Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР. Бажан 
Микола Платонович (1904–1983) – поет, перекладач, літературознавець, гро-
мадський і державний діяч. Дійсний член АН УРСР (1951). У 1958–1983 ро-
ках – головний редактор «Української радянської енциклопедії». Афанасьєв 
Василь Андрійович (1922–2002)  – мистецтвознавець, педагог. Доктор мис-
тецтвознавства (1985). Упродовж 1965–1974 років – завідувач редакції мис-
тецтва Головної редакції «Української радянської енциклопедії». Аспірант 
(від 1953  року), молодший (від 1957  року), старший (1960–1972) науковий 
співробітник, завідувач (1974–1987) відділу образотворчого мистецтва 
ІМФЕ. Білецький Платон Олександрович (1922–1998) – мистецтвознавець, 
художник, педагог, музейник. Доктор мистецтвознавства (1971), професор 
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Слід наголосити, що більше половини із двох з половиною тисяч 
статей про майстрів образотворчого, декоративного мистецтва 
та архітектури від найдавніших часів до сьогодення, уміщених у 
«Словнику художників України», що вийшов у світ 1973 року  88, 
було присвячено мистцям совєтського періоду. Автори перед-
мови зазначили, що разом з опублікованими матеріалами під 
час підготовки видання використали «рукописні довідкові ма-
теріали Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії 
ім. М. Т. Рильського АН УРСР, Спілки художників Української 
РСР, а також відомості, зібрані окремими дослідниками»  89.

 Отже, упродовж другої половини 1940–1950-х років автор-
ською групою відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ було 
укладено чотиритомний довідник «Художники Радянської 
України», що містив біографічні відомості про щонайменше 

(1971), лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка (1982), заслужений 
діяч мистецтв України (1991), член-кореспондент НАН України (1995), дій-
сний член НАМ України (1997). Упродовж 1959–1998 років викладав у КДХІ. 
Бородай Василь Захарович (1917–2010)  – скульптор, педагог. Народний 
художник УРСР (1964), народний художник СРСР (1977), дійсний член 
Академії мистецтв СРСР (1973) та Академії мистецтв України (1997). У 1968–
1982 роках – голова правління Спілки художників УРСР. Головко Григорій 
Володимирович (1900–1982)  – архітектор, мистецтвознавець. Заслужений 
архітектор УРСР (1970). Голова Спілки архітекторів УРСР (1937–1975). 
Логвин Григорій Никонович (1910–2001)  – архітектор, мистецтвознавець. 
Доктор мистецтвознавства (1968), почесний член Української академії ар-
хітектури (1993), заслужений діяч мистецтв України (1996), заслужений ар-
хітектор України (1999), лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка 
(1993). Упродовж 1947–2001  років працював у Науково-дослідному інсти-
туті теорії та історії архітектури і містобудування. Турченко Юрій Якович 
(нар.  1923  року)  – мистецтвознавець. Доктор мистецтвознавства (1966), 
професор (1969). Аспірант (1951–1953), молодший (від 1954 року), старший 
(від 1960 року) науковий співробітник, завідувач (1960–1974) відділу обра-
зотворчого мистецтва ІМФЕ. У 1974–1979 роках обіймав посаду директора 
відділу музейних справ ЮНЕСКО в Парижі, попросив притулку у Франції та 
залишився там мешкати.

88 Словник художників України / Акад. наук УРСР, редкол.: М. П. Бажан (відп. 
ред.) та ін. Київ: Голов. ред. УРЕ, 1973. 271 с.: кольор. іл. 

89 Там само. С. 6.
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278 мистців (живописців, графіків, скульпторів, сценографів, 
майстрів декоративного мистецтва) та цінний довідковий апа-
рат, включно з бібліографією. Крім того, під час роботи над ним 
було зібрано відомості про десятки інших художників УРСР, 
статті про яких з різних причин не потрапили до остаточного 
варіанта. Цей джерельний матеріал (власноручні автобіографії, 
реєстри творів, спогади, світлини майстрів тощо), що відклався 
в архіві відділу образотворчого мистецтва ІМФЕ, становить над-
звичайно важливий документальний комплекс для дослідження 
художнього процесу в УРСР. Попри те, що підготовлений До-
відник є продуктом украй непростої доби – 1940–1950-х років, 
що обумовила і добір персоналій, і особливості біографування, 
і мистецтвознавчі акценти та характеристики, він не має анало-
гів у вітчизняному мистецькому словникарстві, головно щодо 
бібліо графічної та почасти біографічної повноти.

Додаток. Перелік статей чотиритомного довідника 
«Художники Радянської України»  90.

Том 1 (А – Г)

1. Аверін Всеволод Григорович (1889–1946), графік; автор  – 
Б. Бутник-Сіверський.

2. Агібалов Василь Іванович (1913–2002), скульптор; авторка – 
В. Ткаченко.

3. Агніт-Следзевський Казімір (Казимир) Генріхович (1898–
1973), графік; автор – Б. Бутник-Сіверський.

4. Адамкевич Віктор Владиславович (1915–1973), живописець, 
графік; авторка – З. Лашкул.

90 Перелік укладено за машинописними примірниками чотирьох томів 
Довідника, що зберігаються в архіві відділу образотворчого мистецтва 
ІМФЕ. Прізвища, імена та по батькові художників відтворено так, як у 
Довіднику, уточнення зроблено в круглих дужках. Для всіх персоналій на-
ведено  / додано роки життя. Якщо зазначені в Довіднику роки життя (рік 
народження) відрізняються від установлених нині, то останні подано через 
похилу лінію. Фах художників указано так само, як у Довіднику. 
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5. Александров (Селезень) Олександр Іванович (1894–1948), 
живописець, графік; автор – Б. Бутник-Сіверський.

6. Алексєєв Іван Вікторович (1894–1964), художник театру;  
авторка – З. Лашкул.

7. Андрійчук Іван Гнатович (1919–1999), скульптор; авторка – 
В. Ткаченко.

8. Андрущенко Володимир Микитович (1904–1977), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.

9. Антончик Михайло Владиславович (1921–1998), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.

10.  Апанович Віктор Іванович (Антонович) (1922–1996), жи-
вописець; авторка – В. Ткаченко.

11. Ацманчук Олександр Павлович (1923–1974), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

12. Бабенцов Віктор Володимирович (1921–2012), живописець; 
авторка – В. Ткаченко.

13. Бабкова Олександра Андріївна (1923–?), графік; авторка – 
З. Лашкул.

14.  Базилєв Микола Іванович (1914–1988), живописець, гра-
фік-плакатист; авторка – В. Ткаченко.

15.  Базилевич Анатолій Дмитрович (1926–2005), графік; ав-
торка – З. Лашкул.

16.  Балавенський Федір Петрович (1864/1865–1931)  / 
(1864/1865–1943), скульптор; авторка – В. Ткаченко.

17.  Балазовський Абрам Семенович (Аврам Шимонович) 
(1909–1979) / (1908–1979), художник театру; автор – Б. Бутник-Сі-
верський. 

18. Баланівський Юрій Васильович (1914–1984), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

19.  Бальц Володимир Степанович (1864–1939), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

20. Балясний Михайло Матвійович (1892–1978), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

21. Баринова Марія Миколаївна (1925–1984), скульпторка; ав-
торка – З. Лашкул.
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22.  Бароян (Бароянц) Михайло Сергійович (1925–2006), жи-
вописець; авторка – В. Ткаченко.

23.  Барсамов Микола Степанович (1892–1976), живописець, 
мистецтвознавець; авторка – В. Ткаченко.

24. Бахмутов Георгій Петрович (1914–2012), графік-плакатист; 
авторка – В. Ткаченко.

25.  Безуглий Данило Іванович (1914–1977), живописець; ав-
торка – В. Ткаченко.

26. Беклемішева Ірина Михайлівна (1908–1988), живописиця; 
авторка – З. Лашкул.

27.  Беркович Григорій Борисович (1905–1976), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

28. Бершадський Юлій Рафаїлович (1869–1956), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

29.  Бесєдін Сергій Фотійович (1901–1996), живописець; ав-
тор – Б. Бутник-Сіверський.

30. Беспалов (Безпалов) Іван Миколайович (1908–1995), живо-
писець; авторка – З. Лашкул. 

31. Бєльський Михайло Гаврилович (1922–1994), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

32. Бізюков Онуфрій Терентійович (1897–1986), живописець; 
авторка – В. Ткаченко.

33. Білокур Катерина Василівна (1900–1961), майстриня деко-
ративного мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

34. Білостоцький Анатолій Юхимович (1921–1993), скульптор; 
авторка – З. Лашкул.

35. Білостоцький Юхим Ісайович (1893–1961), скульптор; ав-
тор – Б.Бутник-Сіверський.

36.  Бланк Бер Пинхусович (Пінхусович) (1897–1957), графік; 
авторка – З. Лашкул.

37. Блох Леонора Абрамівна (1881–1943), скульпторка; автор – 
Б. Бутник-Сіверський.

38.  Бобровніков (Бобровников) Олексій Вікторович (1912–
1998), художник театру та кіно; авторка – В. Ткаченко.

39. Божій Михайло Михайлович (1911–1990), живописець; ав-
торка – З. Лашкул.
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40.  Бойченко Іван Васильович (1896–1959) графік; авторка  – 
З. Лашкул.

41.  Бокшай Йосип Йосипович (1891–1975), живописець;  
авторка – З.Лашкул.

42. Болдирєв (Болдирев) Володимир Степанович (1911–1993), 
живописець, графік; авторка – З. Лашкул.

43.  Бондаренко Володимир Іванович (1906–1980), живопи-
сець; авторка – В. Ткаченко.

44.  Бондаренко Григорій Антонович (1892–1969), графік;  
авторка – З. Лашкул.

45.  Бондарович Анатолій Мартинович (1892–1975), живопи-
сець, графік; авторка – В. Ткаченко.

46.  Боня Григорій Васильович (1918–1989), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

47.  Борецький Адальберт Адальбертович (1910–1990), живо-
писець; авторка – З. Лашкул.

48.  Борисенко Валентин Назарович (1929–1990), скульптор; 
авторка – З. Лашкул. 

49.  Борисовець Валентин Павлович (1910–1979), художник  
театру; авторка – З. Лашкул.

50. Бородай Василь Захарович (1917–2010), скульптор; автор-
ка – В. Ткаченко.

51. Ботько Іван Іванович (1914–1990), графік; авторка – В. Тка-
ченко.

52.  Будніков (Будников) Олександр Гаврилович (1914–1982), 
живописець; авторка – В. Ткаченко.

53.  Буковецький Євген Йосипович (1866–1948), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

54.  Бунов Валентин Львович (1917–1997), графік; авторка  – 
З. Лашкул.

55.  Бурачек Микола Григорович (1871–1942), живописець, 
мистецтвознавець; авторка – В. Ткаченко. 

56. Вакс Бенціон (Борис) Йосипович (1912–1989), живописець, 
графік, авторка – В. Ткаченко.

57. Верна Петро Петрович (1876/1877–1966), майстер народно-
го мистецтва; авторка – В. Ткаченко.
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58. Вікторжевська Зінаїда Власівна (1904/1905–1985), живопи-
сиця; авторка – В. Ткаченко.

59.  Вінайкін Василь Павлович (нар.  1924  року), скульптор;  
авторка – В. Ткаченко.

60.  Віхтінський (Віхтинський) Віктор Іванович (1918–2003), 
графік, живописець; авторка – В. Ткаченко.

61. Власенко Параска Іванівна (1900–1960), майстриня народ-
ного мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

62. Власюк Дмитро Ілліч (1902–1994), художник театру; автор-
ка – З. Лашкул.

63. Вовк Наталя Юхимівна (1896–1970), майстриня народного 
мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

64. Вовк Олександр Іванович (1922–2004), живописець; автор-
ка – В. Ткаченко.

65.  Вовченко Василь Мусійович (1900–1988), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

66.  Водзіцька Марія Іполитівна (1887–1966)  / (1878–1966),  
живописиця; авторка – З. Лашкул.

67. Волкова Ніна Павлівна (1917–1993), живописиця; авторка – 
В. Ткаченко.

68.  Волковинська Зінаїда Володимирівна (1915–2010), живо-
писиця; авторка – З. Лашкул. 

69.  Волненко Анатолій Никонович (1902–1965), художник  
театру; авторка – В. Ткаченко.

70.  Волобуєв Євген Всеволодович (1912–2002), живописець; 
авторка – В. Ткаченко.

71.  Волокідін (Волокидін) Павло Гаврилович (1877–1936),  
живописець; авторка – З. Лашкул.

72.  Вольштейн Мойсей Львович (1916–2000), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

73. Воропай Іван Михайлович (1924–1977), скульптор; автор-
ка – З. Лашкул.

74.  Вронський Макар Кіндратович (1910–1994), скульптор;  
авторка – В. Ткаченко.

75. Гавдзинський Альбін Станіславович (1923–2014), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.
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76.  Галкін Григорій Сергійович (1924–2005), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

77.  Галочкін Валентин Андрійович (1928–2006), скульптор;  
авторка – В. Ткаченко.

78. Гаркуша Григорій Трохимович (1922–1993), графік; автор-
ка – З. Лашкул.

79. Гебус-Баранецька (Ґебус-Баранецька) Стефанія Методіївна 
(Мефодіївна) (1905–1985), графік; авторка – З. Лашкул.

80.  Гельман Макс Ісайович (1892–1979), скульптор; автор  – 
Б. Бутник-Сіверський.

81.  Гливенко Володимир Леонтійович (1903–1990), графік;  
авторка – В. Ткаченко.

82.  Глущенко Микола Петрович (1901–1977), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

83.  Глущенко Пелагія (Пелагея) Іванівна (1908–1983), май-
стриня декоративного мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

84.  Глюк Гаврило Мартинович (1912–1983), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

85. Гноєвий (Гнойовий) Микола Іванович (1915–1995), графік; 
авторка – З. Лашкул.

86.  Годлевський Іван Іванович (1908–1998), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

87. Головіна Галина Борисівна (1903–1977), майстриня народ-
ного мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

88.  Головко Дмитро Федорович (1905–1978), майстер худож-
ньої кераміки; авторка – В. Ткаченко.

89. Гончар Іван Макарович (1911–1993), скульптор; авторка – 
В. Ткаченко.

90.  Гончар Іван Тарасович (1888–1944), скульптор-кераміст; 
авторка – В. Ткаченко.

91. Горбач Євген Андрійович (1901–1984), живописець; автор-
ка – В. Ткаченко. 

92.  Горобець Павло Матвійович (1905–1974), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

93. Грабовський Еміліан Романович (1892–1955), живописець, 
графік; авторка – З. Лашкул.
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94.  Грегорійчук Петро Никифорович (1914–1990), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.

95.  Греченко Василь Миколайович (1906–1967), художник  
театру; авторка – З. Лашкул.

96.  Григор’єв (Грі) Віктор Михайлович (1903–1982), графік;  
авторка – З. Лашкул.

97.  Григор’єв Сергій Олексійович (1910–1988), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський. 

98. Грош Сергій Іванович (1911–1990), живописець; авторка – 
З. Лашкул. 

99. Грядунова Олександра Павлівна (1902–1974) / (1898–1974), 
майстриня художньої кераміки; авторка – В. Ткаченко.

100. Грудзинська Оксана Аркадіївна (нар.  1923  року), май-
стриня декоративної кераміки; авторка – В. Ткаченко.

101. Гутман Григорій Петрович (1916–1975), скульптор; автор-
ка – В. Ткаченко.

102. Гуєцький Семен Натанович (Симха Нусенович) (1902–
1974), живописець; авторка – З. Лашкул.

103. Гуревич (Юхно) Ганна Меєрівна (Миронівна) (1920–?), 
живописиця; авторка – В. Ткаченко.

104. Густ Ніна Георгієвна (1890–1973), графік; авторка – З. Лаш-
кул.

105. Гутман Григорій Петрович (1916–1975), скульптор; автор-
ка – В. Ткаченко.

106. Гуторов Іван Федорович (1911–1998), живописець; автор-
ка – З. Лашкул. 

Том 2 (Д – К)

1. Дайц Йосип Абрамович (1897–1954), графік; автор – Б. Бут-
ник-Сіверський. 

2. Девдюк Василь Григорович (1873–1951), різьбяр; авторка – 
В. Ткаченко.

3. Денісов (Денисов) Володимир Олексійович (1887–1970),  
живописець, педагог; авторка – В. Ткаченко.
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4. Депутатова Парасковія Пилипівна (1917–1958), живописи-
ця; авторка – В. Ткаченко.

5. Дерегус Михайло Гордійович (1904–1997), живописець, гра-
фік; автор – Б. Бутник-Сіверський. 

6. Деряжний Федір Іванович (1914–1976), живописець; автор-
ка – В. Ткаченко. 

7. Діденко Кирило Васильович (1907–1984), скульптор; автор-
ка – В. Ткаченко.

8. Довгаль Олександр Михайлович (1904–1961), графік;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

9. Довженко Григорій Авксентійович (Овксентійович) (1899–
1980), живописець-монументаліст; автор  – Б.  Бутник-Сівер-
ський.

10.  Драк Матвій Ілліч (1887–1963), художник театру; автор  – 
Б. Бутник-Сіверський. 

11.  Думенко Сергій Данилович (1909–1992), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

12.  Духновський Микола Іванович (1908–1999), художник  
театру; автор – Б. Бутник-Сіверський 

13.  Ейсмонт Микола Геліодорович (1906–1965), художник 
театру, живописець, архітектор; автор  – Б.  Бутник-Сівер-
ський.

14. Єлева Костянтин Миколайович (1897–1950), живописець, 
графік; автор – Б. Бутник-Сіверський.

15.  Ерделі Адальберт Михайлович (1891–1955), живописець; 
авторка – З. Лашкул. 

16. Єржиківський Сергій Миколайович (1895–1989), живопи-
сець; автор – Б. Бутник-Сіверський.

17. Єршов Петро Кіндратович (1897–1960), художник театру; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

18. Жук Михайло Іванович (1882–1964), графік; автор – Б. Бут-
ник-Сіверський.

19.  Зайцев Микола Митрофанович (1907–1972), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

20.  Заузе Володимир Христіанович (Християнович) (1859–
1939), графік; авторка – З. Лашкул.
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21.  Зенченко Валентин Минович (1873–1958), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

22. Злочевський Петро Панасович (Опанасович) (1907–1987), 
художник театру; авторка – З. Лашкул.

23. Іванов Борис Миколайович (1902–1941), скульптор; автор-
ка – В. Ткаченко.

24.  Іванов Михайло Інокентійович (1909–1976), живописець; 
авторка – В. Ткаченко.

25.  Іванченко Павло Михайлович (1898–1990), художник-ке-
раміст; авторка – В. Ткаченко.

26.  Їжакевич Іван Сидорович (1864–1962), живописець-ілю-
стратор; автор – Б. Бутник-Сіверський.

27.  Іоффе (Йоффе) Семен Ісаєвич (Ісайович) (1909–1991), ху-
дожник театру; авторка – З. Лашкул.

28. Кавалерідзе Іван Петрович (1887–1978), скульптор; автор – 
Б. Бутник-Сіверський.

29. Каплан Лев Борисович (1899–1972), графік; автор – Б. Бут-
ник-Сіверський.

30.  Каплан Марк (Марко) Якович (1905–1990), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

31. Касіян Василь Ілліч (1895/1896–1976), графік; автор – Б. Бут-
ник-Сіверський.

32.  Кишиньовський (Кишинівський) Соломон Яковлевич 
(Якович) (1862 чи 1864–1941 чи 1942), живописець; авторка  – 
З. Лашкул.

33. Кищук Микола Федорович (1910–1993), майстер народного 
мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

34. Кіяніцина (Кияницина) Людмила Миколаївна (1902–1984), 
майстриня художньої кераміки; авторка – В. Ткаченко. 

35.  Клименко (Клименко-Жукова) Віра Феодосіївна (1921–
1965), майстриня народного декоративного малярства; авторка – 
В. Ткаченко.

36. Кобцев Аристарх Аристархович (1884–1960), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

37.  Ковальов Олександр Олександрович (1918–1991)  / (1915–
1991), скульптор; авторка – В. Ткаченко.
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38.  Ковтурман Костянтин Кононович (1894–1974), графік,  
живописець; авторка – З. Лашкул.

39.  Козюренко Олександр Григорович (1892–1959), графік- 
карикатурист; автор – Б. Бутник-Сіверський.

40.  Кокель Олексій Опанасович (1880–1956), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

41. Коновалюк Федір Зотикович (Зотович) (1890–1984), живо-
писець; автор – Б. Бутник-Сіверський.

42. Контратович Ернест Рудольфович (1912–2009), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

43. Косарев Борис Васильович (1897–1994), художник театру; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

44.  Костанді Киріяк (Киріак) Костянтинович (1852–1921),  
живописець; авторка – З. Лашкул. 

45.  Костенко Федір Тимофійович (1910–1987), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

46. Костецький Володимир Миколайович (1905–1968), живо-
писець; автор – Б. Бутник-Сіверський.

47. Коцка Андрій Андрійович (1911–1987), живописець; автор-
ка – З. Лашкул. 

48.  Крайнєв Данило Карпович (1872–1949), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

49. Кратохвиля-Відимська Осипа (Юзефа) Богуславівна (1878–
1965), графік; авторка – З. Лашкул.

50. Кружков Ілля Маркович (1909–1974), живописець, графік; 
автор – Б. Бутник-Сіверський  91. 

51.  Кручаков Самуїл Абрамович (1905–1969), живописець;  
авторка – В. Ткаченко. 

52. Ксендзова (Ксьондзова) Лідія Олександрівна (1916–1995), 
скульпторка; авторка – В. Ткаченко.

53.  Кудрявцева Ольга Миколаївна (1896–1964), скульпторка; 
авторка – З. Лашкул.

91 Хоча стаття про І. Кружкова є в Довіднику, прізвище художника відсутнє в 
реєстрі статей тому. 
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54.  Кульбак Дмитро Іванович (1899–1981), художник театру; 
авторка – В. Ткаченко.

55.  Кульчицька Олена Львівна (1877–1967), графік; автор  – 
Б. Бутник-Сіверський. 

56. Курилас Йосип Петрович (1870–1951), живописець; автор-
ка – З. Лашкул. 

57.  Куценко Павло Якович (1908–1983), графік; авторка  – 
В. Ткаченко. 

Том 3 (Л – Р)

1. Ладиженський Беньямін Хаймович (Беніамін Хаїмович) 
(1910–1986), живописець; автор – Б. Бутник-Сіверський.

2. Латунов Григорій Антонович (1918–2001), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

3. Левицький Леопольд Іванович (1906–1973), графік; автор – 
Б. Бутник-Сіверський.

4. Лисенко Михайло Григорович (1906–1972), скульптор;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

5. Литвиненко Валентин Гаврилович (1908–1979), графік;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

6. Ліпкін Максим Максимович (1908–1991)  / (1907–1991),  
художник театру; авторка – В. Ткаченко.

7. Літінський (Літинський) Ібрагім Мусійович (Мойсейович) 
(1908–1958), живописець; авторка – В. Ткаченко.

8. Лопатинська Людмила Василівна (1904–1984), скульпторка; 
авторка – З. Лашкул.

9. Любимський Олександр Павлович (1907–1981), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

10.  Любчик Василь Олексійович (1913–1987), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

11. Максименко Олександр Григорович (1916–2011), живопи-
сець; авторка – В. Ткаченко.

12. Максимович Тетяна Олександрівна (1901–1980), художни-
ця театру; автор – Б. Бутник-Сіверський.
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13.  Макушенко Іван Семенович (1867–1955), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

14.  Манайло Федір Федорович (1910–1978), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

15. Манастирський Антон Іванович (1878–1969), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

16.  Манастирський Вітовт (Вітольд-Юрій) Антонович (1915–
1992), живописець; авторка – З. Лашкул.

17.  Марголіна Раїса Гаврилівна (1909–2008), художниця  
театру; авторка – В. Ткаченко.

18.  Меліхов Георгій Стапанович (1908–1985), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

19. Меллер Вадим Георгійович (1884–1962), художник театру; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

20.  Мельгунова Ірина Михайлівна (1909–1981), скульпторка; 
авторка – З. Лашкул.

21.  Мироненко Василь Федорович (1910/1911–1964), графік;  
авторка – З. Лашкул.

22.  Мищенко (Міщенко) Микола Михайлович (1895–1960), 
живописець, графік; авторка – В. Ткаченко.

23.  Міляєв Семен Матвійович (Натанович) (1895–1961),  
художник-оформлювач; авторка – В. Ткаченко.

24.  Муравін Лев Давидович (1906–1974), скульптор; автор  – 
Б. Бутник-Сіверський.

25. Мухін Віктор Іванович (1914–1977), скульптор; авторка – 
В. Ткаченко.

26.  Муцельмахер Моїсей (Мойсей) Давидович (1900–1962), 
графік; авторка – З. Лашкул.

27.  Мучник Леонід Овсійович (1896–1966), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

28.  Нестеровська Галина Андріївна (1912–1990), художниця 
театру; авторка – В. Ткаченко.

29.  Нірод Федір Федорович (1907–1996), художник театру;  
авторка – З. Лашкул.

30.  Овчаренко Дмитро Павлович (1906–1976), художник  
театру; авторка – З. Лашкул.
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31.  Олійник Олексій Прокопович (1914–1977), скульптор;  
авторка – В. Ткаченко.

32.  Отрощенко Сергій Борисович (1910–1988), живописець; 
авторка – В. Ткаченко.

33.  Охрімович Зінаїда Дмитрівна (1902–1974), майстриня  
художньої кераміки; авторка – В. Ткаченко.

34. Павленко Віра Іванівна (1912–1991), майстриня народного 
декоративного мистецтва; авторка – В. Ткаченко.

35. Павленко (Павленко-Черниченко) Галина Іванівна (1919–
2008), майстриня народного декоративного малярства; авторка – 
В. Ткаченко. 

36.  Павлюк Микола Артемович (1901–1984), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

37.  Панін Михайло Микитович (1877–1963), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

38. Пархет Петро Пантелеймонович (1907–1986), живописець-
графік; авторка – З. Лашкул.

39. Пата Тетяна Якимівна (1880–1976) / (1884–1976), майстриня 
народного декоративного мистецтва; авторка – В.Ткаченко.

40.  Пащенко Олександр Сафонович (1906–1963), графік;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

41.  Петрашевич Галина Львівна (1903–1999), скульпторка;  
авторка – В. Ткаченко.

42. Петрицький Анатолій Галактіонович (1895–1964), худож-
ник театру; автор – Б. Бутник-Сіверський.

43.  Пєтухов Василь Опанасович (1914–1980), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

44.  Писаренко Леонід Опанасович (1907–1979), художник  
театру; авторка – В. Ткаченко.

45.  Піаніда Борис Микитович (1920–1993), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

46.  Півоваров (Пивоваров) Григорій Леонтійович (1909–
1942) / (1908–1942), скульптор; автор – Б. Бутник-Сіверський.

47.  Плещинський Іларіон Миколайович (1892–1961), графік; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.
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48.  Пономарьова Лідія Зіновіївна (1909–1978), живописиця; 
авторка – В. Ткаченко.

49.  Попенко (Попенко-Коханий) Микита Романович (1900–
1981), живописець; авторка – В. Ткаченко.

50. Порубаєв Петро Іванович (1869–1961), живописець; автор-
ка – З. Лашкул.

51.  Постель Олександр Борисович (1904–1989), графік-живо-
писець; авторка – З. Лашкул.

52.  Прохоров Семен Маркович (1873–1948), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

53.  Пузирков Віктор Григорович (1918–1999), живописець;  
авторка – В. Ткаченко.

54.  Рабінович (Рабинович, Волинський) Леонід Наумович 
(1912/1913–1969), художник театру; авторка – В. Ткаченко.

55.  Рибальченко Михайло Андрійович (1909–1998), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.

56. Рик Йосип Львович (1897–1958), скульптор; автор – Б. Бут-
ник-Сіверський.

57.  Розенбаум Соломон Аронович (1885–1941), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

58. Розмус Геза Михайлович (1898–1980), живописець; автор – 
Б. Бутник-Сіверський.

Т. 4 (С – Я)

1. Садиленко Юрій Харлампійович (1903–1967), живописець; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

2. Самбур Аркадій Гесейович (1911–1988), художник театру; 
авторка – З. Лашкул.

3. Самокиш Микола Семенович (1860–1944), живописець,  
графік; автора не зазначили. 

4. Самусєв Федір Опанасович (1913–1985), живописець; автор-
ка – В. Ткаченко.

5. Свида Василь Іванович (1913–1989), різьбяр по дереву;  
авторка – З. Лашкул.
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6. Світлицький Григорій Петрович (1872–1948), живописець; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

7. Світличний Єфрем Павлович (1901–1976), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

8. Севера Іван Васильович (1891–1971), скульптор; автор  – 
Б. Бутник-Сіверський.

9. Селезньов Іван Федорович (1856–1936), живописець; автор-
ка – В. Ткаченко.

10. Сирота Йосип Аронович (1905–1997), живописець; автор-
ка – З. Лашкул. 

11. Сиротенко Олександр Іванович (1897–1975), живописець; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

12. Сімонов (Симонов) Олександр Корнільєвич (Корнійович) 
(1875–1957), живописець, музейний робітник; автор – Б. Бутник-
Сіверський.

13.  Склютовський Лазар Григорович (1914–?), художник  
театру; авторка – В. Ткаченко.

14.  Соболь Наум Федорович (1898–1967), художник театру;  
авторка – З. Лашкул.

15. Стіліануді Олександр Миколайович (1868–1948), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.

16.  Страхов (Браславський) Адольф Йосипович (1896–1979), 
графік, скульптор; автор – Б. Бутник-Сіверський.

17.  Сулименко Петро Степанович (1914–1996), живописець; 
авторка – В. Ткаченко.

18.  Супонін Петро Михайлович (1898–1900), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

19. Твердянська Лідія Олександрівна (1912–1984), скульптор-
ка; авторка – З. Лашкул.

20.  Теннер Григорій Самійлович (1889–1943), скульптор;  
авторка – З. Лашкул.

21. Тимків Микола Петрович (1909–1985), різьбяр по дереву й 
металу; авторка – В. Ткаченко.

22.  Тищенко Пантелеймон Лаврентійович (1907–1979),  
живописець; авторка – З. Лашкул.
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23.  Томенко Григорій Олексійович (1915–1994), живописець; 
авторка – З. Лашкул.

24.  Трохименко Карпо Дем’янович (1885–1979), живописець; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

25.  Турин Роман Миколайович (1900–1979), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

26.  Ульянов Петро Мартинович (1899–1964), скульптор;  
авторка – В. Ткаченко.

27.  Уманський Моріц Борисович (1907–1948), художник  
театру; автор – Б. Бутник-Сіверський.

28.  Уманський (Самум) Самуїл Абрамович (1888–1959),  
графік; автор – Б. Бутник-Сіверський.

29.  Федченко Василь Харлампійович (1907–1979), скульптор; 
авторка – В. Ткаченко. 

30. Філонов Іван Никифорович (1917–1983), графік; авторка – 
З. Лашкул.

31.  Фільберт Олександр Олександрович (1911–1996), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул.

32.  Фомін Олександр Іванович (1879–1947), живописець;  
авторка – В. Ткаченко. 

33.  Фрідман Юлій (Еліус) Мойсійович (Мойсейович) (1904–
1982), скульптор; автор – Б. Бутник-Сіверський.

34.  Хвостенко-Хвостов Олександр Веньяминович (Веніамі-
нович) (1895–1968), художник театру; автор  – Б.  Бутник-Сівер-
ський.

35. Хитрова Тамара Олександрівна (1913–1991), живописиця; 
авторка – В. Ткаченко.

36.  Хмелько Михайло Іванович (1919–1996), живописець;  
авторка – В. Ткаченко. 

37. Худяк Лев Матвійович (Мордухович) (1905–1959), графік; 
авторка – В. Ткаченко. 

38.  Цапок Георгій Антонович (1896–1971), художник театру; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

39.  Чернов Леонід Іванович (1915–1990), живописець; автор-
ка – З. Лашкул.
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Анкета Михайла Лисенка  
для «Словника сучасних художників Радянської України».  

Кінець 1940-х років. ІМФЕ
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Борис Бутник-Сіверський. Рукопис статті  
про Казимира Агніт-Следзевського для довідника  

«Художники Радянської України». ІМФЕ
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Валентина Шпак (Ткаченко).  
Рукопис статті про Федора Деряжного для довідника  

«Художники Радянської України». ІМФЕ
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Фотопортрет і факсиміле  
Федора Деряжного  
з машинописного примірника  
першого тому довідника  
«Художники Радянської України». 
ІМФЕ

Фотопортрет і факсиміле  
Володимира Яценка  

з машинописного примірника 
четвертого тому довідника  

«Художники Радянської  
України». ІМФЕ
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Титульний аркуш машинописного примірника другого тому  
довідника «Художники Радянської України» з резолюцією  

членів редакційної колегії (Максима Рильського, Петра Юрченка, 
Якова Затенацького) і Якова Гана. 1950 рік. ІР НБУВ 
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Титульний аркуш машинописного примірника першого тому  
довідника «Художники Радянської України»  

з резолюцією завідувача відділу образотворчого мистецтва  
ІМФЕ В. Касіяна. 1955 рік. ІР НБУВ                                    
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Верстка статті Валентини Шпак (Ткаченко) про Василя Агібалова. 
1950-ті роки. ІР НБУВ
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40.  Чичкан Леонід Ілліч (1911–1977), живописець; авторка  – 
В. Ткаченко. 

41. Чубін Антон Юхимович (1914–1997), скульптор; авторка – 
З. Лашкул.

42. Шавикін Дмитро Миколайович (1902–1965), живописець-
монументаліст; автор – Б. Бутник-Сіверський.

43. Шаповал Іван Павлович (1909–2000), скульптор; авторка – 
В. Ткаченко.

44.  Шапошніков (Шапошников) Михайло Олександрович 
(1909–1989), живописець; авторка – З. Лашкул.

45. Шаронов Михайло Андрійович (1881–1957), живописець; 
автор – Б. Бутник-Сіверський.

46.  Шелюто Микола Андрійович (1906–1984), живописець;  
авторка – З. Лашкул.

47. Шишко Сергій Федорович (1911–1997), живописець; автор-
ка – В. Ткаченко.

48.  Шовкуненко Олексій Олексійович (1884–1974), живопи-
сець; автор – Б. Бутник-Сіверський.

49. Шолтес Золтан Іванович (1909–1990), живописець; автор-
ка – З. Лашкул.

50. Штаєрман Михайло Якович (Мойше-Тейвель Янкелевич) 
(1904–1983), графік; авторка – В. Ткаченко.

51. Штільман Ілля Нісонович (1902–1966), живописець; автор-
ка – З. Лашкул.

52.  Шульга Іван Миколайович (1889–1956), живописець;  
автор – Б. Бутник-Сіверський.

53. Яблонська Олена Нилівна (1918–2009), живописиця; автор-
ка – В. Ткаченко.

54.  Яблонська Тетяна Нилівна (1917–2005), живописиця;  
авторка – В. Ткаченко.

55.  Яблонський Георгій Миколайович (Михайлович) (1915–
1956), живописець; авторка – В. Ткаченко.

56. Яфимович (Якимович) Роман Петрович (1877–1948),  
художник-педагог; авторка – З. Лашкул.

57.  Яценко Володимир Феодосійович (1915–2010), живопи-
сець; авторка – З. Лашкул. 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



384

Галина Скляренко

НЕОБА РОКО «УКРА ЇНСЬКОЇ ХВИЛІ»  
КІНЦЯ 1980–2000-х РОКІВ: 
націона льний досвід  
у контексті новітніх  
художніх спрямувань

 В історії українського мистецтва особливу увагу приверта-
ють періоди, позначені глибокими ідейно-художніми зрушен-
нями та змінами усталених естетичних парадигм, розширенням 
обширів творчого мислення, появою нових мов і способів ви-
словлювання. Серед них – кінець 1980-х – 2000-ні роки, що вміс-
тили суспільну перебудову й розпад СРСР, болюче утверджен-
ня української державної незалежності й пошуки національних 
культурних орієнтирів у новітньому глобалізованому світі. Саме 
від років перебудови починається сучасний етап розвитку ві-
тчизняного мистецтва, що висунув не лише багато проблем, пе-
реважно актуальних донині, а й нові моделі інтерпретації націо-
нального досвіду, значення яких виходить за межі суто художніх 
концепцій у простір важливих культуротворчих процесів. Тим 
більше, що й саме сучасне мистецтво постає як царина ідейно-
естетичних дискусій, критики культури, пошуків її нових зміс-
тів і цінностей. 

 Варто наголосити, що творчість покоління художників, яке 
вийшло на мистецьку сцену на початку перебудови й отримало 
назву «нова українська хвиля», спричинило в образотворчості 
країни глибокі естетичні та світоглядні зрушення, не лише під-
ключивши вітчизняну культуру до світових спрямувань на но-
вому етапі розвитку суспільства, а й запровадивши нову модель 
сприйняття національних традицій. Кінець радянської доби, ви-
черпаність її естетико-ідеологічної доктрини збіглися з постмо-
дерною епохою в розвиткові світової культури, проблематика якої 
щодо ревізії попереднього досвіду актуалізувала аналіз художньої 
спадщини. Натомість в Україні криза перебудови та роки неза-
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лежності «підняли на поверхню» суспільно-культурного життя 
«притрумлені» за радянської влади протиріччя національного 
поступу, що й досі відгукуються в країні соціальним напружен-
ням, політичними та регіональними конфліктами, невизначеніс-
тю суспільно-культурних спрямувань, вимагають осмислення. 
Від перебудови окреслення й аналіз «українського культурного 
простору» стає наскрізною темою мистецтва, загострює увагу на 
особливостях національного й регіонального контекстів. Не ви-
падково один з головних ідеологів постмодерну Боніто Оліва, те-
орії котрого наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років широко 
обговорювалися серед вітчизняних художників, зауважував, що 
для мистців з колишнього СРСР чи не найважливішим завдан-
ням є «визначення своїх стосунків зі спадщиною, що стоїть у них 
за спиною <…> не стільки спроектувати своє майбутнє, скільки 
спроектувати своє минуле»  1. Тим більше, що в Україні до загаль-
ної пострадянської проблематики з її необхідністю надолужити 
довготривалу відокремленість від світових художніх процесів, за-
повнити «білі плями» в національній історії, повернути імена та 
твори, викреслені радянською системою з культурного простору, 
додалися наслідки колоніальної залежності, що призвели до від-
сутності критичного погляду на історичний досвід і неструкту-
рованості традицій. Адже століття бездержавності, розділеність 
українських земель та існування в межах інших культур усклад-
нювало, а то й унеможливлювало національний поступ, заважало 
критичному осмисленню реальності, формуванню зваженої версії 
історичного розвитку, породжуючи в суспільній свідомості міфо-
логічне сприйняття неокресленої та невивченої спадщини, що і в 
імперіях кінця ХІХ – початку ХХ ст., і особливо в СРСР піддава-
лася постійній політико-кон’юнктурній селекції. А  тому однією 
з наскрізних проблем вітчизняної культури впродовж ХХ ст. (це 
завдання є актуальним і сьогодні) на різних етапах її розвитку 
залишалося самоусвідомлення та самовизначення на основі істо-
ричного досвіду й новітніх викликів часу. 

1 Беседа с изобретателем трансавангарда: интервью В. Мизиано с А. Бонито 
Олива. Искусство. 1992. № 1. С. 24.
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 У цьому аспекті національну культурну проблематику в Укра-
їні кінця 1980-х – початку 1990-х років можна порівняти з тими 
процесами самоаналізу й модернізації, які загалом переживала 
Європа на межі ХІХ–ХХ ст., тобто з необхідністю «винайдення 
традицій», що стають особливо важливими для новостворених 
держав і тих культур, які переживають період національно-
го утвердження, а тому «прагнуть де тільки можна встановити 
зв’язок з відповідним історичним минулим»  2. Саме тому на межі 
ХІХ–ХХ ст. національне піднесення в Україні супроводжувало-
ся, зокрема, відкриттям культурно-мистецького значення та ху-
дожньо-естетичної цінності народного мистецтва, іконопису та 
стилю бароко, що разом окреслили основу художньої традиції, 
наслідування якої надалі визначило наскрізні тенденції у вітчиз-
няному мистецтві ХХ  ст. і досі вважається таким, що зберігає 
основи національної культури.

 Тим часом сучасний мистецький і культурний поступ не 
можливий без постійної переоцінки світоглядних та естетичних 
цінностей. Висунута британськими культурологами в 1980-х 
роках концепція «винайдення традицій», що широко ввійшла 
в гуманітарні дослідження, запропонувала новий погляд на за-
лучення національної спадщини, де традиції за усталеним ви-
значенням постають не лише як природній комплекс уявлень, 
обрядів і звичаїв практичної та суспільної діяльності, що пере-
даються від покоління до покоління та виступають одним з ре-
гуляторів соціальних відносин, а й як цілком усвідомлене «ви-
користання старого матеріалу» для нових цілей. Адже досвід 
ХХ ст. засвідчив, що саме звернення до минулого не раз поста-
вало й продовжує поставати одним з дієвих засобів легітимізації 
ідеологічних і політичних конструкцій, основою тієї чи іншої ко-
лективної єдності. Як зазначає Е. Гобсбаум, «навіть революційні 
рухи підтримують свої нововведення зверненням до “минулого 
народу”», а «історія, яка стала частиною корпусу знань або ідео-
логією нації, держави чи руху – це не те, що насправді збереглося 

2 Винайдення традиції / за ред. Е. Гобсбаум, Т. Рейнджере. Київ: Ніка-Центр, 
2015. С. 13. 
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в народній пам’яті, а те, що відібрали, записали, зобразили, по-
пуляризували й інституціоналізували ті, у чиї обов’язки це вхо-
дить <…> Усе це спирається на вправи з соціальної інженерії, 
які часто свідомі й завжди новаторські хоча б тому, що історична 
новизна передбачає новаторство»  3. 

 У цьому контексті звернення нового покоління мистців до 
бароко було цілком закономірним, зумовленим як інтенціями 
постмодерну, де особливості бароко відкривалися як своєрідна 
кризова модель культури, співзвучна новітній проблематиці, так 
і тою засадничою роллю, яку відіграло бароко в українській іс-
торії. На обох цих позиціях варто зупинитися більш детально. 

 Відомо, що як світовий художній стиль бароко було відкри-
те в епоху модернізму. Саме наприкінці ХІХ ст. в дослідженнях 
Я. Буркгардта, К. Гурлітта й насамперед Г. Вьольфліна бароко по-
стало важливим переламним явищем культури та мистецтва, що 
започаткувало нові естетичні пріоритети, спрямування та мето-
ди. Перед тим його вважали здебільшого «недолугим» занепа-
дом Ренесансу. Звідси випливала й сама назва: «barocco» – при-
мхливий, неправильний, зіпсований, фальшивий, незграбний 
(одна з версій походження терміну – жаргонне слівце португаль-
ських моряків), натомість у колі художників «baroquer» означало 
«пом’якшувати контур, робити форму більш розпливчастою та 
живописною». За іншою версією, термін «бароковий» прийшов 
зі схоластичної логіки, де мав негативний зміст. Складність його 
прочитання зумовлювалась і тим, що, попри поширення від кін-
ця ХVI до ХVIII ст. країнами Європи, а потім і Латинської Аме-
рики, цей стиль, на відміну від інших, не виробив власної теорії. 
Проте саме бароко висунуло ті категорії та поняття, що визна-
чили головні особливості художності новітнього часу. Серед них 
згадаємо «концепт»  – задум, «модель» як ментальну конструк-
цію, саму категорію «нового», яка із ХVII  ст. стає найважливі-
шою у творчості, а  разом з цим  – неканонічність, емоційність, 
суб’єктивність, виразність, що прийшли на зміну ідеалізованій 
красі. Від доби бароко поширюється вплив на мистецтво на-

3 Там само. С. 27.
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укових досліджень, нових контроверсійних вимірів простору 
й бачення реальності, а також географічних відкриттів, що за-
лучали до засвоєння новий, інший, незвичний життєвий до-
свід. Водночас епоха бароко – це час релігійних війн, політичних 
протистоянь, секуляризації культури, духовної кризи та пошуку 
нових шляхів опанування дійсності. Бароко відбивало нові візії 
реальності – соціальні протиріччя, іноземні вторгнення, релігій-
ну нетерпимість, розпач перед невідомим майбутнім, реакцією 
на які ставали іронія та трагічність світосприйняття. Висунуті 
бароко нові виміри простору і часу, нове усвідомлення людини 
в широкому Космосі, що постійно розширюється, змінюється, 
трансформується, породили особливу «посткатастрофічність» 
світогляду, той екзистенційний драматизм, який виявився 
співзвучним новітньому світосприйняттю, підкріплений тепер 
уже сучасними соціальними, політичними, техногенними ката-
клізмами. Недарма бароко розглядають сьогодні як особливий 
тип культури, що актуалізується в кризові, переламні періоди та 
заново відтворюється в медійну епоху, де її новітній – віртуаль-
ний – вимір виявляється подібним до тих захоплень безмежніс-
тю простору й відчуттям хисткості засад світобудови, що нади-
хали бароко. Барокові злети та протиріччя, іронія і драматизм, 
тяжіння до театралізації та декоративності міцно вплітаються 
в сучасне «суспільство спектаклю» (Гі  Дебор), «театрократію» 
(Ж. Баландьє) з їхніми PR-технологіями та маніпуляціями сус-
пільною свідомістю. Як писав М. Барг, бароко – це «стиль мис-
лення людей “епохи, яка розгубилася”, зневірившись у всьому, 
що наслідувала, і водночас такої, яка ще не знайшла ґрунту для 
нового символу віри. Це був дух, буквально збентежений тою 
мінливістю всього й у всьому, що йому відкрилася»  4. 

 З епохи бароко проблематизуються стосунки мистецтва 
(і художника) із суспільством: владою, релігійними інституція-
ми, мораллю, звичаями та смаками людей. Мистецтво все більше 
«підриває основи» усталеного, загальноприйнятого, але посту-

4 Барг М. А. Эпохи и идеи: становление историзма. М.: Мысль, 1987. С. 317–
318.
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пово саме авторська суб’єктивність та оригінальність бачення 
утворюють нову потужну тенденцію, що стає «нормою» ХХ ст.… 
У ХІХ-му термін бароко поширювався на архітектуру й образо-
творчість, у ХХ ст. його почали застосовувати також до літерату-
ри та театру.

 Зв’язок бароко з модернізмом помітив ще Г.  Вьольфлін   5. 
Пізніше про це писали А. Фосійон, Р. Якобсон, В. Шкловський, 
Ю. Лотман… У середині ХХ ст. Е. д’Орс висунув ідею «вічного 
бароко», що виражає «нескінченність простору, динамізм, стан 
внутрішнього надламу». Бароко для нього – насамперед не мис-
тецька, а філософська категорія, певна світоглядна модель, яка 
проявляється на різних етапах культури для розуміння незро-
зумілого  6. Зі свого боку, аналізуючи барокову культуру, М. Кон-
рад підкреслював її програмну перехідність: «Ми живемо зараз 
також в епоху великих антиномій та їхніх зіткнень. І знаємо, що 
наш час – це також епоха великої гостроти. Тому ми зараз навіть 
ясніше зрозуміємо бароко, ніж раніше»  7.

 Нового змісту набуває тема бароко в постмодерні, адже їхня 
внутрішня близькість відгукнулася в мистецтві різноманітними 
явищами та тенденціями, що дозволило окреслити в постмо-
дерні потужну необарокову течію, у якій традиційні виміри іс-
торичного стилю отримали нову, актуальну версію. Тим більше, 
що новітнє мистецтво започаткувало інше, аналітичне й критич-
не, сприйняття культурної спадщини та «специфічне ставлення 
художників до культурних і мистецьких традицій»  8, де «новий 
твір <…> провокаційно заперечуючи все дотеперішнє мисте-
цтво, все одно передбачає горизонт традиції як заперечувану 
інстанцію розуміння і (у кращому разі для простого відкинення 

5 Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. СПб.: Грядущий день, 1913. С. 87.
6 Д’Орс Э. Барокко – историческая константа. Философские науки. 2006. №1. 

С. 59–68.
7 Конрад Н. И. О барокко. Избранные труды. История / сост. Н. И. Фельдман-

Конрад. М.: Наука, 1974. С. 265–267.
8 Стеценко Е. А. Концепция традиции в литературе XX века. Художественные 

ориентиры зарубежной литературы ХХ века / под ред. А. Б. Базилевского. М.: 
ИМЛИ РАН, 2002. С. 79–80.
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минулого) у цьому нововідкритому горизонті по-новому приво-
дить у відповідність до сучасності заодно і мистецтво минулого, 
навіть нерідко дозволяє побачити їх у досі не розпізнаному зна-
ченні»   9. Звернення до «ефемерності бароко» (Ж.  Липовецькі), 
до його надмірної естетичності (М. Маффесолі), різноманіття та 
палімпсеста (К. Бюсі-Глюксман) через його «нечистоту» (Гі Скар-
летто) постало в постмодерні як одна з можливостей культури, 
що не відштовхувала інших, побудованих на суто раціональній 
основі, а несла в собі об’ємний, багатовимірний погляд на світ. 
Особливого змісту набуває в цьому контексті чи не головна ка-
тегорія постмодерну – «симулякр» Ж. Бодрійяра, «копія, що не 
має відповідника», та розуміння самої магії мистецтва – «здат-
ності зображувати та стверджувати неіснуюче» (А. Бадью). Свої 
риси до «бароко нашого часу» додали і нові технології, які, пе-
ретворивши віртуальність на наочну прикмету культури в най-
ширшому її розумінні, знову, тепер уже в умовах глобалізова-
ного медійного світу, зафіксували хисткість кордонів реального 
й вигаданого, справжнього та штучного, дійсного й ілюзорного.

 В українській культурі тема бароко належить до найбільш 
важливих, засадничих і дискусійних. «Центральна епоха в ду-
ховній історії України», за висловом Д. Чижевського, вітчизня-
не бароко не лише дало низку шедеврів архітектури, живопису, 
графіки ХVII–ХVIII ст., а й прокреслило широку традицію, що 
зберегла свою актуальність надалі, своєрідно відлунюючи у тво-
рах ХХ-го та, як стає очевидним, і ХХІ ст. Значною мірою саме 
бароко визначило чи не головні архетипи української культури, 
вплинуло на світогляд, естетичні пріоритети, започаткувало об-
рази та міфологеми, що стали для неї визначальними. Як наго-
лошував С.  Кримський, бароко в Україні «історично пов’язане 
з духовним становленням української нації, отож, у  певному 
сенсі виконує етнокреативні функції, тобто є посутнім складни-
ком процесу переробки українцями світового досвіду на влас-

9 Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика. Антологія світової 
літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. М. Зубицької. Львів: Літопис, 
1996.С. 285.
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ній етнічній основі»   10. Проте його досвід є далеко неоднознач-
ним. Адже епоха бароко в Україні – це час не лише піднесення 
національно-визвольного руху, а  й релігійних війн, боротьби 
за незалежність та її втрати, «козацького лицарства» і доби Ру-
їни, трагедії громадянських протистоянь, злетів і поразок, це 
час вибору свого шляху «між Сходом і Заходом» і нового поділу 
українських земель між сусідніми державами. Хоча саме на злеті 
барокової епохи Україна втратила незалежність, а пізніше через 
запровадження кріпацтва на підросійських землях повернулася, 
по суті, до феодалізму, його цінності збереглися в її культурі на-
довго, з одного боку, породжуючи стійкі національні міфи, а  з 
іншого  – підтримуючи світоглядні й естетичні вартості. Саме 
бароко стало в Україні довготривалим уособленням національ-
ної мрії, підживлюючи візії реформаторів культури та мистецтва 
новітнього часу. 

 Після візантизму Київської Русі бароко активно підключило 
Україну до загальносвітових суспільно-культурних проблем, але 
не стало простим наслідуванням, утворило особливу національ-
ну версію, насичену неповторністю світосприйняття. Варто на-
вести хоча б слова одного з авторів «українського стилю» межі 
ХІХ–ХХ ст. – архітектора Д. Дяченка, який писав: «Легковажно 
думати, що бароко був чужим, стороннім впливом, який не мав 
ґрунту. Думати так, значить не знати українського народу, не 
знати його психіки, його смаку. Якби бароко не було – українці 
його б витворили… Бароко – це українська стихія, яка наскрізь 
просякла не лише образотворче мистецтво, архітектуру, меблі, 
орнамент, одежу, різьбярство, а навіть і пісню, музику, літера-
туру. Бароко  – яскравий виразник українського національного 
обличчя, бароко й українська вдача – синоніми»  11. А дослідник 
бароко Г. Павлуцький підкреслював: «На Україні створили своє 
бароко, взяли із Заходу всі складники його форми, але перероби-
ли їх на свій лад; виникло щось нове, таке, що його не подибати 

10 Кримський  С. Менталітет українського бароко. Українське бароко: у 2-х  т. 
Харків: Акта, 2004. Т. 1. С. 23.

11 Чепелик В. Архітектура українського необароко. Українське бароко: у 2-х т. 
Харків: Акта, 2004. Т. 2. С. 315.
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на Заході, щось, безумовно, своєрідне, а нерідко й прекрасне»  12. 
Думка Г. Павлуцього заслуговує на окрему увагу: і надалі західні 
художні течії та напрями сприйматимуться у вітчизняному мис-
тецтві своєрідно, наповнюючи запозичені формально-пластичні 
прийоми власним змістом, що нерідко призводило до їхнього 
повного «перекодування», насичення іншими значеннями, тіс-
но пов’язаними з особливостями національного й історичного 
культурного контекстів.

 Барокова традиція і саме бароко в Україні – своєрідні, часто 
несхожі на європейські. Їхні змісти та роль у культурі тісно пере-
плітаються з колізіями історичного розвитку, місцем України на 
мапі Європи – на перехресті Сходу й Заходу, Півдня та Півночі, 
де вибір, а  потім втрата європейського вектора розвитку стане 
однією з основних проблем вітчизняної культури. Залучене до 
українського простору, за висловом Д.  Чижевського, як «течія 
модерна», після більш тривалого, ніж у Європі, середньовіччя 
бароко стало тут шляхом певного «наздоганяння» свого часу  13, 
з іншого боку – виразником національної своєрідності, сконцен-
трувавши складні духовно-образні й естетичні колізії, що від-
лунюватимуть в українській культурі й надалі. Зокрема, саме 
розбіжність з європейським мистецьким поступом, намагання 
надолужити і засвоїти його ідеї та відкриття стане нагальною ві-
тчизняною проблемою.

 Як уважають дослідники, в  Україні бароко не дискутувало 
з попередніми епохами, зокрема Ренесансом, вияви якого були 
тут фрагментарними й епізодичними, мало свою ґенезу, імовір-
ніше, «розбудовуючи» та «модернізуючи» середньовічні тради-
ції. Звідси – ідея «оновлення старого» (В. Горський), що несла в 
собі принцип пристосування попереднього досвіду до нових ви-
мог. В українській версії бароко поєднувалися ідеї Ренесансу, ін-
терес до античності, Просвітництва з його дидактикою, залишки 
Середньовіччя та потужна фольклорна складова. Можна вважа-
ти, що саме з бароко вимальовується особлива «сконцентрова-

12 Там само. С. 279. 
13 Чижевський Д. Українське літературне бароко. Київ: Обереги, 2003. С. 215.
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на», «зжужмлена» модель вітчизняного художнього розвитку, 
коли на тому чи іншому «повороті історії» в мистецтві одночасно 
будуть присутні не лише різні напрями, а й різні його етапи та 
стадії, примушуючи культуру одночасно виконувати завдання, 
що мали б визначати зміст кількох періодів її «нормального» по-
ступу. Особливо помітним це стало в ХХ ст. 

 З епохи бароко загострюється в Україні її регіональна роз-
діленість, розорієнтованість її земель між Заходом та Сходом, 
що пройде крізь подальші століття і стане однією з напружених 
проблем пострадянського суспільства. Адже в Україні бароко 
проявлялося в кількох версіях – східно- та центрально-україн-
ській, православній, «козацькій», що виростала з національно-
го самоутвердження та активно залучала фольклорні джерела й 
регіональні традиції мистецтва; західній, що поширювалася на 
українські землі разом з католицизмом і відображалася в скуль-
птурі, живописі й архітектурі костелів, монастирів, ратуш і магі-
стратів, так чи інакше наповнюючи мотиви європейського баро-
ко місцевою своєрідністю; а поряд з цим – імперсько-російській, 
що підживлювала архітектурні шедеври Растреллі, архітектурні 
ансамблі, живопис та літературу. Про «мікст» в  українському 
бароко різних складових – давньоруської, польської, німецької, 
італійської та інших – писав на початку ХХ ст. його дослідник та 
протагоніст Г. Лукомський  14. Багатоскладова ґенеза вітчизняно-
го мистецтва буде проявляти себе й надалі в різних історичних 
контекстах. 

 Від бароко починається в Україні ідеологічна міфологіза-
ція історії. Митрополит Петро Могила одним з перших ініціює 
реконструкцію давньоруських церков у новому – бароковому – 
дусі: храми Києва та Чернігова змінюють свій вигляд, давньо-
руський досвід відходить на другий план, у культурі утверджу-
ється новий відлік історичного поступу й естетичні пріоритети. 
За це на початку ХХ ст. йому буде дорікати Г. Лукомський, а релі-
гійний філософ і дослідник давньоруського середньовіччя Г. Фе-
дотов пізніше напише: «Милуючись широкими викрутасами ки-

14 Лукомский Г. Украинский барокко. Аполлон. 1911. № 2. С. 5–13.
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ївського бароко, як не нарікати, коли воно обліпило, ніби шаром 
жиру, стрункі, скромні стіни князівських храмів? Хоч які дорогі 
спогади про національне пробудження України-Малоросії, вони 
зникають перед пам’яттю про єдину, велику добу київської сла-
ви. У цій славі все зникає»  15. Так вітчизняне бароко опиняється 
в колі культурно-політичної проблематики, а ставлення до нього 
так чи інакше буде пов’язуватися з національними пріоритета-
ми. Від бароко в українській культурі утверджуються образи, що 
стануть символами національного характеру й ідеї національно-
го духу: Запорозька Січ, козацька вольниця. Поступово вони все 
більше міфологізуватимуться, історичні події переходитимуть 
у легенди, породжуючи особливе романтизоване ставлення до 
минулого, що часто перекриватиме правдиву документальність і 
критичний аналіз. Бароко дало поштовх вітчизняному міфу про 
втрачену Україну, засипані кургани колишньої слави, що над 
ними сумуватимуть у подальші століття як над нездійсненою до-
лею. Щодо цього 1918 року М. Грушевський писав: «… єсть в сім 
козацькім романтизмі небезпечні елементи, котрих належить 
вистерігатись, як матерії надто придатної для розплоду всякої 
реакційної бактерії <…> реакційні козакофільські ферменти 
ще можуть під якою-небудь іншою фірмою виплисти й стати на 
дорозі нашого політичного розвою з великою шкодою для ньо-
го!»  16. Водночас, як підкреслює сучасний дослідник, «зазнаючи 
мовних і культурних утисків, українська інтелігенція завжди 
живилася пам’яттю культури козацької доби», де «боротьба на-
ціонально-демократичних та імперсько-тоталітарних структур 
у спільній свідомості впродовж ХІХ–ХХ століть ґрунтується, зо-
крема, на засадах протистояння барокової і класицистичної сві-
домостей»  17. 

 Серед важливих світоглядних прикмет бароко  – напруже-
но-драматичний вибір шляху не лише країною та народом, а й 
окремою особою, на якому геополітична проблематика, тяжін-

15 Федотов Г. П. Три столицы. Новый мир. 1989. № 4. С. 216.
16 Грушевський М. По шкоді. Пам’ять століть. 2001. № 5. С. 16.
17 Парахонський  Б. Барокко. Поетика і символіка. Філософська і соціологічна 

думка. 1993. № 6. С. 104.
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ня різних українських регіонів чи до католицької Польщі, чи до 
православної Росії відображувалося в протистоянні релігійних 
конфесій та в компромісі уніатства, а боротьба за християнську 
віру не виключала політичного союзництва з мусульманським 
Кримом. Недарма ознакою часу став моральний релятивізм, лег-
ка зміна віросповідань. Так, культурний діяч Києво-Печерської 
братської школи К. Сакович тричі змінював віросповідання, був 
і православним, і католиком, і уніатом, те саме відбулося з релі-
гійним літератором С. Яворським та багатьма іншими, а Ф. Про-
копович після тривалих світоглядних шукань став одним з ідео-
логів російської імперської державності... У своїх дослідженнях 
українського бароко Л. Ушкалов цитує М. Смотрицького – «ви-
сокого церковного достойника», котрий «не знав, у що вірив»: 
«Я, єпископ, ба навіть архієпископ у Церкві мого руського наро-
ду, не відав того, у що вірив»   18. А проте в жорсткій полеміці зі 
своїми опонентами він вимагав «замурувати вуста», що часто на-
бувало не лише метафоричного, але й цілком конкретного змісту. 
Драматичні громадські, світоглядні протистояння прокреслять 
усю подальшу історію України, а «замурування вуст» стане озна-
кою кривавих 1930-х, страшних 1940-х, кризових 1990-х, «рево-
люційних» 2000-х… Саме тому культоролог А. Макаров прони-
кливо підмітив: «Людина Бароко – наш духовний прототип»   19. 
Вона, як і колись, схильна до авантюризму й безвідповідальності, 
легко змінює свої переконання, при нагоді «перефарбовуючись» 
у відповідні до обставин «ідеологічні» кольори.

 Бароко розширює уявлення про взаємодію різних мистецтв, 
ідею художнього синтезу, що поєднує різні способи висловлю-
вання – вербальний та візуальний, словесний і графічний. Утім, 
за всеохопною «метафорою бароко» приховувалося прагнення не 
лише об’єднати різні складові художнього світу, а й проблемати-
зувати їхні можливості, що на початку ХХ ст. знайде вираз у по-
шуках художників авангарду, а в середині ХХ-го стане основою 
переосмислення кордонів мистецтва в концептуалізмі. Поєднан-

18 Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну: есеї. Київ: Грані-Т, 2011. С. 29.
19 Макаров А. Світло українського бароко. Київ: Мистецтво, 1994. С. 62.
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ня раціонального й фантастичного, «ігор розуму» та примхливої 
орнаментики знаменували недовіру до простих рішень, пробу-
джували уяву, підштовхували до асоціацій та аналогій. Л.  Мі-
ляєва зазначала: «Завдяки барокко посилилися повчальність та 
дидактичність мистецтва, воно ставало більш концептуальним, 
вимагало від глядачів певної “розумової гри”, допитливості»   20. 
А на думку В. Скуратівського, бароко вибудувало таку ієрархію 
в культурі, де «емпіричне, нібито дійсне і реальне – вочевидь по-
ступається місцем перед знаковим, перед сукупністю символів, 
що повідомляють найбільшу і найглибшу істину світу»  21. Чи не 
звідси йде та загальна «неаналітичність» українського мисте-
цтва, у результаті чого естетизована орнаментальність і надалі 
буде переважати над критичним аналізом та увагою до реаль-
ності? 

 «Відкриття» бароко в Україні, як і в Європі, відбулося на межі 
ХІХ–ХХ ст. Проте вітчизняний модернізм мав свої особливості. 
Чи не основні й визначальні його завдання, на відміну від за-
хідноєвропейського, полягали, крім демократизації культури, в 
утвердженні провідної цінності людської суб’єктивності, індиві-
дуальності в усьому різноманітті її проявів, а насамперед – у на-
ціональному самовизначенні, через яке Україна, тоді роздроблена 
й бездержавна, мала стати активним суб’єктом історико-куль-
турного поступу. Закономірно, що в українській модерністичній 
парадигмі «винайдення традицій», а  серед них  – бароко, стало 
одним із засадничих елементів національного простору.

 Звернення до бароко, до образів епохи ХVII–ХVIII  ст. про-
креслює історію українського мистецтва новітньої доби, відгу-
куючись в його творах та спрямуваннях або на рівні сюжетів і 
тем, або історичних стилізацій чи авторських інтерпретацій 
естетичних та формально-пластичних прийомів. Завдання ана-
лізу барокової традиції у вітчизняному мистецтві від ХVII  ст. 

20 Міляєва  Л.  С. Спасо-Преображенська церква с.  Великі Сорочинці 
Полтавської області. Українське барокко та європейський контекст. Київ: 
Наук. думка, 1991. С. 129.

21 Скуратівський В. Українське бароко. Історія і культура. Київ: Укр.-америк. 
бюро захисту прав людини., 1996. С. 148.
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до сучасності було реалізоване 2012 року в дослідницькому ви-
ставковому проекті «Міф “українське бароко”» в Національному 
художньому музеї України в Києві (далі – НХМУ), що, як наго-
лошували його кураторки Г. Скляренко й О. Баршинова, розкрив 
бароко не лише як потужну образно-стилістичну тенденцію, а й 
як світоглядно-естетичну модель культури, що сконцентрувала 
в собі кризові аспекти її розвитку  22.

 Слід зазначити, що загальний інтерес до бароко впродовж 
2000-х років позначився по всій Європі великими виставковими 
проектами, які мали на меті простежити еволюцію відповідної 
традиції та водночас показати її багатозначність, зв’язок із со-
ціально-політичними та культурними подіями в країнах, наго-
лошуючи на тому, що «ще не один історичний стиль не володів 
такою здатністю відповідати імпульсам свого часу, як бароко»  23. 
Серед таких проектів-досліджень  – виставки 2012  року «The 
Baroque (D)ef(f)ect» (куратори – Х. Л. Марцо та Т. Бадіа) у Центрі 
сучасної культури в Барселоні та «Буйне бароко. Від Каттелана 
до Сурбарана» в Кунстхалле в Цюриху (куратор – Б. Крюгер), що 
проходила під гаслом «Сучасні художники ставлять нові питан-
ня старим майстрам» і по-новому розкривала змісти та значення 
традиції, зіткнення «старого» й «нового» в структурі художньо-
го розвитку.

 Зі свого боку виставка «Міф “українське бароко”» запропо-
нувала новий погляд на історію вітчизняного мистецтва: не як 
на послідовну зміну періодів та епох, що або заперечували, або 
наслідували одна одну, а як на складний, повний контроверсій 
розвиток наскрізної (у даному випадку барокової) моделі, що на 
кожному етапі демонструє інші змісти та значення. Тим більше, 
що «привід бароко» не раз виступав в українському мистецтві 
засобом реактуалізації минулого та встановлення його діалогу 
із сучасністю.

22 Міф “українське бароко”: каталог виставки. Київ, 27.04-26.08.2012 / авт. ст. 
Г. Скляренко, О. Баршинова. Київ: НХМУ, 2012. 192 с.

23 Морозов  А.  А. Проблемы европейского барокко. Зарубежная литература. 
1968. № 12. С. 122. 
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 Варто наголосити, що попередня спроба оновити сприйнят-
тя бароко у вітчизняній культурі була запропонована в проекті 
«Від бароко до бароко» (автор проекту – Ю. Луцкевич), реалізо-
ваному в НХМУ 1996 року. Він складався з конференції та ви-
ставки, на якій поряд із творами ХVII–ХVIII ст. експонувалися 
картини Ю. Луцкевича, М. Стороженка й архітектурні розробки 
Д. Яблонського. Його основна ідея полягала в тому, щоб не лише 
показати бароко «як історичний стиль, притаманний мистецтву 
минулого», а й розглянути «бароковість як надчасовий тип куль-
турної свідомості, який не вмер разом з останніми майстрами 
давнього Бароко й продовжує впливати на творчі шукання су-
часних митців»  24. 

 Виставка «Міф “українське бароко”» продовжила й розши-
рила погляд на традицію, проблематизувала її змісти та спря-
мування, залучивши до єдиного простору твори різних епох. 
Прокресливши історичні періоди  – від ХVII  ст. до сучасності, 
бароковість виступає у вітчизняному мистецтві певним образ-
но-змістовим стрижнем, від якого тягнуться різноспрямовані 
струмені, що, здається, далеко відійшли один від одного, але на-
справді тісно пов’язані між собою. Так, зокрема, відлуння пиш-
ної орнаментики іконопису й портрета ХVII–ХVIII ст. бачимо в 
орнаментах Г. Собачко та П. Власенко; барокова театралізація та 
складна просторовість проглядає в скульптурах О. Архипенка; 
«легенди» барокової доби пройдуть крізь творчість Тараса Шев-
ченка; надихатимуть мистців початку ХХ  ст.; набудуть нового 
міфологічного змісту у вигаданих сюжетах соцреалістичних «іс-
торичних» картин М. Самокиша; пізніше живитимуть бароко-
ві стилізації вже «неофіційного» художника пізньорадянської 
доби Ф. Гуменюка… У другій половині ХХ ст. барокові візії нади-
хали творчість Ю. Луцкевича, відкриваючи простір до тої свобо-
ди, яка протистояла ідеологічним канонам радянської естетики; 
наповнювали вітально-драматичний живопис А. Лимарєва; їхні 

24 Макаров  А. Від бароко до бароко. Від бароко до Бароко: художньо-літера-
турна акція, присвячена бароковій культурі ХVII–ХVIII ст. і необароковим 
течіям ХХ століття: тези доп. Київ, 1996. С. 3.
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риси присутні в драматичних образах скульптур М.  Грицюка, 
класичність змісту яких поєднується зі складною просторовістю 
загострених композицій; стилістика та образи бароко наскрізно 
пронизали графіку С. Якутовича… У ХХ ст. звернення до бароко 
в Україні охопило широке коло явищ – від творчості Г. Нарбута 
та його школи, що «повернули» образи й естетику ХVII–ХVIII ст. 
у нову культуру, підживлюючи ідеї національного відродження; 
від споруд архітекторів «нового українського стилю» до модер-
ністів-новаторів О.  Богомазова, В.  Меллера, С.  Рибака, А.  Пе-
трицького, О.  Екстер, авторські інтерпретації європейських 
напрямків котрих «переплавилися під гарячим подихом україн-
ського бароко» (В. Маркаде). Проте його значення в Україні не 
обмежувалося мистецтвом та естетикою, часто наповнюючись 
суспільно-політичним змістом. …У 1918 році Г. Нарбут вдягнув 
у барокові строї військо гетьмана Павла Скоропадського, його 
орнаменти та символіка прикрашали банкноти УНР. Не випад-
ково за радянських часів вітчизняне бароко було затавроване як 
«прояв буржуазного націоналізму», багато його пам’яток зруй-
новано. Але соціалістичний реалізм, декларативно відкидаючи 
його цінності як неприйнятні, у свій спосіб використовував його 
засадничі ідейні риси: активний вплив на глядача, перебільше-
ний пафос, театралізацію, штучну піднесеність. Прикладом мо-
жуть слугувати хоча б виконані за бароковими принципами «те-
матичні гобелени» 1930-х років, полотна М. Хмелька чи проекти 
нездійснених архітектурних ансамблів кінця 1930–1950-х років, 
що мали постати (і частково постали) на місці справжніх баро-
кових споруд.

 У цьому контексті необароко «української хвилі» стало за-
кономірним явищем у розвитку національної традиції, що на но-
вому історичному етапі переосмислювало вітчизняний досвід, 
встановлювало більш складні, часто контроверсійні стосунки з 
традицією, апелюючи не лише до її витоків, а й до подальшого 
використання в мистецтві. Якщо для мистців початку та другої 
половини ХХ ст. бароко слугувало головно джерелом оновлен-
ня образності й стилістики, утвердження та продовження тра-
диції, то автори «нової хвилі» середини 1980–1990-х років чи не 
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вперше побачили бароко як проблему вітчизняної культури, що 
зосередила в собі парадокси національного поступу. «Об’єктом 
зацікавлення» українських мистців постала сама національна 
художня традиція з її постійним кружлянням навколо бароко 
й неможливістю вийти на інший рівень осягнення дійсності. 
Двозначність стереотипів, що виникли на її основі, традиційна 
міфологічність світобачення та ретроспективність орієнтацій 
саме тут були представлені в складній неоднозначності. Тим 
більше, що в суспільно-культурній кризі перебудови ніби заново 
(в  інших історичних умовах) відтворювалася проблематика ві-
тчизняного бароко: вичерпаність попередньої моделі мистецтва 
(соціалістичного реалізму) і болючий вибір свого шляху в знову 
відкритому світовому просторі, гірке розуміння свого відста-
вання від динамічного розвитку західної культури, прагнення 
надолужити втрачене, засвоїти пропущене. Як і в українському 
бароко ХVII–ХVIII  ст., у  вітчизняному постмодерні одночасно 
стикалися різні стадії художнього розвитку: ідеї національного 
відродження, інтенції не пережитого сповна модернізму, нео-
авангардні практики, постмодерні стратегії. У цьому складному 
контексті необароко нового мистецтва оновило й інтелектуалі-
зувало українську традицію, через критичне переосмислення її 
складових примусило побачити її зміст не лише в «позитивному» 
збереженні національних вартостей, а  й у постійному джерелі 
міфів та оманливих ілюзій, що закріпилися в культурі. У творах 
«нової хвилі» українська бароковість акумулювала різноманіт-
тя її проявів. Т. Гундорова писала: «Бароко сприймалося як чи 
не єдина естетично плідна й органічно-самоцінна форма твор-
чости, вповні розвинена в українській культурі. Перекреслюючи 
недалеке минуле (модерн початку ХХ сторіччя та пізніший соц-
реалізм), розчаровуючись у слабкості національного варіянту 
модернізму, постмодерністи звертаються через голови “батьків” 
до “дідів” – часів домодерного барока»  25. 

25 Гундорова  Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний 
постмодерн. Київ: Критика, 2005. С. 82. 
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 Наприкінці 1980-х  – на початку 1990-х років необарокова 
вісь найбільш помітно позначилася в живописі «нової хвилі», 
виразно віддзеркалилась і в стилістиці, і в «сюжетах» картин, що 
були наповнені біблійними, легендарними, казковими образа-
ми, активно цитували відомі твори західного мистецтва ХVII–
ХVIII  ст., у бароковий спосіб інтерпретували теми вітчизняної 
історії. І хоча пізніше нові художники не раз змінювали стилісти-
ку й сюжетику своїх робіт, зовні наче відходили від бароковості, 
для більшості з них вона не лише сконцентрувала різноманіття 
формальних прийомів, вільну гру образів, підкреслену театралі-
зовану парадоксальність, а й відобразила особливості художньої 
свідомості, що надалі відбивалася в своєрідності творчого мис-
лення та сприйняття, тому «наборі» художніх тропів, серед яких, 
цілком за бароковою традицією, особливе місце належить оксю-
моронам, протиставленням, багатозначній грі змістів та образів.

 Серед «барокових» картин кінця 1980-х – початку 1990-х ро-
ків – полотна «Без назви», «Плеяда» (обидва – 1989 рік) Л. Вар-
тиванова, «Юдиф та Олоферн», «Дискусія про таємницю» (оби-
два – 1988 рік) О. Гнилицького, «Аве, Цезар» (1988–1989), «Дари 
волхвів», «Битва під Жовтими Водами», «Платонічна любов до 
каміння», «Політ блакитних колон» (усі – 1989 рік), «Чи Сусан-
на я?» (1990) Д. Кавсана, «Симетрія шляху» (1989) Ю. Соломка, 
«Прогулянка на березі», «Цар-риба», «Небесний хор, або З піс-
ні слова не викинеш» (усі – 1989 рік) В. Трубіної, «Ті, що тіка-
ють від грози», «Жовта кімната» (обидва –1989 рік) О. Голосія, 
«Концерт бароко», «Бронзовий релікварій» (обидва – 1987 рік), 
«Елегія» (1989), «Недовіра до Караваджо» (1989), «Бревіарій 
кохання»» (усі  – 1989  рік) С.  Ликова, «Царське та імператор-
ське полювання на Русі», «Царські врата» (обидва  – 1988  рік), 
«Любов над рожевими островами» (1989), «Тріумфальна арка» 
(1990) В. Раєвського тощо. 

 «Бароковість» прокреслює творчість О. Ройтбурда – від його 
відомих «біблійних полотен» кінця 1980-х – початку 1990-х ро-
ків («Таємне видіння Єзекіїля», «Пророк», «Нашіптування», усі 
три  – 1988  рік; «Гімн демонам і героям», 1989  рік та ін.) до ве-
ликого циклу «Ройтбурд vs Караваджо» (2008–2009) і  відеоін-
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сталяцій «Психоделічне вторгнення броненосця “Потьомкін” у 
тавтологічний галюциноз Сергія Ейзенштейна» (1998) та «Ерос 
і Танатос переможного пролетаріату в психомоторній параної 
Дзиги Вертова» (2001), де в сюрреалістично-бароковий спосіб 
порівнювалися різні ідеологічні й естетичні міфи – авангарду та 
соцреалізму… У концентрованій формі постають ці особливості 
й у творчості В. Рябченка. «Смерть Актеона», «Мильні персона-
жі», «Бійня» (усі – 1988 рік), «Сусанна та старці», цикл «Гра з пер-
сонажами», «Велике полювання» (1989), «Метод спокуси» (1990), 
«Берег непроявлених персонажів» (1991), «Притча» (1993) та інші 
великі за розміром, яскраві й вигадливі полотна художника ре-
презентували «нову авторську міфологію», густо замішану на 
цитатах та історико-культурних алюзіях, коли основною постає 
сама «атмосфера міфу», насичена вільною фантазією, розкути-
ми трансформаціями форм і зображень, безмежним простором 
гри. Ці твори наче ілюструють ті риси бароко, про які писав ще 
Г. Вьольфлін: у бароко «видимість панує над буттям»; «справж-
ньою метою бароко є створення незалежного від предмета ефек-
ту як щодо форми, так і щодо світла й кольору»; «бароко полю-
бляє перехрещення. <…> насолоджується новою конфігурацією, 
що постає з цього перехрещення»  26. 

 Звільнюючись від канонів радянського мистецтва, худож-
ники густо заповнювали полотна цитатами й образами різних 
історичних епох, авторськими фантазіями, інтерпретаціями 
відомих тем і сюжетів та вигаданою «новою міфологією», наси-
чуючи їх відвертою суб’єктивністю, підкресленою експресивною 
живописністю. Їхні композиційні та змістові побудови цілком за 
бароковим принципом перетворювалися на карколомні ребуси, 
які відсилали до історії мистецтва й літератури, повертаючи в 
художній простір образну багатозначність і багатовимірність, 
а разом з цим – притаманні постмодерну іронію і відчуття аб-
сурду, творчої гри, свободу мистецьких засобів та прийомів. Але 
якщо для одних з названих художників необароковий період за-

26 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции сти-
ля в новом искусстве. СПб.: Мифрил, 1994. С. 25, 374, 370.
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галом лишився певним етапом у творчості, а пізніше змінився 
зверненням до інших образно-стилістичних систем, то для ін-
ших бароковість унаочнила основні риси художнього мислення 
та сприйняття, зберігаючи своє значення надалі.

 Чи не найбільш показовою з огляду на це є творчість А. Са-
вадова  – одного з головних мистців «нової української хвилі», 
роботи якого стали етапними для вітчизняної образотворчості 
останніх десятиліть, демонструючи до того ж показові тенденції 
часу. Своєрідним «маніфестом нової української хвилі» можна 
вважати його (у співавторстві з Г. Сенченком) картину 1987 року 
«Печаль Клеопатри», що певним чином синтезувала особливості 
українського постмодерну, необароковість якого віддзеркалю-
вала не лише образно-стилістичні особливості, а  й риси світо-
відчуття та світосприймання. Однак уже в цьому полотні, що 
в абсурдистський спосіб відсилав до кінного портрета принца 
Бальтазара Карлоса пензля Веласкеса, зображуючи кремезну 
жіночу фігуру верхи на тигрі в умовному пейзажі з окреслени-
ми грубою лінією деталями, позначилася одна з найактуальні-
ших проблем сучасної культури – переоцінка історії мистецтва, 
звільнення від стереотипів її сприйняття.

 Властиві бароковій свідомості глибокі відчуття примарно-
сті, несправжності, карнавальності дійсності, що в постмодерну 
епоху набули нової виразності (адже, на думку філософів, голо-
вним принципом культури постмодерного необароко стає гра 
між справжнім та удаваним, між «бути та здаватися»  27), призве-
ли до переоцінки загальної системи мистецтва, його можливос-
тей та ролі в культурі. Нове мистецтво, за версією А. Савадова 
й Г. Сенченка, водночас з пласкими канонами соцреалізму по-
лемізувало з основним міфом модернізму – про «мистецтво як 
прозріння», істину, котра, як виявилося, не може нічого довес-
ти та нічому навчити… Варто згдати слова К.  Оуенса про твір 
постмодерну, що «говорить про бажання, котре постійно зазнає 
фрустрації, про амбіції, які постійно залишаються нереалізо-

27 Философский словарь  / авт.-сост. С.  Я.  Подопригора, А.  С.  Подопригора. 
Изд. 2-е, стереотип. Ростов на Дону: Феникс, 2013. С. 259–260.
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ваними; і в цьому сенсі його деструктивний удар націлений не 
лише проти сучасних міфів, що складають царину його сюжетів, 
а  й проти символічного тотального імпульсу, що характерний 
для мистецтва модерну»  28. Можливо, як ніхто інший в україн-
ській образотворчості, А. Савадов відчув ту глибоку драму по-
шуку художньої істини, що чи не вперше постала в мистецтві 
саме в добу бароко й загострилася в часи нової цивілізаційної 
кризи на межі ХХ–ХХІ ст., яка в нашій країні збіглася з розпадом 
СРСР і болючим утвердженням української незалежності. Серед 
нових цивілізаційних викликів мистецтво мало заново вибудо-
вувати свій простір, окреслювати своє місце, шукати нові засоби 
висловлювання. 

 …У стилістиці «Печалі Клеопатри» художники написали ще 
кілька полотен («Вітальний сезон», «Меланхолія», «Вавілонський 
притулок»), у  яких було розвинено вільне цитування відомих 
картин, іронію щодо їхнього образного змісту, пародіювання 
«великого стилю» з його псевдопафосом і репрезентативністю.

 У 1996 році (тепер разом з О. Харченком) А. Савадов створив 
велике фотопанно «Невинне вторгнення», позначене ремаркою 
«кібербароко». Яскрава багатофігурна композиція ніби імітува-
ла барокові полотна, на ній були зняті напівоголені натурники 
в підкреслено театральних позах. Використана тут гіперреаліс-
тична естетика, що доскіпливо передавала найдрібніші деталі, 
програмна видовищність та абсурдність зображуваних обра-
зів стануть визначальними у великих живописних картинах 
А.  Савадова 2000-х років («Серце», 2006  рік, «Дзиґа», 2007  рік, 
«Фіо-ленд», 2009 рік, «Hommage Марії Приймаченко», 2010 рік, 
«Лабораторія Орфея», 2012 рік тощо). Великі панно А. Савадо-
ва ніби пародіювали основні принципи барокового твору, його 
зовнішню патетику, декоративність, химерну багатозначність, 
нероздільність правди та вигадки, внутрішнє напруження, що 
ховається за іронією та гротеском. Варто навести відому харак-
теристику бароко М. Фуко: «Це ігри, зачарування якими поси-

28 Оуэнс К. Аллегорический импульс: к теории постмодерна. URL: https://spec-
tate.ru›allegorical2-1.
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люється на основі цієї нової спорідненості схожості й ілюзії; по-
всюди вимальовуються химери подоби, але відомо, що це лише 
химери; це особливий час бутафорії, комічних ілюзій, театру 
<…> це час оманливих почуттів; це час, коли метафори, порів-
няння й алегорії визначають поетичний простір мови»  29. У пан-
но А. Савадова ці риси є програмно акцентованими, що ніби ви-
черпує барокову модель твору.

 Водночас у 1990-х роках художник створює фотопроекти, 
у яких образна бароковість артикулює тепер уже суто соціальні 
проблеми, пов’язані з драматичними колізіями життя сучасної 
України. Серед них – «Deepinsider» (1998 рік, за участі О. Харчен-
ка), що складався з окремих серій «Донбас-Шоколад», «Мода на 
кладовищі», «Оранжерея» та, як завжди в художника, поєднував 
непоєднуване – трагізм і фарс, реальність і відверту театралізо-
ваність, жорстку правду й вигадку. У цих творах, що стали етап-
ними для українського мистецтва, автор звернувся до граничних 
ситуацій, котрі дають можливість загострити тему, показати її в 
новому ракурсі, викликати в глядача безпосередню реакцію. Як, 
наприклад, у «Моді на кладовищі», де манекенниці у відвертому 
вбранні позували на тлі могил та поховальних процесій. Мабуть, 
одним з перших в українському мистецтві художник звернув-
ся тут до надзвичайної актуальної проблеми нашого часу – ре-
альності й шоу-бізнесу, що трансформує будь-які життєві події 
крізь призму «краси та глянцю», дедалі більше підміняючи в сус-
пільній свідомості критичне сприйняття й аналіз дійсності.

 …Після створення серія «Донбас-Шоколад» неодноразово 
експонувалася на вітчизняних та міжнародних виставках, уві-
йшла до етапних явищ світового мистецтва кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.  30, на сучасному етапі розвитку цивілізації інтерпретуючи 
одну з наскрізних тем нового часу – тему тяжкої фізичної праці, 
що, представлена в цьому разі на прикладі шахтарів, ніби синте-
зувала протиріччя сучасної культури. Художник звернувся тут 

29 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.: Прогресс, 1977. 
С. 100.

30 Тейлор  Б. ART today. Актуальное искусство 1970–2005. М.: Слово, 2006. 
С. 200–201.
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до відверто постановочних фото, перетворивши шахтарів на на-
турників, що стають учасниками абсурдистського перформансу. 
Але шахтарі довірилися мистцеві: вони знімалися оголеними, 
у  білосніжних балетних пачках, у  блискучих масках… Зйомки 
відбувалися в справжніх українських шахтах, іноді із загрозою 
для життя, у  забоях за сорокаградусної спеки. «Донбас-Шоко-
лад» не лише розвінчував головний радянський міф «про лю-
дину праці» як господаря країни, що вичерпався від років неза-
лежності, а й звертався до чи не найбільш актуальної соціальної 
проблеми часу: занепаду видобувної індустрії та ширше – ручної 
праці, що в умовах економічної та політичної кризи в суспільстві 
найжорсткіше позначилося на житті робітників (уже від почат-
ку 1990-х років протестні акції шахтарів в Україні стали виявом 
глибокого соціального напруження). За бароковим принципом 
контрасту фотосерія А. Савадова демонструвала майже класич-
ну красу чоловічих тіл і страшенні умови роботи, поєднуючи їх 
з «балетом», що правив за метафору тої «офіційної культури», 
яка з радянських часів прикривала антилюдяність повсякдення. 
Проте зміст «балету» бачився художником зовсім неоднозначно. 
Це витончене мистецтво класичного танцю, як відомо, ґрунту-
ється на постійній виснажливій праці, а його світ є не менш жор-
стоким, ніж шахтарський, за легкими рухами танцівниці при-
ховуючи кров та піт… Порушена художником тема залишається 
актуальною. Драма українських шахтарів з новою силою поста-
ла 2014 року, зосередивши навколо себе найболючіші проблеми 
сьогодення.

 У 1999 році А. Савадов зняв фотосерію «Колективне червоне». 
Звернення до радянського минулого, яке в суспільній свідомості 
все більше перекривається новими міфами, розглянуто худож-
ником у широкому просторі мистецтва та культури, де «черво-
не» (колір радянського прапору) не обмежується лише марку-
ванням ідеології та пропаганди, воно має інший зміст  – колір 
крові, пристрасті, життя, смерті й самого малярства. Чи не тому 
сцени політичних маніфестацій з червоними прапорами сусі-
дять у «Колективному червоному» зі сценами на шкуродерні та 
з персонажами кориди, залучаючи до образного простору мотив 
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жертвоприношення та насилля. Оббіловані туші тварин на фо-
тографіях А. Савадова викликають у пам’яті полотна Х. Сутіна, 
міф про Мінотавра, натюрморти художників ХVII–XVIII ст. За-
фіксовані перформанси художника підкреслено театралізовані, 
їхня видовищність, як у бароко, замішана на трагедії, а образний 
пафос майже класичний. Утім, його соціальність є не тільки кри-
тичною, а й філософською. Представлена в експозиції виставки 
«Міф “українське бароко”» поряд з пломенистими фарбами на-
родної картини, напруженими кольорами творів вітчизняного 
авангарду й трагічно-романтичним полотном В.  Пальмова «За 
владу Рад!» (1927), серія «Колективне червоне» наче поєднала 
між собою різні епохи в Україні, унаочнюючи той жорстокий 
«театр історії», ціною художньої виразності якого стає людське 
життя. «На мій погляд, – розмірковує художник, – буквально со-
ціальним мистець не має бути. Художник малює людей, тому він 
один з учасників діалогу. Натомість потреба художника в тому, 
щоб переживати й уславлювати божественну красу, а не тільки 
таврувати нерозвинуте суспільство. Суспільство завжди буде 
нерозвиненим. Особисте спасіння завжди відбувається швидше, 
ніж колективне»  31.

 Фотосерія А.  Савадова «Книга мертвих» (2001) стала чи не 
найбільш шокуючою роботою художника. Хоча тема смерті про-
креслює всю історію світового мистецтва, на певних його етапах 
трактована то епічно й піднесено, то жорстко натуралістично, 
у даному випадку її інтерпретація вражала несподіваністю само-
го авторського підходу. Адже для своєї роботи він задіяв справ-
жні людські трупи, що були взяті з моргу та складені в певні «сю-
жети». Їхнє «оживлення» відбувалося за допомогою освітлення і 
довколишніх побутових речей. Страхітливі сцени з «оживлени-
ми мерцями» нагадували і фрагменти фільмів-жахів, і барокові 
картини з плетивом людських тіл… Але «Книга мертвих» А. Са-
вадова мала й цілком актуальний соціальний зміст, приверта-
ючи увагу до тої «культурної некрофілії», якою, за висловом 

31 Савадов  А. С  молодежью общаюсь непосредственно… Українська правда. 
2009. 28 вересня. URL: https://life.pravda.com.ua › socie.
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О. Забужко, «заражена ціла новітня українська культура»   32, де 
заради об’єднання нації політики в той чи інший спосіб відвер-
то маніпулюють національними трагедіями, використовуючи у 
своїх PR-технологіях жертв Голодомору, Другої світової війни, 
тепер і загиблих на Майдані…, а постійною темою обговорень у 
суспільстві залишаються нерозкриті вбивства. Складаючи свої 
страшні «сюжети», художник порушує питання про цінність 
людського життя, про тих відомих і невідомих померлих та за-
гиблих, яких влада використовує у своїх політичних цілях. «Світ 
мертвих  – віддзеркалення світу живих, – уважає художник.  – 
А ми ж намагаємося цього не помічати…»  33.

 Дослідники зазначають, що в багатьох пострадянських дер-
жавах, як ми це бачимо і в Україні, інтерес до минулого нерід-
ко обертається «зловживанням історією» (Д. Гайєр), переважно 
представленою «міфами, символами, святими, героями та муче-
никами, які виходять з могил, коли їх викликають. Історія слугує 
резервуаром відтворення національного духу, інстанцією для 
обґрунтування життєвого права нації, для легітимізації загро-
зи насилля. Зводяться разом комплекси загрози і демонстрація 
сили, страх та готовність до агресії. <…> Національне почуття 
перековується на зброю та спрямовується проти сусіда з чужи-
ми віросповіданням і мовою, котрий повинен відповідати за не-
справедливість, заподіяну нації – усе одно, було це нещодавно чи 
багато століть тому»  34.

 У цьому контексті нове мистецтво стало тим простором 
культурної рефлексії, де знайшов відображення художній аналіз 
багатозначності історичної проблематики. Актуальність бароко-
вих візій та парадоксальність їхнього сприйняття в Україні чи 
не найпоказовіше ілюструє своєрідна «історична містифікація», 
що відбулася 19 травня 1990 року в київському Будинку вчителя, 

32 Забужко  О. «Психологічна Америка» і азіатський ренесанс, або знову про 
Карфаген. Сучасність. 1994. Чис. 9. С. 158.

33 Ткачук  Т. Самый скандальный украинский художник Арсен Савадов. 
Факты. 2003. 5 сентября.

34 Гайер Д. Насилие и история в посткоммунистическое время. Вопросы фило-
софии. 1995. № 5. С. 30.
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коли молодий поет В. Цибулько зачитав текст під назвою «Транс-
національний шлягер, або Золото Павла Полуботка». Відвертий 
постмодерністський симулякр несподівано впав на благодатний 
ґрунт. Про «золото гетьмана Полуботка», яке з ХVIII ст. нібито 
зберігається в лондонському банку, за тиждень говорила вся 
Україна, включаючи Верховну Раду. Знайшлися ті, хто підра-
хував, що тепер, разом з відсотками, за цим рахунком на долю 
кожного українця припадає по 50 тисяч фунтів стерлінгів, за до-
помогою яких країна легко може вирішити всі свої економічні 
проблеми. Пізніше В.  Цибулько розповідав: «Це була така собі 
мистецька провокація і ніхто не знав, чим вона скінчиться, але 
виявилося, що її треба було вкинути в масову свідомість саме 
тоді»  35. У суспільному сприйнятті цієї акції, у дискусіях навколо 
неї відбилися парадокси «історичного часу» в Україні, що існує 
тут у своєрідній формі «Future in the Past» – «минулого в май-
бутньому». А тому, попри задекларований «європейський вибір» 
розвитку з його прогресистським вектором, «український час» 
зостається міфологічним, вільно трансформується, розтікається 
в різні боки, через що «минуле» ніяк не закінчується, і саме до 
нього часто апелюють для вирішення проблем майбутнього.

 Недарма саме «історичний час» і «національні цінності» ста-
ли темою одного з етапних для вітчизняного сучасного мисте-
цтва художніх проектів – «Українських грошей» О. Тістола, що 
складається з малюнків, офортів, великих живописних панно й 
масштабних інсталяцій. Розпочатий 1984  року, наприкінці ра-
дянської епохи, за міфологією якої гроші були категорією тимча-
совою і мали зникнути в новому комуністичному суспільстві, він 
шугнув у сьогодення – капіталістичну дійсність, коли гроші ста-
ли визначальним життєвим важелем (у середині 1990-х до проек-
ту приєднався М. Маценко). У трактуванні художників гроші по-
стають як категорія культурно-символічна, що не тільки фіксує 
історію національної державності (як відомо, у 1918 році дизайн 
українських банкнот розробляли такі видатні мистці, як Г. Нар-

35 Онисько О. Лицарі розмитого іміджу. ПІК (Політика і Культура). 2000. № 13 
(48). С. 36.
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бут, М. Бойчук, О. Богомазов), але й відбиває основну проблему 
України – вибір цінностей, справжніх та оманливих. Об’єднуючи 
у своєму проекті історичні «українські бренди»  – легендарну 
Роксолану (полонянку, котра стала дружиною турецького сул-
тана), гетьманів, козаків на конях, прочитані крізь радянську 
естетику трафаретів та кліше псевдобарокові орнаменти, авто-
ри залучають персонажів національної міфології в «маркований 
простір» сучасного ринку й одночасно привертають увагу до 
актуальної сьогодні теми «утопій та обміну», ідеологій, які ста-
ють ринковими цінностями, і самого мистецтва, що існує нині 
на перетині культурних процесів і маркетингових стратегій, де 
поєднання художніх тенденцій, законів ринку й соціальних про-
цесів визначає значимість та ціну художнього твору. Не випад-
ково Б. Гройс розглядає і саму ідентичність як поняття ринкове, 
капіталістичне, вона «функціонує, оскільки функціонує справа, 
що має певну назву, вона функціонує de facto, доки існує фак-
тичність певних речей»  36. У вітчизняному контексті ця пробле-
матика набуває особливої гостроти, віддзеркалюючи перехід від 
примарності ідеологій до створення реального матеріального й 
культурного «продукту», якість, зміст і вплив якого і мають ви-
значити, зрештою, «українські цінності».

 Тему «маніпуляції історією» пізніше продовжив проект 
О.  Тістола та М.  Маценка «Мать городов» (2005) з  кольорови-
ми світлинами фасадів відомих київських будівель: НХМУ, го-
ловного корпусу університету ім.  Т.  Г.  Шевченка, Маріїнського 
палацу тощо. «Очищені» від «зайвого», тобто навколишньої за-
будови, архітектурні фасади постають тут частиною великого іс-
торичного «театру», монументальною «сценографією», здатною 
інсценувати будь-які зміни суспільного контексту… 

 Але особистий «творчий проект» О. Тістола розпочався рані-
ше – на межі 1970–1980-х років, коли в ранніх його роботах по-
значилася тема, що стала наскрізною (суперечність між формою 
та змістом, іронічна естетична гра, «перекодування» звичних 
символів і стереотипів) і ввійшла до програми створеної ним 

36 Гройс Б., Рыклин М. Рынок вместо Архива. Искусство кино. 2002. № 2. С. 111.
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1989 року разом з К. Реуновим, М. Скугарєвою, Я. Бистровою та 
О.  Харченком групи «Вольова грань національного постеклек-
тизму», чи не найвиразнішою рисою картин учасників якої ста-
не саме «необароковість», що окреслювала своєрідність і пара-
доксальність культурного простору країни. Як писала 1990 року 
в статті про групу О. Свіблова, бароко – «стиль, що не встиг до 
кінця вичерпати своїх можливостей, містить у собі величезні 
трансформаційні потенції, які блискуче використовують моло-
ді українські художники. Звернувшись до “шалених” кольорів 
українських парсун, залучаючи до робіт специфічну південно-
російську літературу, тобто надмірну, хоча й обтяжливу мета-
форичність, “Вольова грань” наче підкреслено демонструє своє 
національне коріння. Водночас, прикидаючись націоналістами, 
вони тут-таки профанують цей тип свідомості… Якщо йде гра 
з історією, то вона заплутана й профанована, і водночас гідність 
високого предмета збережено»   37. У  картинах О.  Тістола кінця 
1980-х – початку 1990-х років («Прощання слов’янки», 1987 рік; 
«Возз’єднання», «Їх», обидві  – 1988  рік; «Суворов», 1992  рік; 
«Вправи з булавами», 1989 рік; «Зиновій Богдан Хмельницький», 
1990 рік та ін.) іронічно, з почуттям гумору й добре прихованою 
особистісною причетністю відтворювався світ вітчизняного ба-
роко, з його розмахом і пафосом, гротесковою квазіакадемічніс-
тю і фольклорною наївністю, сумішшю піднесеного й ницого, 
прекрасного й потворного. А деталі полотен змішували атрибу-
ти українського бароко (булави гетьманів, герби, елементи орна-
ментів тощо) і радянську символіку, прийоми складного «ви-
сокого» живопису й «монументальної пропаганди». Загострена 
необароковість відзначала й живопис К. Реунова (картини «На 
схилах Дніпра», 1988  рік; «Переможців не судять. Подарунок 
великому російському народові від великого українського наро-
ду», «Котлета по-київськи», «Не кажи “ні”», усі – 1989 рік; «У по-
шуках щасливого кінця», 1990 рік та ін.), що парадоксально по-
єднував властиві історичному бароко «розриви між формою та 
змістом» (С.  Жижек), «націоналізацію привнесених ззовні ху-

37 Свиблова О. В поисках счастливого конца. Родник. 1990. № 5. С. 40.
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дожніх принципів» і «фольклоризацію своїх ідей» (Ю. Лотман) з 
еклектичністю та фальшивістю радянської естетики, а включені 
в композиції слова, літери, фрази руйнували звичний картин-
ний формат, підкреслюючи їхню приналежність до іншої, кон-
цептуальної, доби. Бароковість картин О. Тістола та К. Реунова 
своєрідно віддзеркалювала й перехідність епохи кінця 1980-х – 
початку 1990-х років з її рухливістю, непевністю, завершенням 
старої радянської та початком нової – тоді ще невідомої – доби. 
Щодо цього О.  Свіблова зазначала: «Олег Тістол та Костянтин 
Реунов створюють світ прекрасний, навіть розкішний. Інколи 
його перебільшена красивість насторожує. У бездоганній тісто-
ловській палітрі починають проступати елементи гнилизни та 
розпаду. Як мильна піна, опадають блискучі барокові компози-
ції Костянтина Реунова. Мотив фінальності виявляється вплете-
ним практично в усі твори молодих українських художників»  38. 

 Близькими до них стали картини учасниці групи М.  Ску-
гарєвої («Портрет молодої людини», 1991  рік; «Портрет Олега 
Тістола», 1990 рік; «Тістол», 1992 рік; «Севастопольський вальс», 
1994 рік; «Фрагмент», 1995 рік; «Partagas», 1997 рік), у яких склад-
но переплітаються розпливчасті людські постаті й підкреслена 
декоративність, що ніби прагне прикрити «красою» внутрішню 
кризу. Вільно написані картини художниці поєднують іронію 
щодо класичних «ню», певний «жест» у  бік радянського мону-
ментального мистецтва (мотив керамічної плитки) і  вкраплені 
в живопис гаптовані фрагменти – птах, обличчя, квітка… Їхнє 
«барокове походження» засвідчує саме розташування у верх-
ньому кутку полотна, там, де на старовинних портретах тради-
ційно зображали геральдичні композиції. У сполученні виразно 
живописних оголених фігур, орнаментальності тла й об’ємності 
вишитого фрагмента розгортається особлива модель барокової 
картини  – водночас і засобу репрезентації, і  елемента прикра-
шання простору.

 Роботи художників «Вольової грані…», створені на зламі об-
разно-естетичних систем, наче унаочнювали рухливість тради-

38 Там само. С. 40–42.
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ційних знаків і символів, що в новому культурному контексті 
постмодерної доби втрачали змістову усталеність, наповнювали-
ся іншими значеннями. 

 У середині 1990-х О. Тістол та М. Маценко створили групу 
«Нацпром», продовжуючи розпочате «Вольовою гранню…» до-
слідження «краси національних стереотипів». Їхні спільні робо-
ти (крім названих, панно «Пілсудський», 1993 рік; проекти «Му-
зей архітектури», 1996 рік; «Музей Ататюрка», 1995 рік та ін.), де 
інсталяції, картини, фотографії є формою дослідження парадок-
сів вітчизняної історії, масової свідомості, особливостей націо-
нального світосприйняття з властивими йому замилуваннями 
красою і схильністю до міфотворення.

 Від початку 2000-х років М.  Маценко працює над великим 
«Геральдичним циклом», у якому за усталеною ще в епоху баро-
ко традицією або візуалізує символи, гасла й ідеоми радянських 
часів («Дари ланів», «Красиве і корисне», «Буде хліб  – буде піс-
ня», «Мистецтво належить народу», «Щастя у праці» тощо), або 
вигадує логотипи фантастичних установ, як, наприклад, «Укр-
якірланцканатпром»… У своїх орнаментально-символічних ком-
позиціях художник наче унаявлює близькість естетичних стерео-
типів, що зберігаються в українській культурі. Адже так само, як в 
орнаментах Київської Русі, курчавляться лінії в бароковій графі-
ці, вигадливих шрифтах вітчизняного модерну, фольклорних ма-
люнках, радянських плакатах, знову оживаючи в графіті на вули-
цях наших сучасних міст. У «геральдиці» М. Маценка співіснують 
гетьманські булави, лопати та коси, молотки, кукурудза, мобільні 
телефони, картоплини, гітари, вила, пишні троянди, ланцюги, ко-
лосся…, що їх він перетворює на символи та знаки культури, для 
якої і досі вибір цінностей, національних, побутових, естетичних, 
залишається чи не основною проблемою.

 Своєрідне бачення барокових традицій демонструють робо-
ти С. Панича. На відміну від більшості художників «нової хвилі», 
котрих у бароковості привертала насамперед вільна живопис-
ність, він звернувся до барокової графіки з її пишними орнамен-
тами та складною алегоричністю. Полотна художника 1990-го 
року – «Апофеоз живопису», «Прийміть слово втіхи», «Я всіх вас 
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дуже люблю», «Виноградна лоза для вдових і пошлюблених»  – 
схожі на великі (300 х 200 см) розфарбовані гравюри барокових 
панегіриків. Показово, що першою в цьому ряду творів худож-
ника стала велика серія картин «Лебедине озеро», створення 
якої припало на період розпаду СРСР – 1990–1992 роки. Попри 
відсутність прикмет часу й відвертих соціально-політичних 
алюзій, згадана серія С. Панича парадоксальним чином відгуку-
валася на актуальні тодішні події. Варто нагадати, що широкові-
домий балет на музику П. Чайковського в пізньорадянські роки 
перетворився на такий собі «знак біди» державної системи, що 
от-от мала зникнути: балет показували по телебаченню і разом 
з іншими класичними музичними творами транслювали по ра-
діо під час кризових ситуацій (смерті чергового очільника партії 
та держави, політичного заколоту тощо). Побачивши на екрані 
сцену «з  білими лебедями», громадянин СРСР одразу розумів: 
у країні щось відбулося. Балет використовували як політичний 
декор, отже, – як частину масової культури. Графіка бароко для 
свого часу теж була чи не найбільш демократичним видом мис-
тецтва, поширювалася разом з книжками та іншими друковани-
ми виданнями. Аскетичні за кольором (біле, чорне, трохи черво-
ного) картини серії зображували гіпертрофовані людські фігури 
в надзвичайно складних напружених позах та стилізовані квіти, 
поряд містилися тексти  – фрагменти з віршів початку ХХ  ст., 
що то пародіювали, то підсилювали псевдосюжетний мотив, де 
трагічне, ліричне, іронічне перепліталося в тугий образно-зміс-
товий вузол. Цілком за бароковими принципами художник наче 
заплутував глядача складними ремінісценціями, алюзіями, істо-
ричними аналогіями… 

 У свій спосіб відбився розпад СРСР та нова геополітична 
проблематика кінця ХХ – початку ХХІ ст. у творчості Ю. Солом-
ка: 1991 року він розпочав великий художній проект «Художня 
картографія». Основою для його творів стали географічні мапи 
окремих країн і світу, на які він «накладає» або цитати з відомих 
картин, або власні композиції. Першими на початку 1990-х років 
були створені «Вранішній туалет», «Галантна пара», «Поцілунок 
крадькома», «Приємний вечір», «Концерт» та  ін., у яких «мате-
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ріалом» для творчого експерименту мистця обрано картини ху-
дожників епохи бароко й рококо. Примхливі вигини найбільш 
«штучних», театралізованих стилів мистецтва легко вписалися у 
звивисті обриси материків, островів та країн, наче візуалізуючи 
думку про рухливість та відносність будь-яких фіксацій реаль-
ності – зміни кордонів держав на мапах відбивають непевність 
буття та традиційних цінностей… Варто зазначити, що хоча гео-
графічні мапи почали розробляти з прадавніх часів, спочатку 
вони нагадували «плани місцевості», у  теперішньому вигляді 
почали з’являтися у ХІІ ст., а їхнє поширення та деталізація при-
пали саме на «барокові» ХVI–ХVIII ст., віддзеркаливши у своє-
му художньому рішенні, напевно, і загальні естетичні уявлення 
епохи. Пізніше Ю.  Соломко зазначить: «Мапа стала для мене 
символом сучасного світу. Будь-які політичні події на планеті я 
тепер сприймаю дуже особисто <…> Адже мапа світу для мене 
від початку – ще й тло для інтерпретації історії мистецтва, ім-
пульс для захоплюючої постмодерністської подорожі»   39. Серед 
робіт Ю. Соломка є і такі, що своєрідно відтворюють суто укра-
їнську проблематику. Серед них  – «Остання барикада» (2003, 
співавтор  – Ісмет Шейх-Заде), де на тлі карти Криму борються 
між собою дві постаті, чи «Україна» (2009) із таємничою закри-
тою жіночою фігурою вздовж мапи України, що ніби натякає на 
ще не відому, приховану вітчизняну історію; або твір з одним з 
поширених барокових образів – «Лабіринтом» (2010), що вкри-
ває карту України, метафорично візуалізуючи складні пошуки 
вибору шляхів розвитку держави…

 Розглядаючи особливості інтерпретації барокового досві-
ду в сучасному українському мистецтві, неможливо оминути і 
найбільш контроверсійний у цьому аспекті фільм «Молитва за 
гетьмана Мазепу» (2001 рік, режисер Ю. Іллієнко), який через ак-
тивну участь у його створенні художника С. Якутовича критики 
назвали «намальованим кіно». Мабуть, саме в ньому національні 
проблеми, що накопичувалися в культурній свідомості протягом 

39 Соломко  Ю. Постмодерністський вояж. Кур’єр муз: Апологія. Маніфести. 
Декларації. Монологи. Київ, 1996. С. 13.
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століть, були візуалізовані чи не найбільш наочно й багатозначно. 
Побудований незвично (без послідовного викладу подій), радше 
асоціативно, складний, шокуючий, покликаний не пояснювати 
або розважати, а саме провокувати емоційну реакцію, виклика-
ти болісні рефлексії на драматичні проблеми українського буття, 
фільм виявився співзвучним загальній образності й художнім 
інтенціям постмодерного необароко, що його ознаками стають 
«театрократія» (Ж.  Баландьє), «ера вакууму» (Ж.  Липовецькі), 
«система симулякрів» (Ж.  Бодрійяр). «Іллєнко свідомо будує 
кадр, декорації, антураж, костюми персонажів у такий спосіб, – 
зазначав Ю. Шевчук, – щоб позбавити глядача найменшої мож-
ливости повірити в історичність моменту. Впадає в очі показова 
штучність атрибутики  – деякі персонажі носять римські тоги, 
Мазепа й Петро у сцені не зовсім платонічного єднання обмі-
нюються чоботами-панчохами, які пасують нью-йоркським по-
віям-трансвеститам, а не гетьманові і цареві. Схоже, що Іллєнко 
поставив собі завдання деконструювати, знищити звичні міфи, 
культи, які стали обов’язковими для українців у підході до ви-
датних діячів історії»  40. Для фільму С. Якутович написав великі 
багатофігурні полотна, створив інсталяції з реальних і штучних 
предметів, просторові архітектурні конструкції, стилізовані в 
дусі барокових споруд України. Складові оформлення не лише 
входили в композицію кадрів, а й були важливими елементами 
дії. У продемонстрованій у фільмі Україні справжньою залиши-
лася лише природа, пейзаж з полями та ріками, усе інше поста-
вало як бутафорія, муляжі, на яких перетворювалися персонажі 
розказаної історії. Цілком у постмодерністський спосіб автори 
фільму деконструювали звичну для України міфологізацію іс-
торичних діячів, вибудували провокативну оптику бачення іс-
торії, унаочнюючи протиріччя між вигаданим і справжнім, ле-
гендарним та дійсним, наповнюючи давні сюжети актуальними 
алюзіями. Закономірно, що одним з кульмінаційних моментів 

40 Шевчук Ю. «Молитва за гетьмана Мазепу» у Гарварді. Кіно-театр. 2005. № 1. 
С. 74.
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Олег Тістол. Возз’єднання.  
1988 рік. Полотно, олія
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Олег Тістол. Ніч яка місячна.  
1988 рік. Полотно, олія

Костянтин-Вінні Реунов. На схилах Дніпра.  
1988 рік. Полотно, олія
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Арсен Савадов. 
Із серії «Донбас-Шоколад». 

1997 рік. Світлина

Арсен Савадов.  
Із серії  
«Колективне червоне». 
1999 рік. Світлина
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Арсен Савадов. Із серії «Колективне червоне».  
1999 рік. Світлина
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Микола Маценко. Культура.  
2008 рік. Полотно, олія
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Олександр Ройтбурд.  Goodbye, Caravaggio.  
2008 рік. Полотно, олія

Василь Рябченко. Мильні герої.  
1988 рік. Полотно, олія
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стрічки став (хоча й сповнений перебільшеної патетики) вигук 
Мазепи: «Бути руїні, чи бути Україні?»…

 Свого часу Г. Вьольфлін підкреслював: «Бароко або, скажімо, 
сучасне мистецтво не є ні занепадом, ні удосконаленням класич-
ного мистецтва, воно – узагалі інше мистецтво»  41. Воно відкри-
ло нову епоху в мистецтві, що поставила під сумнів класичну 
ідеалізацію та канонічність, наголошуючи на новому динаміч-
ному, рухливому, антиномічному сприйнятті, пронизаному дра-
матизмом і відчуттям нестійкості буття. У нових цивілізаційних 
умовах кінця ХХ – початку ХХІ ст. ці риси відтворилися зано-
во, актуалізовані соціально-політичними, економічними, світо-
глядними кризами, які переживає людство. Складне становлен-
ня української незалежності ніби синтезувало цю проблематику, 
наповнюючи її власним історичним досвідом. Нове мистецтво, 
що вийшло на художню сцену від часу перебудови, у  свій, те-
пер уже постмодерний, спосіб переосмислювало й аналізувало 
національні традиції. У його творах відбилися і критика куль-
тури та суспільства, і  неоднозначна художня реакція на події, 
і прагнення переказати, відтворити, передати контроверсійний 
зміст українського досвіду. Твори «нової хвилі» позначили но-
вий етап у розвитку вітчизняної образотворчості, уперше після 
1910–1920-х років активно залучивши українське мистецтво до 
актуальної світової проблематики, привернули загальну увагу 
до його надбань. Необароковість віддзеркалила важливі риси 
національної свідомості, на новому етапі розвитку культури ак-
тикулювавши її наскрізні проблеми та змісти. 

 

41 Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля 
в новом искусстве. С. 22.
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ГОФМ А НІА Д А К АТЕРИНИ РА ДЬКО

У 2004  році, репрезентуючи виставку «10  DESYATKA», яка 
проходила в галереї «Хлібня» (Національний заповідник «Софія 
Київська») та об’єднувала десятьох київських художниць, мис-
тецтвознавець Олексій Титаренко писав: «Бруєвич, Гутнікова, 
Майстренко, Катя Радько – принцеси української графіки. Хто 
сильніша, хто слабкіша, але за кожною відчувається школа, ба-
гатовікова графічна культура»  1.

Зазвичай усе, створене художником у студентські роки   2, 
сприймається саме як суто «навчальне» розв’язання певних за-
вдань, метою яких є отримання правильної відповіді, а «есте-
тична цінність» додається в ролі необов’язкового, хоча й сим-
патичного, «бонуса». Але розповідь про творчість Катерини 
Радько має сенс розпочати з роботи, виконаної ще на другому 
курсі (1994), і не лише тому, що це була «перша зустріч з Гофма-
ном» (адже для завдання «оформлення книги» молода мисткиня  
обрала «Лускунчика та Мишачого короля»). Просто певні при-
йоми й особливості, характерні для художниці, стали добре по-
мітними вже тоді. 

Класичну, хоча й дещо несподівану, «різдвяну казку»   3 «Лус-
кунчик» нерідко ілюструють з підкресленою, надмірною пиш-

1 «10 DASYATKA».: каталог виставки. Київ, 2004. С. 4. 
2 Катерина Радько 1998 року закінчила Національну академію образотворчого 

мистецтва і архітектури (далі – НАОМА), майстерню книжкової графіки (ке-
рівниця – професорка Г. І. Галинська), а 2001 року – аспірантуру-стажування 
кафедри графіки НАОМА (керівник – професор Г. В. Якутович). 

3 Сучасний біограф німецького романтика Г.  Віткоп-Менардо пише щодо 
«Лускунчика»: «Гофману, этому великому путешественнику в кресле, по-
пасть в кукольное царство оказывается не более сложно, чем Перегринусу – 
прогуляться по Запретному городу. Во второй половине 1816 года в сбор-
нике историй для детей <…> выходит его знаменитая сказка “Щелкунчик 
и мышиный король”, одна из лучших рождественских сказок в литературе, 
написанная специально для детей его друга Гитцига. Буйные побеги и при-
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ністю   4 або, навпаки, надзвичайно лаконічно, якщо можна так 
висловитися, «інтелектуально-стримано»  5. Від першого варіанта 
Катерина Радько не просто відмовилася – вона, здається, із пре-
зирством його відкинула. «Чого в малюнках Катерини Радько 
до “Лускунчика” дійсно немає, так це горезвісної “гламурності” 
(або навіть “гламурненкості”). А ще – різного роду “подробиць” 
і “деталей”, можливо, і симпатичних самі по собі, але в цілому… 
зайвих»   6. З  другим варіантом складніше. Молода художниця, 
безумовно, тяжіла саме до нього, проте замість надмірної «інте-
лектуальності» запропонувала дещо інше – іронію, причому не 
лише гофманівську, а  й власну   7. Її «Лускунчик» отримав «по-
двійний шар» іронії.

чудливые арабески фантастического переплетаются в ней с простыми ли-
ниями реальной жизни; чудесное ниспадает гирляндами с незамысловатой 
мебели обычной городской квартиры. Элемент чудесного при этом доста-
точно мрачен, чтобы вызвать испуг у робких детей и воспламенить вообра-
жение тех, у кого хватит мужества без излишней привередливости пролезть 
через рукав висящего в чулане старого пальто, чтобы пуститься в опасный 
путь в царство короля Щелкунчика, каковой высокородный господин име-
нует себя также просто Дроссельмейером. Со времен Гофмана такой метод 
повествования, при котором происходит параллельное развитие фантасти-
ческой и реалистической сюжетных линий, прочно утвердился в литера-
туре; им, в  частности, весьма искусно пользовались Диккенс и Андерсен» 
(Виткоп-Менардо Г. Э. Т. А. Гофман. Челябинск: Урал LTD, 1998. С. 180–181). 
Перегринус  – герой іншого, останнього, гофманівського роману «Володар 
бліх»; ідеться про епізод, у якому він уважно роздивляється величезну карту 
Пекіна, зокрема Заборонене місто – район мешкання китайського імперато-
ра та його двору. 

4 Саме так проілюстрували одне з найновіших українських видань гофманів-
ської казки Оксана та Валентина Ігнащенки. 

5 Тут варто згадати ілюстрації Ніки Гольц (1925–2012) і Валерія Алфеєвського 
(1906–1989). 

6 Ламонова О. Про «Лускунчика» Катерини Радько. Наука і суспільство. 2018. 
№ 11–12. С. 62–63. 

7 «Гуаші київської художниці  – лаконічні й конкретні. Романтичні? 
Безсумнівно, але по-особливому. Адже до чудес тут ставляться… спокійно, 
чому й чудеса ці виглядають переконливими та майже природними, а серйоз-
ність героїв не заважає легкій іронії автора (чи, наприклад, Дроссельмейєра). 
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Хоча було поставлено завдання оформити саме книжку, і сту-
дентка майстерні книжкової графіки дійсно старанно будує 
обкладинку, шмуцтитул, ілюстрації сторінкові, півсторінкові, 
розворотні тощо (причому в розворотах-ілюстраціях ретельно 
стежить за тим, щоб персонажі – Марі, Королева або доданий у 
казку за власним бажанням чарівний Синій птах у карнаваль-
ній масці  – дивилися виключно ліворуч, «усередину книжки», 
нехай це й надає ілюстративному ряду певної одноманітності), 
насправді її «Лускунчик» генетично пов’язаний із графікою по-
передніх десятиліть (1970–1980-х років), так званої епохи тихого 
протесту, коли ілюстратор ставав не просто помічником, а спів-
розмовником прозаїка чи поета, тобто намагався передати через 
графічні аркуші «за мотивами», крім ідей літературного першо-
джерела, ще й власні. Саме тому Марі в ілюстраціях Катерини 
Радько постає старшою за свої сім років. Саме тому її Лускунчик 
не дуже схожий на нюрнберзьку ляльку традиційного «дизай-
ну», хоча Гофман і детально описує її в тексті   8. Гуаші молодої 

До речі, все це цілком гофманівські риси. Ілюстрації Катерини Радько  – 
яскраві, декоративні, навіть дещо строкаті <…> Втім, за бажанням (худож-
ниці), колористичне рішення може бути й… вишукано-елегантним <…>» 
(Там само). 

8 «<…> на видноті опинився прецікавий маленький чоловічок, що стояв тихо 
і скромно, немов спокійно чекав, коли надійде його черга. Чоловічок таки 
справді був прецікавий, хоч і не вдався ані зростом, ані поставою, – трохи 
задовгий кремезний тулуб не дуже пасував до коротких, тоненьких ніжок, 
і голова теж була завелика. Одне слово, чоловічок був не вельми вродливий, 
зате надолужував на вбранні: зразу було видно, що він освічений і має до-
брий смак. Він був одягнений у гарний, бузкового кольору доломан з білими 
позументами й ґудзиками та в гусарські рейтузи, а такі чобітки, як у нього, 
навряд чи доводилося коли взувати будь-якому студентові або й офіцерові. 
Вони так щільно облягали його тендітні ніжки, наче були намальовані на 
них. Смішно було тільки, що він на такий ошатний костюм та накинув тіс-
ний, лубкий, достоту дерев’яний плащ, а на голову натяг незугарну шапочку, 
наче в рудокопа <…> Маленький чепурун сподобався їй (Марі. – О. Л.) з пер-
шого погляду. Та аж тепер, добре приглянувшись до нього, вона помітила, 
що в нього ще й на диво добродушне обличчя. Ясно-зелені, витрішкуваті очі 
аж світилися ласкою та привітністю. Дуже личила чоловічкові й біла гарно 
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художниці – не так власне ілюстрації, як авторські (та ще й «до-
рослі»!) варіації (не фантазії, а саме варіації) на тему чудової (але 
«дитячої») казки. До того ж сама Катерина Радько не має жодно-
го наміру «прикидатися дитиною» і робити вигляд, що вона в усі 
ці різдвяно-новорічні дива… вірить (тим більше, що закінчуєть-
ся «Лускунчик», як пам’ятаємо, весіллям Марі – тоді вже восьми-
річної – із загадковим племінником Дроссельмейєра, який везе її 
у своє цукерково-лялькове королівство; дорослі ж читачі, прига-
давши хвороби та втрати свідомості, що прямо-таки пересліду-
ють героїню на сторінках казки, можуть і взагалі подумати про 
найсумніше). До речі, серед численних відтворень гофманівської 
казки (мультфільмів, фільмів, не кажучи вже про славетний ба-
лет П. Чайковського) сюжетно літературному першоджерелу не 
відповідає, здається, жоден! 

Але всередині цієї (якщо й не «авторської», то вже точно 
«власноруч створеної») системи художниця почувається абсо-
лютно вільно і так само вільно вирішує долі героїв – уже не так 
гофманівських, як своїх. І тому виникають і естетський з погля-
ду кольорового рішення «диптих» (насправді це форзаци уявної 
книжки) із Лускунчиком та Мишильдою, котра, звісно, сіра  – 
обережно крокує білим снігом на золотавому тлі (просто «спогад 
про Уїстлера» – такий собі «ноктюрн в сірому, білому та золота-
вому»), і сповнений надії та відчаю погляд, який кидає Марі на 
ляльку, котра аж ніяк не хоче нічого пояснити (у той час, коли за 
скляними дверима вже з’явилися Дроссельмейєр та його загад-
ковий племінник), і той самий, у літературному першоджерелі не 
згаданий, Синій птах, який, однак, тепер отримує роль надзви-
чайно значущу, хоча й дещо загадкову… У будь-якому разі зна-
йомство Катерини Радько з Гофманом було започатковане. 

Кольорові офорти до «Життєвої філософії кота Мура»   9 
(спочатку їх було сім, дещо пізніше художниця додала до се-

причесана борода  – завдяки їй ще дужче впадала в око мила усмішка, що 
цвіла на його червоних устах» (Гофман Е. Т. А. Кріхітка Цахес. Київ: Вид-во 
І. Малковича А-ба-ба-га-ла-ма-га, 1998. С. 162–163).

9 Офорти до «Кота Мура» друковані з двох, а  деякі  – із трьох дошок. При 
цьому використання кольору є досить своєрідним і навіть несподіваним, 
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рії восьмий) не лише суто хронологічно перебувають поряд і з 
«Лускунчиком», і з «Міщанином-шляхтичем» (1996) та «україн-
сько-бароковими» серіями художниці («Опис Києва» 1998 року 
за віршем Феофана Прокоповича, «Чоловіки з села Межиріч», 
«Прогулянка в пралісі», обидві  – 2001  року). Вони насправді є 
таким собі «місточком», логічною та образною «зв’язкою» між 
ними; саме завдяки «Муру» ранні твори Катерини Радько утво-
рюють цілісний «ланцюг», кожна ланка якого займає своє міс-
це   10. І  якщо «Лускунчика» можна вважати вдалою, але всього 
лише «пробою пера», а дипломну серію («Опис Києва») – свідо-
мим вибором графічної мови, якою мисткиня планує розмовля-

про що детальніше йтиметься під час аналізу окремих творів. Серед інших 
українських ілюстраторів гофманівського роману відзначимо Анатолія 
Василенка, чиї лінорити прикрасили відповідне видання із серії «Зарубіжна 
сатира і гумор» (1983), а  також відомого монументаліста й графіка Ірину 
Левитську, яка створила за мотивами творів німецького романтика, включа-
ючи «Кота Мура», живописну «Гофманіаду» (детальніше див.: Ламонова О. 
«Гофманіада» Ірини Левитської. Наука і суспільство. 2012. № 9–10. С. 53–58; 
Її  ж. «Гофманіада» Ірини Левитської. Київ. 2013. №  7–8. С.  190–192; Її  ж. 
300 і 1: про Анатолія Василенка і кота Мура. Культура і життя. 2019. Лют.). 

10 «Без особливого ризику помилитися можна стверджувати, що для Катерини 
Радько звернення до Гофмана – не примха митця, а ланка у ланцюгу, спая-
ному накріпко, хоч на перший погляд і дещо дивному. Насправді: “Кіт Мур” 
опиняється в найближчому сусідстві з мольєрівським “Міщанином у дво-
рянстві”, українською літературою XVII–XVIII ст. (і при цьому – максималь-
но далеко від, скажімо, добротних, але не “фестивальних” ілюстрацій до 
“Лускунчика”). Так що, судячи з усього, справа тут не тільки в Гофмані <…>, 
але й у безсумнівному тяжінні Катерини Радько до різного роду “бароковос-
ті”. Звичайно, відносити до бароко Мольєра було б трохи парадоксально (хоча 
нібито те ж саме XVII століття), а бачити в цій якості романтика Гофмана – 
і просто непристойно, але забудемо на мить, що мається на увазі конкретний 
“великий стиль”, і скористаємося першим значенням слова “бароко” – “див-
ний”, “чудернацький”. А щодо чудернацтв, то тут Катерина Радько блищала 
завжди – ще з часів “Косівського кроля”, графічного “хіта” 1990-х. Що ж до 
безпосереднього приводу для звернення саме до німця Гофмана, то можна, 
врешті-решт, згадати про стажування Катерини Радько в Лейпцизькій ви-
щій школі мистецтва книги й графіки (у 1999 році)» (Ламонова О. Сім гра-
вюр Катерини Радько. Наука і суспільство. 2005. № 11–12. С. 47). 
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ти, принаймні найближчим часом, то «Мур» певною мірою – її 
перший великий самостійний твір. 

Після створення восьмого офорта цикл отримав остаточну 
рівновагу: відтепер кожен із двох головних (заголовних!) пер-
сонажів (повна назва гофманівського роману  – «Життєва фі-
лософія кота Мура разом з уривками біографії капельмейстера 
Йоганнеса Крейслера, випадково знайденими серед аркушів 
макулатури») отримав по чотири ілюстрації  11. Цікаво, що Кате-
рина Радько якось зберегла навіть особливості, що відрізняють 
дві оповіді одна від одної. Адже мемуари філософічного кота – 
це зв’язана, безперервна, неспішно й дуже ґрунтовно викладена 
історія «місяців юності», «перебування в Аркадії», «місяців на-
вчання» і «місяців дозрілого чоловіка», натомість історія Крей-
слера  – дійсно «уривки», що починаються з напівфрази і так 
само напівфразою перериваються – аж поки не обриваються на-
завжди  12. Утім, «Мур» – роман на диво реалістичний (якщо, пев-

11 У попередньому складі та сама серія створювала дещо інше враження: «Сім 
гравюр впевнено розпадаються на два “підцикли”. Це цілком пояснюється 
простим уважним читанням Гофмана, роман якого, як відомо, також скла-
дається з двох рівноправних історій  – мемуарів кота-філософа і біографії 
капельмейстера Крейслера (у фрагментах, “випадково знайдених серед ар-
кушів макулатури”). Згодом (якщо з’являться нові офорти) співвідношення 
може змінитися, але поки в одному з “підциклів” Катерини Радько чотири 
ілюстрації, а в другому відповідно – три. Перший присвячено власне Муру, 
другий  – Крейслеру. Кіт, таким чином, переважає, що вже певним чином 
порушує існуючу у Гофмана рівновагу. Однак річ ще й в тому, що офорти 
“про кота” справді затьмарюють собою усе інше. Чудернацькі й дивні події, 
що відбуваються при дворі князя Іренея, не те щоб “цілком губляться”, але, 
безумовно, відступають на другий план перед вечіркою котів-буршів або 
співанням ними ж під місяцем “Гаудеамус”. Сама Катерина Радько ніжно по-
любляє меланхолічного Мура, який розстався з Кицькиць, з офорта “Бував і 
я в Аркадії”. Що ж до успіху, то найбільший випав на долю портрета Мура з 
капельмейстером Крейслером» (Там само. С. 47–48). 

12 «<…> писатель продолжает работу над романом <…> “Житейские воззрения 
Кота Мурра, наряду с отрывками из биографии капельмейстера Иоганнеса 
Крейслера на разрозненных макулатурных листах”. Это “двустворчатый” 
роман, роль “шарнира” в  котором играет Крейслер, развившийся, зрелый 

www.etnolog.org.ua

IM
FE



432

Ламонова Оксана

на річ, не враховувати кота, котрий самотужки навчився читати 
та писати, а у своїх мемуарах вільно й дещо надмірно цитував 
Шекспіра та Гете), і  замість звичайних для Гофмана чаклунів і 
фей тут діють, незважаючи на всі хитросплетення напруженого 
сюжету й численні «таємниці», окремі з яких так і залишаються 
нерозкритими, усього лише геніальні музиканти, дивакуваті ви-
нахідники та радниці-інтриганки. Отже, для офортів Катерини 
Радько, що ілюструють безпосередньо котячі мемуари, харак-
терні логічність та ясність викладення – тут «майже все зрозумі-
ло», натомість офорти, присвячені історії Крейслера, трактовані 
художницею як фантастичні, химерні видовища, де поза просто-
ром і часом мешкають і діють не так люди, як примари та чудо-
виська, у  котрих ще треба впізнати героїв Гофмана. Крім того, 
якщо «мурові» офорти є, так би мовити, і кольорово, і пластично 
«насиченими», то «крейслеріана» – це ажурне мереживо з легких 
ліній і напівпрозорих кольорів.

Проаналізуймо детальніше офорти, розташувавши їх згідно з 
послідовністю глав, які вони ілюструють.

Перший з офортів є своєрідним шмуцтитулом, «порталом» 
до роману. Це саме Eester Eindruck – «Перше враження». У склад-
но побудованому, нібито закрученому в спіраль просторі зібра-
лися якщо не всі, то численні його герої – люди, коти і навіть де-
рево князівського парку. Конкретного сюжету офорт, здається, 
не має – він лише представляє читачеві-глядачеві «дійових осіб», 

Крейслер, обогащённый новыми характеристиками и вовлечённый в самую 
изощрённую романную интригу, какую только можно себе представить; экс-
центричный, чудаковатый, сгорающий от страсти к Юлии Крейслер, скан-
дализирующий своими вывертами двор миниатюрного княжества, где на 
аллеях, обсаженных тисами, порой появляются весьма загадочные фигуры» 
(Виткоп-Менардо  Г. Указ. соч. С.  207–208). І  далі: «“Кот Мурр” состоит из 
тридцати четырёх глав, чередующихся таким образом, что действие каждой 
из них прерывается по капризу автора на самом интересном месте, причём в 
каждом из этих случаев происходит резкое изменение перспективы (роман о 
Крейслере сменяется приключениями Кота Мурра и наоборот). <…> Первая 
часть “Кота Мурра” вышла осенью 1819 года <…> Второй том романа по-
явился в 1821 году <…>» (Там само. С. 210–211). 
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причому відбувається це дещо іронічно. У центрі композиції, зви-
чайно, – князь Іреней, монарх крихітної держави, котрий щиро 
вважає себе досить суворим правителем, промовисто-страхітли-
вого погляду очей якого не в змозі витримати жоден з підданців 
(крім Крейслера, що князя трохи дивує, дратує і навіть нервує). 
Утім, зазвичай грізний повелитель перебуває в доброму гуморі, 
про що й свідчить його милостиво-поблажливий вигляд  13. Його 
співрозмовник (чи, краще сказати, слухач) – дещо дурнуватий на 
вигляд молодик, імовірно, княжич Ігнатій, син і нащадок Іренея, 
який навіть у досить дорослому віці «зберіг грайливу невинність 
і щасливу безпосередність шестирічного хлопчика» та «кохався 
в різних іграшках»  14, причому розважався не лише порцеляно-
вими чашечками та лялечками, а й садистськими стратами пта-
шок з мініатюрної гармати. Власне, роль, яку зіграє в заплута-
ному сюжеті «Кота Мура» дурненький княжич, є не такою вже 
й важливою, але саме за нього головна інтриганка роману, рад-
ниця Бенцон, мріє видати свою дочку, прекрасну Юлію, у котру 

13 «Князь Іреней справді володарював колись у невеличкому симпатичному 
князівстві неподалік від Зіггартсвайлера, а  оскільки він з допомогою під-
зорної труби міг з бельведера свого замку <…> оглянути всі свої володін-
ня, то ніколи не спускав з ока своїх любих підданців, знав і про всі радо-
щі, і про всі прикрощі своєї країни <…> Кажуть, що князь Іреней загубив 
своє князівство, коли, гуляючи, перейшов кордон сусідньої держави, – воно 
в нього просто випало з кишені» (Гофман Е. Т. А. Життєва філософія кота 
Мура. Київ: Дніпро, 1983. С. 30). Легковажність ясновельможної особи має, 
однак, зрозуміле історичне пояснення  – адже, згідно з примітками до ро-
ману, насправді «його князівство приєднали до іншого в той час, коли він 
утік від Наполеона» (Там само. С. 358). Аналогічне нещастя сталося в романі 
ще з одним правителем – батьком княжичів Антоніо і Гектора. Утім, якраз 
Іреней від того, що сталося, майже не постраждав: «Звільнений від тягаря 
керування князівством, він отримував з прибутків від колишніх своїх во-
лодінь досить щедру винагороду, яку йому й належало проїдати в чарівно-
му Зіггартсвайлері. Крім тієї невеликої країни, князь Іреней мав ще чималу 
суму готівкою <…> і таким чином він раптом з дрібного володаря обернувся 
на поважну приватну особу, що могла на свій смак і уподобання влаштову-
вати своє життя» (Там само. С. 30–31). 

14 Там само. С. 220.
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закоханий капельмейстер Крейслер… По діагоналі майже всю 
композицію перетинає дуже висока й худорлява постать лисо-
го чоловіка в пенсне та смугастих штанях. Це Абрагам Лісков, 
органних справ майстер і організатор свят, хазяїн кота Мура, 
«іронічний чаклун» при дворі князя Іренея, єдиний, хто здатен 
не лише зберігати всі таємниці роману, але й, коли прийде час, 
розгадати їх. Майстер Абрагам стає в Катерини Радько якщо не 
головним (адже головні, безперечно, – Мур і Крейслер), то чи не 
найвиразнішим героєм роману; його нескладно впізнати в про-
довженні ілюстративної серії. Водночас постать «іронічного ча-
клуна» є  настільки гротесковою, видовженою і перекрученою, 
що нагадує не живу людину, а частину складного приладу, такий 
собі «колінчастий вал», завдяки якому рухається весь механізм 
сюжету. Та, звичайно, коти. У  «Першому враженні» їх чимало, 
причому головний, який, імовірно, і є Муром, має людські руки 
в елегантних білих рукавичках і такий собі «жилет-корсет» на 
бездоганній талії. Людиноподібність кота, здатного написати 
мемуари, цілком зрозуміла   15, але в наступних офортах худож-
ниця відмовиться від занадто прямолінійного прийому. Проте 
очевидно, що коти (і собаки) роману – це все ж таки не зовсім 
тварини чи, краще сказати, зовсім не тварини, і стосується це не 
лише заголовного героя.

 Меланхолічний Мур, що пережив особисту драму, може вва-
жатися заставкою до другого розділу першого тому  – «Юнак 
пізнає життя. Бував і я в Аркадії». Але одночасно тут маємо не 
просто якусь поверхову книжкову прикрасу, а повноцінний ін-
тимно-камерний портрет філософа або радше поета, трактова-
ний як сентиментальна алегорія  – герой відверто демонструє 
світові серце (треба розуміти – своє, хоча на вигляд і дещо… па-
перове, схоже на славнозвісну «валентинку»), збираючись без 
жодних замовчувань повідати історію свого кохання до найпре-
краснішої Кицькиць. Звісно, оповідь буде нелегкою і гіркою, тож 

15 «<…> Гофман <…> позволил себе безобидную игру, хорошо знакомую всем 
любителям животных и состоящую в том, что люди приписывают живот-
ным человеческие мысли» (Виткоп-Менардо Г. Указ. соч. С. 209–210). 
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поетові не завадить трохи смаженої риби та келих улюбленого 
молока. Героїня другого розділу першого тому також присутня 
на ілюстрації, але лише зі спини, оскільки вже полишила свого 
геніального залицяльника, а  ще через те, що її неймовірна (на 
думку Мура) краса   16 не повинна відволікати слухачів-читачів-
глядачів від єдиного й неповторного заголовного героя. Щодо 
рибки над головою Кицькиць, то достатньо згадати деякі рядки 
роману, щоб зрозуміти певну… плутанину в смаках закохано-
го   17. Завісу ж – а це дійсно і «завіса», спущена над історією ко-
тячого кохання, і тло, цілком придатне для інтимно-камерного 
портрета, – тримають амурчики, яким надано кумедного «кото-
подібного» вигляду, до того ж тримають вони її не лише пазура-
ми, а й зубками! 

 Темі «Крейслер і кохання» також присвячено окремий офорт, 
де романтичний капельмейстер опиняється між двома дівчата-
ми, з  якими примхливо й складно його пов’язала доля. Адже 
Крейслер закоханий у Юлію, ангелоподібну (на офорті вона на-
віть з крилами!) і музично обдаровану (звідти – маленька старо-
винна гітара венеціанської роботи, отримана Юлією від нього 
в подарунок одразу після дещо ексцентричного знайомства), 
у той час, коли його самого покохала князівна Гедвіга, яку думка 
про почуття до простого музиканта приводить на межу психіч-
ної хвороби. Любовний трикутник ускладнює поява фатального 
княжича Гектора, котрий збирається одружитися з Гедвігою, але 
закохується в Юлію – це його голову з характерними «неаполі-

16 «Неподалік від мене із слухового віконця легко й нечутно вилізла істота – 
о, немає слів, щоб змалювати красуню! Вона була вся біла, тільки чорна окса-
митова шапочка прикривала гарненьке чоло, а на тендітних ногах були такі 
самі чорні панчішки. Прекрасні, зелені, мов трава, очі палахкотіли солодким 
вогнем, легенькі порухи ледь загострених вушок свідчили про доброчесність 
і розум, а у хвилястих помахах хвоста виявлялась грація і ніжна жіночість!» 
(Гофман Е. Т. А. Життєва філософія кота Мура. С. 152). 

17 «<…> та крихітка не сходила мені з думки, навіть смажена рибина, що її дав 
мені господар, подивилась на мене з мисочки її очима, через що я вигукнув 
у нестямному захваті “Чи це ти, моя мріє?” – і з’їв її одним духом <…>» (Там 
само. С. 153). 
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танськими» вусами має змій, якого тримає (утримує) Крейслер, 
обмінюючись з ним надзвичайно виразним поглядом. Загадкові 
руки «невідомо звідки» нагадують про «невидимих ляльково-
дів», що керують (або вважають, що керують) діями та думками 
молодих героїв роману, а також непогано передають нервову ат-
мосферу чуток, пліток та інтриг, сформовану навколо них при 
крихітному і, отже, затісному дворі князя Іренея. Розуміється, 
є на офорті й Амур, але також несподіваний, схожий на «роман-
тичного генія», розпатланого, виснажено-худого й непередбачу-
ваного у своїх діях – недарма його стріли, численні й надзвичай-
но тоненькі, немов отруйні голки, абсолютно хаотично летять 
в усіх напрямах і  загрожують навіть самому стрільцеві. Може 
навіть здатися, що це не Амур, а інший геній, про якого згада-
но в романі, – художник Леонгард Етлінгер, що малював колись 
портрет княгині, матері Гедвіги, і  збожеволів від безнадійного 
кохання до своєї моделі (адже Крейслер уважає його своїм від-
дзеркаленням і двійником та навіть веде з ним довгі уявні роз-
мови). 

Попри те, що третій розділ другого тому мемуарів Мура має 
назву «Місяці навчання», філософічно-поетичному котові на 
цих сторінках аж ніяк не до «навчання» – він вступає до товари-
ства котів-буршів  18. І хоча «бурш» – це, власне кажучи, німець-
кий студент (того самого походження слово «бурсак»), «універ-
ситети» бурша Мура полягають у зовсім інших заняттях, а саме: 
вечірках і дуелях «на пазурах», а в найсерйозніших випадках (як-
от двобій головного героя з його особистим ворогом, спокусни-
ком Кицькиць – строкатим котом) – «на іклах». Утім, офорт до 
розділу зображує лише початок мурового життя в новій ролі – 
«веселу вечерю» після церемонії його прийому в товариство, за 

18 Закликаючи Мура приєднатися до товариства, його друг Муцій пояснював: 
«А коли я скажу вам, що кіт-бурш відвертий, чесний, безкорисливий, щирий, 
завжди готовий допомогти приятелеві, що він не знає ніяких інших мірку-
вань, крім тих, які йому диктує честь і сумління, одне слово, що кіт-бурш – 
цілковита протилежність котові-філістеру, то вам не важко буде піднятися 
над болотом філістерства і стати справжнім порядним котом-буршем»» (Там 
само. С. 202). 
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якою відбулася «добра пиятика» з нескінченними натхненними 
співами. Те, що «пиятика» насправді була «добра», засвідчують 
розкидані навколо численні келихи з-під котячого пуншу  19. Три 
коти (імовірно, сірий смугастий Мур, чорний Муцій і Пуф, ста-
роста товариства буршів) співають самовіддано й захоплено, 
обіймаючи та підтримуючи (для збереження рівноваги!) один 
одного, немов «Три грації» Канови. Репертуар їхніх співів (а це й 
старовинні студентські пісні, зокрема легендарний «Gaudeamus 
igitur!», і натхненні імпровізації) заповнює тло композиції, вод-
ночас Місяць поблажливо споглядає всю сцену згори. Безумов-
но, це найкумедніша ілюстрація всієї серії. 

Фатальному княжичу Гекторові присвячено окремий офорт – 
свого роду «парадний портрет», не позбавлений, утім, дивних і 
навіть химерних особливостей. Адже княжич тут не лише дещо 
по-чудернацьки одягнений (горностаєва мантія, але тільки один 
чобіт), він і вигляд має… не зовсім людський. На попередньому 
офорті Гектор уже набував вигляду змія з людською головою, а 
безпосередньо в тексті роману «Гедвіга, ні більше ні менше, за-
певняла, що, танцюючи, княжич обернувся в подібне до драко-
на страхіття і своїм гострим, палаючим язиком вжалив її в сер-
це»  20. Надалі загадкового неаполітанського гостя неодноразово 
називатимуть також «василіском» і навіть «Monstro turchino» – 
«Синім страхіттям»  21. 

19 «Муцій приготував чудовий котячий пунш. Коли б хтось із жадібних до ве-
селих розваг молодих котів побажав дізнатися, як готують цей незрівнянний 
пунш, я, на жаль, не зміг би дати йому достатніх відомостей. Я знаю тільки, 
що вишуканий смак, а також непереборна міць цього пуншу залежить від 
добрячої домішки оселедцевого розсолу» (Там само. С. 205). 

20 Там само. С. 163. 
21 Ідеться про драматичну казку (ф’ябу) славетного венеціанського драматурга 

Карло Гоцці «Синє страхіття». Утім, її заголовний герой  – могутній і пре-
красний дух Дзуле, який образив мудреців Священної гори та був перетво-
рений ними на Синє страхіття, – персонаж радше позитивний. Урятувати ж 
Дзелу (і весь Нанкін – адже події відбуваються нібито в Китаї) можуть лише 
по-справжньому вірні закохані, котрих, однак, він має спочатку приректи на 
страждання. Жертвами (або обранцями – як подивитися) Синього страхіт-
тя стають нанкінський принц Таер та його наречена, грузинська принцеса 
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Портрет парний чи, краще сказати, подвійний: крім власне 
Гектора, тут фігурує ще хтось, дуже на нього схожий. Пояснень, 
однак, існує аж два. «Подвійність» може символізувати подвій-
ну, брехливу природу княжича, який одночасно і блискучий не-
аполітанський офіцер, наречений князівни Гедвіги, і підступний 
убивця старшого брата, спадкоємця престолу князівства (тобто і 
братовбивця, і царевбивця!), а ще – суперник Крейслера в кохан-
ні до Юлії. Саме тому один з «Гекторів» (умовно кажучи – пер-
соналізована совість) тримає портретну мініатюру, що нагадує 
другому «Гекторові», з кинджалом, про його приховані злочини, 
викликаючи в того жах і тремтіння. Але вірогідне й інше пояс-
нення: другою «моделлю» (з портретною мініатюрою) може бути 
брат Гектора – княжич Антоніо, котрий чудом залишився живий 
і виникає свого часу на сторінках роману як аскетичний і над-
звичайно суворий чернець, брат Кіпріан. Щодо дівчини з міні-
атюри, то це Анджела, таємна дружина Антоніо (і,  як виявля-
ється, позашлюбна дочка князя Іренея і радниці Бенцон, тобто 
сестра Гедвіги та Юлії), яку він отруїв, приревнувавши до брата. 
Усе це разом (і раптом) з’ясовується на останніх сторінках рома-
ну, та оскільки оповідь перервано буквально на півслові, аж ніяк 
не є розв’язкою. Можна навіть пофантазувати, що натяки все-
знаючого та всевміючого маестро Абрагама означають якусь його 
участь у порятункові нещасної Анджели. Так чи інакше, але саме 
старий механік став господарем мініатюрного портрета і його се-
кретів, бо той містить не лише два зображення (друге – портрет 
княжича Антоніо), а ще якісь «надзвичайно важливі папірці», а з 
ними – «докази подвійного вбивства», про які наприкінці роману 
довідується Крейслер, новий власник мініатюри… Утім, числен-
ні іронічні деталі, як-от: колона, схожа на елемент декорації, тло, 
вкрите зображеннями дівчат-сирен (чи то спогад про Анджелу, 
чи то візерунок на сценічній завісі, чи то взагалі деталь для ство-
рення «приморського» колориту – Неаполь усе-таки!), і особливо 

Дардане, які мужньо долають усі випробування. Гофман був великим ша-
нувальником творчості Гоцці, тому, можливо, і  його княжич Гектор мав у 
ненаписаному третьому томі зіграти подібну, більш шляхетну, роль. 
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елегантний лорнет з довгою ручкою – дозволяють не сприймати 
всі ці «італійські пристрасті» занадто серйозно. 

Якщо коти-бурші, котрі захоплено співають, – найкумедніший 
офорт серії, то найсумнішим нібито має стати урочисте поховання 
Муція, найкращого друга Мура, «передчасно померлого» «внаслі-
док тяжкої рани на задній лапі» й «гіркого усвідомлення того, що 
його перемогли підступні шпіци-філістери». Цей епізод завершує 
третій розділ книжки, знаменуючи для Мура перехід від «місяців 
навчання» до «місяців дозрілого чоловіка». Хоча на офорті й не-
важко знайти «кандидата поезії та красномовства» кота Гінцмана, 
якому довірили виголосити експромтом траурну промову над мо-
гилою «кандидата філософії та історії» кота Муція, інший учасник 
церемонії – Пуф (голова товариства буршів) – має вигляд радше… 
задоволений, ясно, не похованням друга, а їжею та питвом, орга-
нізованими з цього приводу вірним Муром (їхні залишки фігуру-
ють на передньому плані). Щодо самого Мура, то він має вигляд не 
так сумний, як… гранично вражений. Це, зрештою, цілком зро-
зуміло, адже витримати філософічному котові довелося тої ночі 
забагато: довічне прощання з другом, знайомство з  «вродливим 
квітучим семи-восьмимісячним дівчам», любителькою молочної 
каші з маслом, якій Мур уже майже-майже зробив серйозну про-
позицію, але вона виявилася раптом його власною дочкою, нова 
зустріч зі зрадницею Кицькиць… Недивно, що композиція ілю-
страції (насправді майстерно розрахована) створює враження 
цілковитого сумбуру, що утворився в голові бідного заголовного 
героя, надто тому, що місце події – льох – дозволяє занурити те, 
що відбувається, у драматичну напівтемряву. 

Дещо загадковим є офорт зі сплячою оголеною красунею. При-
сутність поряд маестро Абрагама (котрий, як завжди, кудись по-
спішає, тому зображений хіба не «зі спини») нібито дозволяє по-
бачити в прекрасній ню К’яру  – сомнамбулу, головну складову 
фокуса з «невидимою дівчиною». Урятована Абрагамом, вона ста-
ла його дружиною, але проникливість її пророцтв так не сподоба-
лася князеві Іренею, що К’яра, викрадена за його наказом, зникла 
в невідомому напрямі. Невтомні пошуки Абрагамом «невидимої 
дівчини» – одна з важливих, хоча й, так би мовити, «пунктирних» 
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сюжетних ліній гофманівського роману, що до того  ж завершу-
ється дуже багатозначними натяками на її щасливу розв’язку не-
забаром. Воднораз героїнею офорта може бути Юлія, яка також 
бачить дивні сни, де фігурують Крейслер і княжич Гектор. На-
явність портрета-мініатюри («відкритого» тепер на зображенні 
Антоніо) ніби підтверджує саме таке трактування. Так чи інакше, 
але своєрідним «акомпанементом» до головних постатей (не так 
матеріальних, як матеріалізованих, а якщо вдивитися і вдумати-
ся, то абсолютно химерних) стають напівпрозорі танцюючі «бале-
рини», у яких за бажанням (якщо спляча ню – це все-таки К’яра) 
можна впізнати Юлію, Гедвігу й Анджелу, причому лазурові сер-
панки К’яри перетворюються для них у грозові хмари, а граційні 
па танку стають схожими на благання дощу. Тут уже не можна не 
згадати, що перший «крейслеричний» епізод роману  – влашто-
ване маестро Абрагамом свято на честь княгині Марії, дружини 
Іренея, – закінчився цілковитою катастрофою і буревієм з грозою.

Завершує (або радше «увінчує») серію парний портрет заго-
ловних героїв – капельмейстера Крейслера й кота Мура. Це кра-
щий, найвиразніший і, зазначимо також, найуспішніший з восьми 
офортів – саме він (під назвою «Портрет кота Мура») неодноразово 
репрезентував творчість Катерини Радько не лише на виставках чи 
в каталогах  22, а й у новій «Історії українського мистецтва»  23!

Недивно, що заголовні герої роману опиняються поряд усьо-
го на одній ілюстрації. Вони і в романі встигають лише… по-
знайомитися, хоча зустріч ця начебто всіляко готується їхніми 
бурхливими й детально розписаними біографіями та виглядає 
надзвичайно багатообіцяючою. Адже занадто багато означають 
вони для свого творця – Гофмана. І якщо капельмейстер Крей-
слер є його загальновизнаним «альтер его»  24, то кіт Мур є його… 

22 «10 DASYATKA». С. 43. 
23 Історія українського мистецтва: у  5  т. Київ: ІМФЕ, 2006. Т.  5: Мистецтво 

ХХ століття. С. 801.
24 Щоправда, мрійливий капельмейстер виник у творчості німецького романти-

ка набагато раніше за філософічного кота: «Когда трагическая любовь к Юлии 
достигла вершины, в бамбергских дневниках Гофмана в 1812 году появился 
план романа “Часы просветления некоего безумного музыканта”. В немногих 
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іншим «альтер его»  25 (і до того ж – реальним улюбленцем, дже-

сохранившихся заметках как главная мысль значится “Любовь художника”. 
Таким образом, уже тогда, почти в самом начале писательского пути, Гофман 
намеревался воплотить события, связанные с Юлией, в большом романе, тес-
нейшим образом соединив их с фигурой капельмейстера Крейслера. Но это-
му суждено было осуществиться лишь намного позже, в большом романе о 
Мурре и Крейслере. Иоганнес Крейслер, нервный, трагически-саркастический 
капельмейстер с вечными поисками высокого идеала, – образ, наиболее близ-
кий писателю Гофману. Временем рождения этого шекспировски многослой-
ного персонажа можно считать 1810 год. Тогда появилось эссе “Музыкальные 
страдания капельмейстера Крейслера”, в  котором <…> композитор и худо-
жественный критик впервые высказал свои несвоевременные наблюдения. 
Вначале автор намеревался предложить читателю лишь образчик современ-
ной художественной критики. На самом же деле в жизнь вошёл образ, став-
ший с тех пор верным спутником Гофмана, образ, в который его творец до 
самой своей кончины вкладывал всё новый свой человеческий и художествен-
ный опыт» (Э.  Т.  А.  Гофман: Жизнь и творчество. Письма, высказывания, 
документы / сост. К. Гюнцеля. М.: Радуга, 1987. С. 167–168). Юлія – Юлія Марк 
(після одруження – Грепель), у яку Гофман болісно й безнадійно був закоханий 
від 1812 року. Образ Крейслера є надзвичайно ємним і… різним. Наприклад, 
створений Гофманом олівцевий малюнок 1822 року, гротескний і моторош-
ний водночас, зображує «Крейслера, охопленого безумством». 

25 «Гофман отождествляет себя не только с Крейслером, но и с Котом Мурром. 
Образ Крейслера входит в роман как духовный, интеллектуальный и худо-
жественный элемент, служа воплощением и эталоном творческой фантазии, 
которая в своём порыве наталкивается на убогость внешних обстоятельств; 
Мурр является аллегорией обывательского покоя, конформизма и изнежен-
ного сластолюбия. Мурр – прожженный филистер, мурлыкающий и дремлю-
щий в каждом из нас, друг денежного чека и любитель пернатой дичи. При 
этом он парадоксальным образом уверен, что борется с мещанским складом 
ума, когда принимает участие в собраниях корпорации котов, аллегории 
студенческих корпораций, рассаднике искусственно лелеемых предрассуд-
ков. Однако как бы Мурр ни был зациклен на материальном благополучии, 
он является полноценным индивидуумом со своими чувствами и мыслями, 
который в своих длинных, запутанных и многословных речах развивает не-
сложную философию, подобающую его характеру. Иногда на него даже нахо-
дит вдохновение, принимаемое им за поэтическое, и тогда он царапает высо-
копарные стишки, которым Гофман умеет придать пародийную потешность: 
например, сонет Иоганне Эвнике от Кота Мурра, etudiant en belles lettres et 
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релом постійного захоплення та натхнення)  26! 
Обидва герої сподобилися в романі розгорнутих описів, яки-

ми Катерина Радько, безумовно, скористалася   27. Але загалом 

chanteur tres renomme (начинающего беллетриста и очень известного певца 
(фр.)») (Виткоп-Менардо Г. Указ. соч. С. 207–208). І далі: «Крейслер – худож-
ник, Мурр – чиновник, и при этом оба происходят от Гофмана, образуя вместе 
с ним своеобразную тройственность. В Мурре слишком много личностного, 
чтобы можно было говорить об обобщенности его образа <…> Он является 
примером, не будучи при этом символом <…>» (Там само. С. 209–210). 

26 Щоб зрозуміти це, достатньо процитувати один лист (зазначимо  – напівді-
ловий!) німецького романтика (Гофман  – Фрідріху Шпеєру): «Рекомендую 
Вам в высшей степени мудрого и глубокомысленного кота Мурра, который 
возлежит сейчас рядом со мной на мягком стульчике, предаваясь, должно 
быть, необыкновенным мыслям и фантазиям! Сей взращенный мною на-
стоящий кот отменной красоты и ещё большего ума <…> дал мне повод 
для гротескной шутки, пронизывающей, впрочем, вполне серьёзную книгу» 
(Э.  Т.  А.  Гофман: Жизнь и творчество. Письма, высказывания, документы. 
С. 325–326). Г. Віткоп-Менардо також пише про головного героя роману: «Его 
образ списан автором с живой модели. Кошачью сторону его натуры Гофман 
заимствовал у своего домашнего кота. В одном из писем <…> он превозносит 
красоту и ум своего кота Мурра, имеющего <…> обыкновение почивать “на 
бумагах в ящике письменного стола своего хозяина, который он открывает 
собственными лапами”» (Виткоп-Менардо Г. Указ. соч. С. 209–210). 

27 Першим на сторінках роману з’являється, звичайно, поетично-філософічний 
Мур: «<…> кіт, якого справді можна було назвати дивом котячої вроди. Сірі 
й темні смуги, що бігли вдовж спини, на потилиці поміж вухами сходились 
докупи, а на лобі утворювали найдоладніші ієрогліфи. Так само посмужений 
був і розкішний хвіст, напрочуд довгий і товстий. До того  ж пишне котове 
хутро так блищало й мінилося в сонячному промінні, що між темними і сіри-
ми проглядали ще й вузенькі золотаві смужки. <…> кіт <…> потягся, встав, 
вигнув неймовірно гарною дугою спину і розплющив зелені, як весняна тра-
ва, очі, в яких світилися розум і свідомість. Принаймні так запевняв майстер 
Абрагам, і Крейслер теж урешті визнав, що в цьому котові було щось особливе, 
незвичайне, що голову він мав досить велику для того, щоб у ній могли вміс-
титися які завгодно науки, а вуса вже й тепер, замолоду, досить довгі й сиві, 
щоб при нагоді здобути собі авторитет не менший, ніж у якогось там грець-
кого мудреця» (Гофман Е. Т. А. Життєва філософія кота Мура. С. 22–23). А ось 
портрет капельмейстера Крейслера: «Чужинець мав десь років тридцять. Він 
був у чорному костюмі, пошитому за останньою модою. В його вбранні ніхто б 
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задум «Портрета» не відповідає жодній ситуації роману й ціл-
ком належить художниці. Його композиція надзвичайно, навіть 
демонстративно проста: в  абсолютно порожньому приміщенні 
(так і хочеться сказати – «просторі») на пишному (хоча й дещо 
чудернацькому) кріслі  – такому собі «троні» гофманівського 
Царства духу – сидить одягнений в чорне замріяний юнак і три-
має на колінах «диво котячої вроди», налаштоване помітно… 
скептичніше. Дещо кумедну загальну піднесеність «Портрета» 
цікаво нюансують моторошні (навіть, здається, живі й такі, що 
рухаються!) декоративні фігурки, які прикрашають ніжки кріс-
ла (їхні обличчя з характерним вусами нагадують про княжичів 
Гектора й Антоніо, хоча це вже, мабуть, занадто). Саме вони по-
тверджують, що дія відбувається у Всесвіті не, наприклад, Нова-
ліса чи Людвіга Тіка, а все-таки Гофмана. 

Не ілюструючи конкретної ситуації з роману, офорт, утім, на-
прочуд вдало його і розпочинає, і  завершує, і навіть «символі-
зує». Адже для уважного читача гофманівського роману напри-
кінці несподівано стає зрозуміло, що автор «закільцював» його 
сюжет! Отже, друга частина «Кота Мура» закінчується листом 
маестро Абрагама до Крейслера: «В  дорогу! В  дорогу! Кидайте 
абатство і якомога швидше вертайтеся сюди! <…> Незабаром 
іменини княгині, отоді я влаштую щось особливе, але ви пови-
нні бути тут. <…> Біжіть щодуху!». І далі: «Лист старого майстра 
був такий короткий і такий значущий, що»   28. На цьому роман 

не знайшов нічого особливого, незвичайного, а проте він справляв враження 
якогось дивного, не такого, як усі. Вбрання те, хоч яке було ошатне, здавало-
ся трохи неохайним, не стільки через недбальство незнайомця, скільки через 
те, що йому довелося здолати шлях, яким не ходять у такому одязі. Жилет на 
ньому був розхристаний, краватка розпущена, черевики так товсто вкриті по-
рохом, що крізь нього майже не проглядали золоті пряжки, а найсмішніше, 
що він відкотив ззаду, щоб захистити потилицю від сонця, трикутну шапочку, 
яку носять тільки під пахвою. Мабуть, він пробирався крізь найгустіші зарості 
парку, бо в його густий чорний чуб набилося повно чатиння. Мигцем позир-
нувши на князівну, він звернув виразний, променистий погляд своїх великих 
чорних очей на Юлію» (Там само. С. 46). 

28 Там само. С. 355. 
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уривається. Але на початку книжки, уже в другій її главі (оскіль-
ки в першій ідеться про «радість буття» і «місяці юності»), Абра-
гам розповідає капельмейстерові, котрий повернувся до двору 
князя Іренея, про скандал під час святкування іменин княгині! 
Щоправда, під час загальної колотнечі наприкінці свята маестро, 
власне, і врятував кошеня, яке стало потім славетним поетично-
філософічним котом, а  оповідь органних справ майстра закін-
чується тим, що він представляє один одному Крейслера й кота, 
який досяг уже «місяців дозрілого чоловіка»… Отже, читач так 
і не дізнається, чи затримало (і  надовго!) щось капельмейстера 
під час його повернення, чи йдеться в оповіді й листі про різні 
свята (між якими минув цілий рік), чи Гофман просто сам трохи 
заплутався з хронологією свого передостаннього роману. У вся-
кому разі знайомство відбулося, а враження – принаймні з боку 
Крейслера – було цілком позитивне («Крейслер весело зареготав і 
вигукнув: “Ну то ходи, розумний, чемний, дотепний, поетичний 
коте Муре, й давай…”»  29. На цьому глава завершується).

Причина, що завадила Гофману та його «альтер его», які нарешті 
зустрілися, завершити роман, була аж занадто серйозною та дуже 
сумною: «Розумного, високоосвіченого, філософічного і поетичного 
кота Мура посередині його прекрасного життєвого шляху забрала 
невблаганна смерть. Він помер уночі з двадцять дев’ятого на трид-
цяте листопада після недовгих, але тяжких страждань, виявивши 
спокій і витримку справжнього мудреця»  30. І хоча, на думку літе-
ратурознавців, незавершеність роману не заважає вважати його од-
ним із шедеврів німецької і світової літератури, гранично зацікавле-
ний читач не може не відчувати певного розчарування. 

Як уже доводилося зазначати, усе щойно сказане зовсім не 
означає, що Катерина Радько «Портретом Мура» підвела підсу-
мок цілому романові «згідно із задумом Гофмана», бодай тому, що 
ніхто достеменно не знає, що саме він збирався робити зі своїми 
героями в ненаписаному третьому томі. Важливішим і цікавішим 
є інше. Якось само собою стали вважати (і вважають дуже давно), 

29 Там само. С. 24. 
30 Там само. С. 355. 
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що Крейслер  – герой романтичний, тоді як Мур  – сатиричний, 
тобто вони – антиподи, відповідно про їхнє ідилічне співіснуван-
ня (надто в одному кріслі – Мур на колінах у Крейслера) нібито 
й думати неможливо. Це все одно, що Кріхітка Цахес в обіймах 
Бальтазара. Відмовимося від доказів усіх справедливо обурених 
«кошатників» («Це Мур-то сатиричний?!» тощо) хоч би тому, що 
розумний і високоосвічений кіт – особа історична, і смерть реаль-
ного Мура стала для реального Гофмана тяжким випробуванням, 
і  писання задуманого й навіть уже анонсованого третього тому 
«Життєвої філософії» не відбулося, можливо, саме тому, що зни-
кло основне «джерело натхнення», а князь Іреней, радниця Бен-
цон і сама Юлія не могли його замінити. Отже, цілком зрозуміло, 
що Мур – «диво котячої вроди». Так що питання треба ставити 
по-іншому: чи достойний такої честі Крейслер?  31. 

Гравюра Катерини Радько (та сама – з Муром і Крейслером) 
дивним чином справляє в різних випадках абсолютно різне вра-
ження. Іноді здається, що навчений життям кіт, який пізнав усі 
його випробування, сповнений поблажливості (щоб не сказати – 
презирства) до романтичного піднесення свого молодого друга. 
Але в іншому випадку Крейслер і Мур здаються двома цілком 
рівноправними ідеалістами  – просто кожен з них занурений у 
свою ідилію. Ділити Муру з Крейслером великою мірою нема 
чого  – не Кицькиць же, справді, і  не Юлію! Тобто в Катерини 
Радько вони подібні до співправителів того простору, якого (єди-
ного) вистачало завжди і всім. Утім, мрійливий капельмейстер є 
всього лише «випадково знайденим серед аркушів макулатури», 
так що нехай не забувається!  32.

Отже, художниця завершує свій цикл до гофманівського 
«Кота Мура» майже так само, як завершив його німецький пись-
менник – гармонійним возз’єднанням заголовних героїв роману, 
одночасно підсумовуючи події, уже розказані, і започатковуючи 
якісь нові, назавжди невідомі читачеві їхні пригоди, до яких до-
дає від себе атмосферу такого собі «кумедного апофеозу» й за-

31 Ламонова О. Сім гравюр Катерини Радько. С. 47–48. 
32 Там само. С. 48. 
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лишає мрійливого капельмейстера та філософічного кота в дещо 
загадковому, але сповненому світла, повітря, а головне, роман-
тичної свободи «Зачарованому місці». 

До «Гофманіади» Катерини Радько можна зарахувати ще одну 
роботу – її «Дон Жуана» присвячено опері Моцарта й новелі то-
го-таки Гофмана, тлом для загадкових подій якої стає моцар-
тівська опера   33. Повна назва новели така: «Неймовірна історія, 
що сталася з одним мандруючим мрійником»   34. Серію створе-
но впродовж восьми років – перший аркуш («Увертюра») виник 
2003 року, наступні – 2009-го, а «фінальний» (який спочатку мав 
бути варіантом «Увертюри») – 2011-го. 

Порівняно невелика за розміром (близько 20 сторінок) новела 
стала приводом для графічного циклу (назвати його «ілюстра-
тивним» навряд чи можливо) із досить складною внутрішньою 
структурою. Дивує (і певною мірою навіть заплутує) наявність у 
ньому аркушів, створених у різних графічних техніках. Частину 
циклу складають офорти, причому чорно-білі й кольорові варі-
анти однієї і тієї самої композиції створюють різне враження; 
інша частина «Дон Жуана» – це гуаші й акварель. Після ажурних 
і прозорих аркушів «Кота Мура» художниця знову повертаєть-
ся до кольору. На відміну від «Лускунчика», фарби не вигляда-
ють тепер чистими та сяючими, а зловісно мерехтять зсередини, 
тим більше, що тло для них запропоновано темне – одночасно 
й театральне (події новели Гофмана розгортаються навколо теа-
тральної вистави, частково в напівтемній ложі, пов’язаній пота-
ємним ходом безпосередньо з кімнатою в бамберзькому отелі  35), 

33 Сама Катерина Радько додає до «тріади», що надихала її під час створення 
«Дон Жуана», ще й Жака Калло. Адже Гофман не лише був великим шану-
вальником творчості французького графіка, але й назвав свою збірку, до якої 
входила новела «Дон Жуан», «Фантазії в манері Калло». 

34 Насправді тут застосовано дещо інше – дуже характерне для романтизму – 
слово «ентузіаст»; у деяких перекладах це враховують, у деяких – ні (ми ко-
ристуємося новим перекладом Т.  Ірміяєвої (1998), уміщеним як додаток у 
книжці Г. Віткопа-Менардо). 

35 Бамберзький отель «У  Рози», який добре знав Гофман, насправді був 
з’єднаний коридором з театром. 
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і «нічне» (для Дон Жуана – і час діяти, і час неминучої відплати). 
Загалом цикл складається з трьох офортів (без урахування «ко-
льорових» варіантів), трьох гуашей і акварелі.

Катерина Радько ілюструє не так сюжет новели, як одну з її 
складових (таке собі «вставне есе»), для Гофмана надзвичайно 
важливу,  – роздум «мандруючого ентузіаста» над образом Дон 
Жуана, викладений у листі до друга Теодора, написаному «енту-
зіастом» одразу після вистави, цілком під її враженням і навіть – 
щоб не зруйнувати жодного із цих вражень – у тій самій загад-
ковій «ложі для мандруючих № 23»   36. Але графічний коментар 

36 Наведемо найхарактерніші уривки з цього тексту: «Только поэт поймёт поэта; 
только романтик может постичь романтическое; только поэтически экзальти-
рованный дух, получивший посвящение в храме, может понять, что выразило 
святое вдохновение. Обращают внимание лишь на сюжет поэмы («Дон Жуана»), 
забывая о более глубоких смыслах, берут одну повествовательную канву, едва ли 
представляя, почему Моцарт мог задуматься над ней и сочинить такую музыку. 
<…> природа одарила Жуана, как самое любимое своё дитя, всем, что роднит 
избранных с божественным и поднимает их над толпой <…> ему предназначено 
было побеждать и господствовать. Сильная, великолепная фигура, прекрасное 
лицо, искромётный взгляд – разве это не знаки высшего предназначения; это 
была глубоко чувствующая душа, быстро схватывающий ум. Но ужасное след-
ствие грехопадения в том, что враг рода человеческого подстерегает людей в са-
мом их стремлении к высшему, в котором они справедливо видят выражение 
своей божественной природы, и расставляет на этом пути жестокие ловушки. 
<…> Жуана воодушевляли мечты о такой жизни, которая обеспечила бы ему 
достижение высшей гармонии, и эта вечная жгучая тоска, кипящая в его жилах, 
заставляла его жадно и без отдыха отдаваться всем ощущениям плотских радо-
стей, тщетно надеясь на их утоление. Пожалуй, здесь, на земле, нет ничего, что 
столь же высоко возносит человеческую душу, как любовь. <…> Что же удиви-
тельного в том, что Дон Жуан именно в земной любви надеялся утолить высшую 
тоску, терзающую его грудь, а дьявол именно здесь и приуготовил ему запад-
ню? В сознании Дон Жуана укрепилась внушенная лукавым мысль, что только 
через любовь, через наслаждение женщиной он сможет ещё в земной жизни 
коснуться того, что томит нашу грудь как небесное обетование и что именно и 
есть источник той бесконечной тоски, которая приводит нас к божественному. 
Бросая прекрасную женщину ради прекраснейшей, <…> Дон Жуан в итоге дол-
жен был всё-таки признать земную любовь слабой и пошлой, и его презрение 
к людям возникло на почве горького разочарования в ней, представлявшейся 
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художниці до романтичного панегірика Севільському спокусни-
кові є відверто іронічним. 

Розглянемо детальніше окремі аркуші циклу. 
«Увертюра»  – вельми ефектна й навіть дещо моторошна фан-

тазія «за мотивами» опери і новели водночас. У  центрі компози-
ції  – Дон Жуан, але романтичний «титан» і  майже надлюдина в 
Катерини Радько отримує хіба що титанічний розмір. Герой «Увер-
тюри» – гротескна конструкція (інакше не сказати), що складається 
з двох велетенських ніг (якщо придивитися, вони ще й крокують 
у різні боки) і семи майже однакових маленьких голів. Приблизно 
так виглядали актори старовинного вуличного лялькового театру, 
котрі тримали своїх персонажів у руках (прямо-таки «на руках»), 
тоді як ширму, за якою ховався ляльковод, утворювала верхня час-
тина його одягу, а ноги залишалися на видноті. Подібний персонаж 
фігурує, до речі, в одному з офортів серії «Прогулянки в пралісі» – 
«Поява сонця» (2001), але герой «Дон Жуана» є набагато зловісні-
шим. Він належить одразу трьом часовим епохам: «ноги» велетня-
ляльковода одягнені за модою XVI ст. (тобто нібито за «епохою Дон 
Жуана», хоча насправді його прототип жив у XIV ст., а Мольєр і 

ему высшей ценностью. И с этого момента каждое обладание женщиной стало 
для него <…> преступной насмешкой над природой и творцом! Можно думать, 
что глубокое презрение к общепринятым взглядам на жизнь, выше которых он 
себя чувствовал, и горькая насмешка над людьми, которые находили счастье в 
любви, приводящей к обывательскому союзу <…> побудили его взбунтоваться 
прежде всего здесь и, готовя себе погибель, бросить вызов неизвестному, рас-
поряжающемуся судьбой существу, которое стало казаться ему злорадным 
чудовищем, забавляющимся жестокой игрой с жалкими порождениями соб-
ственного издевательского каприза, – вот о чем речь. Каждый раз обольщение 
чьей-нибудь невесты, наносившее беспощадный, разрушительный удар по 
счастью влюблённых, казалось ему великолепным триумфом над враждебной 
властью, который возвышал его над смертным существованием, над природой, 
над Творцом! Он хотел большего, чем даёт жизнь, и оказался низвергнутым в 
преисподнюю. Соблазнение Анны с сопутствующими тому обстоятельствами – 
вот последний предел богохульства, которого он достиг» (Виткоп-Менардо Г. 
Указ. соч. С. 257–260). Зазначимо також, що власне лібретто моцартівської опе-
ри «Дон Жуан» (автором якого є Лоренцо да Понте) не дає особливих підстав 
для подібного «романтичного» трактування образу Севільського спокусника. 
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навіть попередник Мольєра Тірсо де Моліна писали свої п’єси про 
легендарного спокусника вже в XVII  ст.); незворушні музиканти, 
що виконують мелодію увертюри до моцартівської опери на яки-
хось духових інструментах, подібних до «спрощених» гобоїв чи 
кларнетів, у напудрених перуках à la XVIII ст.; нарешті, ще є пре-
красна співачка, «синьйора», виконавиця ролі донни Анни, героїня 
гофманівської новели і начебто сучасниця німецького романтика 
чи принаймні його новелістичного «альтер его», композитора й 
«мандруючого ентузіаста» (новела «Дон Жуан» написана 1812 року). 
Напіводягнена   37, вона, здається, марно намагається сховатися за 
однією з «ніг» від пильного погляду «сьомої голови» (дещо більшої 
за інші, з «донжуанівським» коміром під підборіддям і абсолютно 
фантастичною здатністю рухатися в просторі, немов на довжезній 
гнучкій шиї…). А під ногами цього кошмарного й водночас кумед-
ного Дон Жуана розташувалися залишки його попередніх жертв – 
прямо-таки «розчавлені», але цілком задоволені, з тупими та щас-
ливими посмішками на обличчях…

«Титанічний» Дон Жуан постає і на одному з офортів. Що-
правда, тут він все-таки значно менший і якийсь знесилений, 
схожий чи то на пораненого птаха, чи то на підбитий літак (це 
враження підсилює жовтогаряче «підфарбовування» кольоро-
вої версії офорта  – тоді герой нібито «охоплений полум’ям»). 
Можливо, поза Севільського спокусника означає всього лише 
низький театральний уклін перед «найповажнішою публікою» зі 
сцени, вкритої веселеньким смугастим килимком. Так чи інак-
ше, але ті самі персонажі  – музиканти та донна Анна  – тепер 
розташувалися на ньому (іноді безпосередньо «на голові») абсо-

37 Саме такою з’являється «синьйора»-донна Анна на сцені перед захопленим 
«ентузіастом»: «Какая внешность! Она могла бы быть выше ростом, строй-
нее, величественнее выступать, но лицо! Глаза, из которых любовь, гнев, 
ненависть, отчаяние, как из единого фокуса, мечут искры, прожигающие 
насквозь, подобно неугасимому греческому огню! Рассыпавшиеся косы 
тёмных волос вьющимися волнами ниспадают на плечи. Белая ночная ру-
башка предательски раскрыта и скорее подчёркивает, чем скрывает её преле-
сти. Перед очевидностью злодейского поступка сжалось, защемило сердце. 
И вот – какой голос!» (Там само. С. 249). 
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лютно спокійно, цілком зручно та навіть не без комфорту, і Дон 
Жуан цей чималий тягар чи то не помічає взагалі, чи то… надса-
джується, але не може нічого зробити (другу версію нібито під-
тверджує його напіввідкритий – принаймні в чорно-білій версії 
офорта – рот). Утім, і Дон Жуан тримає в руці якусь «ниточку», 
тобто і він  – чийсь ляльковод… Щодо тексту, який доповнює 
композицію, то це початок однієї з арій Дон Жуана «Fin ch’han 
dal vino», тобто «Щоб кипіла кров гарячіше»  38. 

Але Севільський спокусник з’являється в серії Катерини Радь-
ко не лише як романтична «надлюдина». На одному з офортів 
могутній, грізний і навіть дещо моторошний «титан» перетворю-
ється раптом на досить (назвемо речі своїми іменами) паскудного 
веселуна з рум’яними щічками та грайливими бантиками в усіх 
можливих місцях. Він – Гроза жінок, і життя його чергової жертви 
перебуває, як може здатися, у дуже серйозній небезпеці, але саме 
життя, а не честь. Спокусити цей Дон Жуан (незважаючи на банти-
ки) не здатен. Здатен примусити, зґвалтувати, а можливо, і вбити, 
але це, як то кажуть, «з іншої опери». Тим більше, що «альковну» 
атмосферу офорта з усіма цими гаптованими завісами та розкіш-
ними букетами у вазах дещо несподівано доповнюють… іронічні 
кулінарні асоціації (адже Дон Жуан якраз співає «Gia la mensa ė 
preparata!», тобто «Радісною будь, моя трапеза!»). До того ж замість 
ліжка тут фігурує стіл з гротескними (а можливо, і живими, як у 
«Портреті кота Мура»!) ніжками у вигляді ящірок, що стоять на 
задніх лапках, тримаючи стільницю передніми… Себто чергову 
красуню взагалі збираються… освіжувати та з’їсти (але «найпо-
важніша публіка», споглядаючи веселого спокусника-людожера, 
може зберігати цілковитий спокій – «Не встигне!»)! 

Останній із трьох офортів присвячено прекрасній донні Анні. 
У Гофмана вона – ідеал, утілення краси та всіх чеснот, єдина у світі 
жінка, достойна титана Дон Жуана, який, утім, цього не зрозумів – 

38 «Дон Жуан в бурной арии <…> откровенно выразил своё порочное сознание, 
насмехаясь над людишками вокруг, утверждая, что они существуют только 
для его развлечения, когда он губит их, вмешиваясь в их ничтожные занятия 
<…>», – коментує цей фрагмент опери «ентузіаст» і, власне, сам Гофман (Там 
само. С. 251). 
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у  чому, власне, і полягає трагедія двох головних героїв опери   39. 
Катерина Радько цілком згодна з таким трактуванням. Мало того, 
вона саме його «ілюструє», але «ілюструє» знову-таки іронічно, на 
межі гротеску. Якщо її Дон Жуан – велетень, то й донна Анна – ве-
летка, гранично самотня в оточенні мізерних (у буквальному зна-
ченні цього слова!) і  нікчемних кавалерів, «клонів» жалюгідного 
дона Оттавіо (наречений донни Анни в моцартівській опері) у ку-
цих плащиках. Вони можуть благати її про взаємність, можуть на-
віть страждати – їхні пози, у всякому разі, красномовно демонстру-
ють різні стадії саме цих почуттів. Але донна Анна їх не помічає хоч 
би тому, що для цього їй потрібно було б занадто сильно нахилити-
ся. Скажімо більше – було б просто… смішно, якби ця донна Анна 
звернула увагу на цих кавалерів: розкішна красуня з породи догів 

39 «Донна Анна, если принять во внимание высшее покровительство природы, 
противопоставлена Дон Жуану. Как он был создан сильным, великолепным 
мужчиной, так и она – божественной женщиной, над чистой душой которой 
дьявол оказался не властен. Всё искусство Ада могло погубить лишь её тело, 
но не душу. И как только Сатана восторжествовал над Анной, ничто уже не 
могло ни на мгновение отложить приведение в исполнение высшего отмще-
ния. <…> я могу сказать тебе в немногих словах о том, как полностью от-
крылись мне в музыке, помимо текстов, настоящие отношения противобор-
ствующих характеров (Дон Жуана и донны Анны). <…> А что, если она была 
самим небом предназначена к тому, чтобы открыть Жуану в любви, которая 
губила его, божественную сущность, скрытую от него сатанинским искус-
ством, и тем спасти его от отчаяния опустошающих страстей? Но слишком 
поздно, в кульминационный момент своего преступного торжества, увидел 
он её и мог только почувствовать нечестивую радость от совращения. И ей 
было не спастись! <…> Только он, только Дон Жуан мог зажечь в ней сладо-
страстное безумие, охватившее её <…> Когда он после свершившегося хотел 
убежать, каким ужасным, отравляющим вокруг себя монстром обернулась 
для неё мысль об адских муках! <…> Она чувствовала, что только гибель 
Дон Жуана вернёт покой её устрашённой вечными муками душе, даже если 
этот покой означает конец для неё самой. Поэтому она постоянно призывает 
своего холодного как лёд жениха к мести, она сама преследует изменника и 
впервые успокаивается, когда силы преисподней низвергают его в Ад, но она 
ещё не может решиться на свадебное торжество <…> Ей не пережить этот 
год; дон Оттавио, уступив невесту Сатане, никогда не обнимет ту, благоче-
стивая душа которой избежала Ада» (Там само. С. 260–262). 
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має повне право ігнорувати закоханих чіхуахуа. Вона чекає іншо-
го. Вона його дочекається. Але він її не впізнає. Це вже не трагедія, 
ні. Це катастрофа. Саме її зображено у фінальній композиції, де 
відбувається остаточне «повалення» (і зовсім не в Пекло, а букваль-
но – догори ногами) Дон Жуана. Величезна постать Севільського 
спокусника займає майже весь аркуш. Дон Жуан нерухомий і, треба 
розуміти, уже неживий. Головне, що він цілком безпечний. Малень-
кі манірні музиканти, не припиняючи грати, розташовуються на 
ньому, немов на туші грізного (принаймні страшного) переможено-
го звіра. Крихітна донна Анна продовжує чіплятися за велетенську 
ногу переможеного спокусника, але нагадує вже не налякану по-
тенційну жертву, а веселу дівчинку на гілці якогось фантастичного 
дерева. Легковажний настрій аркуша посилює щедра, дещо навіть 
надмірна декоративність – наче своєрідний графічний «печворк», 
він складається з клаптиків веселих кольорів зі строкатими візе-
рунками. Тут є і смужки, і цяточки, і квіточки (лілеї на рукавичках 
Дон Жуана), і просто зірочки, і зірочки з місяцем, і навіть трохи ме-
режива. Дивним чином подібна театральна умовність (саме ця теа-
тральна умовність) і створює потрібне враження події космічного 
масштабу з розряду тих, коли зірки та планети змінюють свої орбі-
ти. Це нагадує один з парадоксів Г. К. Честертона з його есе «Ляль-
ковий театр»: «Він маленький, і тому я можу зобразити в ньому зем-
летрус на Ямайці або Страшний суд. Чого варто мені змайструвати 
башти і зірки, що падають?»  40. 

Отже, ілюстрації Катерини Радько до творів Гофмана орга-
нічно вписуються в її доробок у цілому та є цікавим прикладом 
трактування західноєвропейської класики в сучасному україн-
ському мистецтві. 

40 Честертон Г. К. Писатель в газете. М.: Прогресс, 1984. С. 105. Переклад О. Л. 
Схожу думку Г. К. Честертон висловлює також в есе «Гарні сюжети, зіпсова-
ні великими письменниками»: «На моё счастье, я видел в Йоркшире, в ку-
кольном театре, пьесу “Доктор Фауст”. Потом я видел её в Лондоне, но йорк-
ширские куклы были живее лондонских актёров <…> Мне больше нравится 
кукольный сюжет, где Фауста тащат в ад чёрные чёртики. Он как-то веселее» 
(Там само. С. 283–284). 
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Катерина Радько. Ілюстрація до казки Е. Т. А. Гофмана  
«Лускунчик і Мишачий король». 1994 рік. Папір, гуаш
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Катерина Радько.  
Ілюстрація до новели Е. Т. А. Гофмана «Дон Жуан». 2011 рік.  
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Валентина Рубан
 

СЛОВО ПРО ВЧИТЕЛЯ  1

 Нам дане для любові та втіхи мистецтво, тільки тоді 
 й живеш повним життям, коли ним захоплюєшся…

 В. Васнєцов

Ці слова можна віднести і до життя Платона Олександрови-
ча Білецького, у якого нині подвійний ювілей: минає 50 років твор-
чої діяльності, а 8-го листопада виповнилося 75 років від дня на-
родження.

Ім’я П. Білецького відоме в Україні та за її межами. Метр укра-
їнського мистецтвознавства, художник, живописець, педагог. 
Певно, нема в нас фахівця в галузі історії мистецтва чи худож-
ньої критики, художника чи аматора, хто хоча б раз не звернув-
ся до нього за допомогою, порадою чи не спілкувався б з ним. Две-
рі його «родового гнізда» на Микільсько-Ботанічній, де Білецькі 
мешкали понад сорок років (і яке під тиском інфляції і скрути 
втратили), були привітно відчинені для кожного.

Він зробив для української науки багато. П. Білецький є одним 
з небагатьох учених, які відновили вивчення історії української 
художньої культури, розпочатої такими знавцями, як Ф. Шміт, 
Ф. Ернст, Д. Щербаківський, С. Таранушенко та інші, чиї імена 
на довгий час були заборонені й вилучені з наукового вжитку. 
І небагато знайшлося сміливців, які, знаючи долю попередників – 
дослідників мистецтва доби козаччини, позначеного тавром 
націоналізму, взялися б за продовження вивчення національної 
мистецької спадщини. А він узявся. Уже перші його публікації за-
свідчили наукову зрілість, нестандартність мислення, інтерес  
до складної, а на ті часи навіть ризикованої тематики. Ще 
1959  року видав книжку про Г.  Нарбута, яка реабілітувала ім’я 
і творчість славетного українського графіка. А його праці «Ко-

1 Публікується за: Рубан  В. Слово про вчителя. Культура і життя. 1997. 
12 листоп. – Прим. ред.-упоряд.
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зак Мамай – українська народна картина» (1960), «Український 
портретний живопис XVII–XVIII ст.» (1968) є не тільки визна-
ним набутком українського мистецтвознавства, а й набутком 
загальнокультурним. 

Між собою ми звемо його «Платоном». «Піти до Платона, спи-
тати в Платона, порадитись із Платоном» – це стало потребою, 
і ми, його перші учні, щасливі з того, що зустріли на життєвому 
шляху Вчителя, котрий став старшим другом назавжди. 

Він не любить гучних слів і похвал. З поваги до його скром-
ності, та й щоб не зазнати його іронії, ніхто не говорив про його 
талант. Писали про глибину й обшир його досліджень, про бага-
тий спектр його наукових зацікавлень і уникали слова «талант», 
яким так щедро нагородили його природа та батьки. Крім та-
ланту мистця і вченого, таланту писати цікаво, «без искусство-
ведческой латыни» про складні проблеми, є в нього талант до 
життя. І воно існує навколо нього – особливе, духовно насичене. 
Це дійсно «Платонівська школа». Бог подарував йому і талант ві-
рності. Вірності великому коханню до єдиної жінки в його житті. 
Вірності друзям своєї молодості, з якими починав шлях у мисте-
цтво в довоєнному Харкові,  – старшому товаришу, художнику 
Євгену Миколайовичу Святському (про якого багато років по-
тому написав пронизливий начерк), ровесникам і задушевним 
приятелям – Леву Олександровичу Шаховському, котрий заги-
нув на війні, і Анатолію Пилиповичу Іваненку, якому присвятив 
монографію про давній портрет. 

Платону Олександровичу  – 75. Це перший його ювілей без 
вірного друга і коханої дружини  – Горислави Михайлівни, без 
його Слави, яка завжди була поруч. Коли я питаю у свого Вчи-
теля, чи був він щасливим у житті, він відповідає: «Безперечно, 
був. П’ятдесят два роки». Стільки років разом з ним була й вона. 
Горислава Михайлівна, донька талановитого журналіста й січо-
вого стрільця Михайла Івановича Біляча (арештованого  1934 і 
розстріляного 1941  року), училася малярству, але себе присвя-
тила Платону Олександровичу й дітям. Без неї його життя стало 
невимовно тяжким. Його життя… Приклад негучного, а істин-
ного героїзму. Це героїзм драматичної боротьби за кожен день, 
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коли тяжка хвороба сковує тіло, позбавляє можливості самому 
взяти потрібну книжку чи глянути у вікно. П’ятнадцять років 
не полишає кімнати, крісла, ліжка. Він, котрий так любить при-
роду, квіти, дерева. Та дух його залишається нескореним, а думка 
пульсує, як і завжди, напружено. І зараз працює багато, завжди 
«у формі».

Про нього не скажеш, що на ньому «природа відпочивала», 
бо гідний свого батька – славетного академіка Олександра Іва-
новича Білецького, знаного літературознавця, театрознавця, 
письменника, а в юності ще й поета, котрий мав непоганий хист 
до малювання. Великі надії стати художником подавав стар-
ший брат Платона – Андрій Олександрович, який брав уроки в 
Михайла Андрійовича Шаронова та в нині забутого, винятково 
обдарованого Євгена Порай-Кошиця. Платон у дитинстві осо-
бливого потягу до мистецтва не мав, хоча виставки відвідував 
змалку і книжки про мистецтво любив. 

А в художнє училище потрапив тому, що «набридло ходити 
до школи». Малював, щоб виправдати пропуски уроків. І полю-
бив малювати. Сказав, що хоче вчитися на художника, – батьки 
не заперечували. Так у 14  років він визначив свій шлях. Йому 
поталанило з учителями. Це були Сергій Фотійович Бесєдін і 
Юрій Харлампійович Садиленко  – майстри прекрасної школи. 
Але й тут не все йшло «як по маслу», та потім так взявся до на-
уки, що «перескочив» другий курс, вступивши відразу на третій. 
Учився добре, був одним із трьох, рекомендованих на навчання 
в художньому інституті. Вони ходили, пишаючись, і казали про 
себе: «Ми рекомендовані». Їм давали окремо натуру, години. Та в 
інституті провчились усього два дні – почалася війна.

Разом з батьками евакуювався до Томська, де працював ху-
дожником у Будинку Червоної Армії – писав плакати. Потім був 
Московський художній інститут, куди вступив одразу на третій 
курс. Москву згадує з вдячністю – вона подарувала гарних на-
ставників у мистецтві – Віктора Васильовича Почиталова, Ми-
хайла Володимировича Алпатова, Віктора Микитовича Лазарє-
ва. А головне – там він зустрів Славу, щоб не розлучатися ні на 
день, до самої її смерті.
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У 1944 році Білецькі приїздять до Києва, і він починає вчи-
тися в Художньому інституті в Олексія Олексійовича Шовку-
ненка і Костянтина Миколайовича Єлеви. Справи йшли добре, 
отримував навіть Сталінську стипендію. Його дипломна робота 
була вдалою, її відзначали московські метри. Називалася вона 
«Й.-Б. Тіто і М. Хрущов на Аскольдовій могилі» – великий пар-
ний портрет на тлі дніпрових далей. Та тут Політбюро назвало 
Тіто «ревізіоністом», диплом одразу ж «забракували», і захис-
тився він лише через рік, написавши парадний «Портрет гене-
рал-лейтенанта А. Гречка». Йшов 1949-й…

Цього року він починає працювати заступником директора 
Музею західного і східного мистецтва, не полишаючи, однак, за-
нять малярством. Та вразлива натура Платона Олександровича і 
тут далася взнаки: захопившись у музеї китайським мистецтвом, 
занурюється в його вивчення, унаслідок чого з’являється пер-
ша книжка «Китайське мистецтво» (1957). А далі – книжка про 
Г. Нарбута (1959). Мистецтвознавство владно «затягувало» його. 
Придбавши в родині С. Маслова старовинного «Козака Мамая», 
він цією картиною немов поклав межу у своїй долі. Картину по-
вісив у кабінеті над столом, де стояла статуетка Будди. І зумів по-
бачити те, чого раніше не бачили. Так народилася книжка «Ко-
зак Мамай – українська народна картина» (1960), а разом з нею і 
професійний історик мистецтва П. Білецький, бо захистив її як 
кандидатську дисертацію. 

Невідомо, чого б досяг у житті П. Білецький, коли б залишив-
ся художником. Його малярські твори засвідчують живописний 
хист, органічне чуття композиції і вміння спостерегти характер 
людини. Це риси непересічного портретиста. Та став таланови-
тим знавцем і дослідником портрета. Залишившись «чистим жи-
вописцем», навряд чи зміг би відкрити тисячам читачів манливу 
таїну давнього мистецтва України, розкрити його неповторність 
і показати місце у світовому художньому процесі, розповісти про 
феномен українського народного малярства чи поетичний світ 
японця Гокусая, про драму Симона Ушакова чи запросити чи-
тача до вдумливого вивчення «Мови образотворчих мистецтв». 
На це в нього просто не вистачило б часу. Адже мистецтво, як і 
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мистецтвознавство, потребує безнастанної та безперервної пра-
ці, воно «ревниве» і не терпить суперництва. 

Та він зумів «помирити» вивчення і викладання історії мисте-
цтва. Викладати почав на щойно відкритому в Художньому інсти-
туті факультеті історії та теорії мистецтва, організатором, душею, 
керівником якого довгі роки був Петро Іванович Говдя – ровесник і 
колега П. Білецького. 1-го листопада П. Говді виповнилося б 75, та, на 
жаль, він не дожив до цього ювілею. Згадаймо його добрим словом. 

Тоді, у жовтні 1959 року, ми зустрілися з нашими вчителями 
вперше. Платону Олександровичу було 37. Прекрасний вік духо-
вної зрілості й творчого зросту. Вигляд його запам’ятовувався. 
Було (і є) у ньому щось те невловиме й привабливе, що відразу 
вчувається в тонкій натурі потомственого інтелігента. Уже тоді 
спирався на палицю, але ходив легко, при непорушно-випрям-
леному стані. Красиво посаджена голова з високим чолом. Очі 
уважні, світло-сірі, іноді насмішкуваті, усміхнені. Багато палив. 
Коробка улюблених цигарок «Герцеговина Флор» завжди лежала 
на столі. Лекції його були несхожі на виклади інших. Нагадува-
ли скоріше неспішні, вдумливі бесіди. Учив мислити і бачити. 
Вражав парадоксальністю думок, несподіваністю порівнянь, 
оригінальним поглядом на хрестоматійні речі.

Спомин про лекції викликає в уяві гулкий звук його голосу з 
характерними інтонаціями, запах гарного тютюну, барвисті ілю-
страції в старовинних фоліантах, прикриті тонкими прозорими 
папірцями, казкові храми Індії, тривожні спалахи готичних ві-
тражів, чарівні звиви українського бароко.

Внутрішня шляхетність у поєднанні з доброзичливістю при-
тягували. З ним хотілося спілкуватися, хоча це й не було легко. 
Він не «адаптував» своїх знань з поправкою на наше студентство. 
Навпаки, сприймав нас усерйоз. І виявити перед ним свою нео-
бізнаність було якось особливо прикро. Ми прагли не нарази-
тися на його ущипливі зауваження. Вони могли бути дошкуль-
ними, але ніколи не були образливими й принижуючими. Для 
багатьох з нас він став справжнім Наставником. 

П’ять років тому, вітаючи Платона Олександровича з нагоди 
70-річчя, я згадувала його батьків, говорячи про значення таких 
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творчих династій у формуванні культури і духовного генофонду 
нації, висловлювала надію, що настав час належно пошанувати і 
потурбуватись про тих, хто спричинився до збереження, вивчен-
ня і примноження наших культурних і мистецьких надбань. Гово-
рячи про пошанування, мала на увазі не тільки нагороди і відзнаки 
(їх Платон Олександрович має і не одну – лауреат Шевченківської 
премії, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч мис-
тецтв України), а насамперед створення умов для творчості, для 
праці. Тоді, 1992 року, ще не пригас оптимізм і вірилося, що наші 
праці потрібні людям незалежної України та будуть друкуватися 
без купюр і належними тиражами. Висловлювала надію, що «не-
вдовзі Санкт-Петербурзьке відділення видавництва “Искусство” 
порадує нас ґрунтовною книжкою про Шевченка-художника, на-
писаною П. Білецьким. Для Платона Олександровича нова книж-
ка в певному сенсі є поверненням у молодість, коли він, працюю-
чи директором Будинку-музею Т. Г. Шевченка, підготував і видав 
книжку “Шевченко у Києві” (1962), а згодом опублікував низку 
шевченкознавчих розвідок…». Минуло 5 років. «Искусство» вже 
не друкує українських авторів і, без особливого ентузіазму повер-
нувши рукопис, слайди, зроблені для видання, не віддало. Платон 
Олександрович переклав і багато в чому доопрацював книжку, 
сподіваючись видати її в Україні. Та де там! Немає грошей. Руко-
пис «ходить по муках» від видавництва до видавництва, котрі без 
спонсорів (!) і не беруться до видання… 2.

Його любові до своєї справи, до мистецтва не зламало ніщо. 
І цей високий приклад зігріває і освітлює душу, пробуджує за-
хоплення життям. Ідуть роки, усе менше залишається наших 
Учителів. Тож будьмо уважнішими до них і не біймося говорити 
їм про свою любов і шану тепер, коли вони поруч і продовжу-
ють працювати на ниві нашого мистецтва. Пам’ятаймо про це не 
тільки в ювілеї! Радіймо і цінуймо, що ми є їхніми сучасниками, 
що є з кого брати приклад відданості справі й вірності обраному 
шляху.

2 Книжку видано: Білецький П. О. Апостол України. Життя і творчість Тараса 
Шевченка. Київ: Стилос, 1998. 282 с. – Прим. ред.-упоряд.
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МАНДРІВНІ МАЛЯРІ  
ТА ХУДОЖНИКИ-АМАТОРИ  1

Через відсутність в Україні вищої художньої школи у висвіт-
люваний час худож ній процес розвивається надзвичайно склад-
но. Учасниками цього процесу були художники різних катего-
рій – від цехових майстрів до самоуків – усі вони об’єднуються 
під умовним визначенням «місцеві майстри». Дещо пізніше, при-
близно із середини 1820-х років, у цьому процесі все помітнішу 
роль почнуть відігравати виученики художніх академій, у  той 
час, як на рубежі ХVІІІ–ХІХ ст. й особливо в перші десятиріччя 
XIX ст. найактивніші позиції належать місцевим майстрам. Хоч 
у зазначений період академічна система визначає верхній рівень 
професійної досконалості, проте творчістю майстрів академіч-
ної виучки не можна обмежувати тогочасний художній процес, 
бо значне місце в забезпеченні мистецького попиту посідала ді-
яльність великого кола місцевих мистців різних категорій. Ці ху-
дожники утворювали значний прошарок і саме вони визначали 
місцеву художню ситуацію.

 Зосереджені в більш-менш великих містах або традиційних 
центрах, які були колись провідними осередками феодальної 
культури, існуючи в поміщицьких маєтках на становищі кріпос-
них малярів, вони становили ту основну ланку, через яку здій-
снювалося поширення нових естетичних віянь. Завдяки цьому 
колу художників основні досягнення культури, утворюючись у 
головному її осередку – Петербурзі, а в західних регіонах – Кра-
кові та Відні, поширювались у найпериферійніші куточки.

1 Фрагмент підрозділу «Мандрівні малярі та художники-кріпаки. Портретний 
жанр у становленні української школи живопису» публікується з незначни-
ми редакційними змінами за: Рубан В. Мандрівні малярі та художники-крі-
паки. Портретний жанр у становленні української школи живопису. Історія 
українського мистецтва: у 5 т. Київ: ІМФЕ, 2006. Т. 4: Мистецтво ХІХ сто-
ліття. С. 131–144. – Прим. ред.-упоряд.
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 Проте не лише нові віяння, а й давні національні традиції, що 
так яскраво розквітли за часів бароко, поступово згасаючи і зво-
дячись до провінційного рангу, залишили помітний слід у мис-
тецтві України. Ця малодосліджена лінія дає можливість чіткіше 
простежити й окреслити специфіку соціальних та професійних 
обставин розвитку української мистецької школи перехідної 
доби. Її і репрезентували місцеві художники різних категорій.

Творчість місцевих художників задовольняє попит досить 
широкого кола споживачів, що складається з міського чиновни-
цтва, дрібномаєтного дворянства, різних категорій міщанства, 
ремісників, духовенства, селян. Для місцевої ситуації показові й 
свої взаємовідносини між замовником і художником. Художник 
тут усе ще залишається майже повністю залежним від замов-
ника і є не стільки творчо вільною особою, скільки сумлінним 
майстром-ремісником, здатним створювати доброякісну річ, до-
тримуючись загальноприйнятих правил і приписів.

 Оскільки портретний жанр був найдавнішим світським 
жанром в українському живописі, саме він і сфокусував най-
важливіші проблеми його розвитку. Порівняно з професійним 
портретним живописом столичних художників, форми місце-
вого портрета більш спрощені, динаміка його розвитку повіль-
ніша. Ця уповільненість, поряд з різним професійним рівнем 
майстрів, сприяє змішуванню в ньому (портреті) найрізнорід-
ніших стильових елементів. Та й входження портрета в повсяк-
денне життя широких верств населення ще часто обмежується 
сприйняттям його як суто утилітарної речі. Про ставлення до 
портрета в народі, про існування народного струменя в портрет-
ному живописі йтиметься далі, а в даному випадку варто заува-
жити, що звуження широких функцій портрета (які ще зберіга-
ло XVIII ст.) до функції лише фамільної, побутової, визначало і 
його нові типологічні риси, і посилення демократичних начал у 
самому трактуванні портретного образу.

 Отже, руйнується синкретичність портретного образу, спри-
чинена традиційними формами побутування портрета. Укра-
їнський місцевий портрет репрезентує доволі значний шар ху-
дожньої культури, що лежить між фольклорною традицією і 
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творчістю професійних художників академічної виучки. У пер-
шій половині XIX ст. переважно через нього здійснюється зв’язок 
професійної творчості з народною культурою. Відзначаючись 
своїм колом замовників, своїми художньо-естетичними якос-
тями, він виявляє специфічні особливості суспільного розвитку 
тієї соціально-політичної системи поміщицько-кріпосницького 
ладу, в якій феодальні пережитки посідали значне місце. Перш 
ніж визначити особливості цієї широкої галузі художнього про-
цесу, з’ясувати її місце в ньому, спинимося на умовах її існування.

 Цехи живописців та іконописні майстерні, як і раніше, ста-
новили головний резерв місцевих майстрів. Вони виконува-
ли різноманітні художні роботи, зосібна бралися за написання 
портретів. У Києві, наприклад, протягом майже всього XIX ст. 
існував живописний (окремо від іконописного) цех, продовжу-
вала працювати іконописна майстерня Києво-Печерської лаври, 
популярна як в Україні, так і далеко за її межами. Про цю попу-
лярність свідчать чимало фактів, що підтверджують її значний 
вплив насамперед на культуру тих балканських народів, які піс-
ля османського гніту прагнули відродити стародавні традиції 
своїх національних культур.

Школа Києво-Печерської лаври не втратила свого значення 
хранительки традицій і для інших сусідніх з Україною народів. 
До школи приїздили навчатися іконописної майстерності та жи-
вопису з багатьох країн  2. Широкою популярністю користували-
ся і київський живописний цех, і «малярний»  3. Участь місцевих, 

2 Збереглися відомості про навчання в Лаврській майстерні вихідців із 
Білорусі, Латвії, Словаччини, Болгарії. Є згадки навіть про «французько-
го підданого Георгія Бертена», «саксонського підданого Філіпа Шмідта», 
«турецького підданого Євфимія Манолі». Див.: Центральний державний 
історичний архів України, м.  Київ (далі  – ЦДІАК України). Ф.  59. Оп.  1. 
Спр. 5539; Тэмперны жывапіс Беларусі канца XV–XVIII стагоддзяŷ. Мінск, 
1986. С. 199–205; Рубан В. В. Український портретний живопис першої по-
ловини XIX століття. Київ, 1984. С. 144–185, 274–297.

3 До цеху записувалося багато вихідців зі слов’янських країн, особливо час-
то – словаки, болгари, траплялися німці, англійці, італійці, молдавани. Див.: 
ЦДІАК України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 2031. Ф. 128. Оп. 1. Од. зб. 2334. Ф. 707. 
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приїжджих і навіть іноземних майстрів у малярських цехах була 
досить активною, оскільки вони користувалися правами, рів-
ними з місцевими художниками, незважаючи на те, що до цеху 
прагнули записатися і художники-самоуки, й  іконописці, і  на-
віть художники з академічною виучкою.

 Саме по собі існування цехової чи монастирської форми ор-
ганізації художньої діяльності, якою займалися цехи та монас-
тирські майстерні, для XIX ст. було вже помітним анахронізмом. 
Проте необхідність задоволення підвищеного попиту на портрет 
в умовах міцніючої конкуренції з боку високопрофесійних ху-
дожників, вносила суттєві корективи в діяльність цехових май-
стрів. Достатньо згадати, що в цей час серед цехових живописців 
працюють майстри, котрі пройшли курс академічної виучки. Та 
й самі портретні твори свідчать про намагання цих художників 
оволодіти сучаснішими методами і прийомами зображення, що 
їх надавала система академічної підготовки.

 У цьому виявлялася дія не тільки естетичного, а й економіч-
ного фактора. Адже у вузькій професіоналізації, яка забезпечу-
валася підготовкою художників на основі академічних знань і 
навичок і яка була економічно вигіднішою, певною мірою від-
билися процеси суспільного розподілу праці, що активізували-
ся з розвитком капіталістичних відносин. Безумовно, у  сфері 
творчої діяльності ці процеси не впливали безпосередньо на 
естетичний бік, та все ж професійний рівень був залежним і 
від цих процесів.

 Цехова організація праці у сфері художнього життя, як і у 
сфері виробництва, була, як зазначалося, уже віджилою фор-
мою. Але ця форма, породжена в часи середньовіччя, через по-
міщицько-кріпосницький лад і відсталість різних ланок еконо-

Оп. 4. Од. зб. 403; Державний архів м. Києва. Ф. 335. Оп. 1. Спр. 1; див. також: 
Врангель Н. Иностранцы XIX века в России. Старые годы. 1912. Июль-сент.; 
Мюллер А. Быт иностранных художников в России. Л., 1927; Мавродинов Н. 
Връзките между българското и руското искусство. София, 1955; Степовик Д. 
Українсько-болгарські мистецькі зв’язки. Київ, 1975; Рубан В. Іноземні ху-
дожники-портретисти на Україні у першій половині XIX століття. Українське 
мистецтво у міжнародних зв’язках. Київ, 1983.
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мічного розвитку все ще продовжувала існувати. Однак вона не 
могла не розвиватися, не модифікуватися, не засвоювати нових, 
сучасніших методів праці.

 Саме з цих причин і відбуваються ті якісні зміни в діяльності 
цехових живописців, котрі врешті-решт опиняються перед не-
обхідністю засвоювати ті досягнення, які надавала творчість на 
шляхах академічної професіоналізації. Поки що складно судити 
про те, яку частку традиційності зберігали цехові організації в 
методах професійного навчання і виховання. Але судячи з того, 
що в цехах працювали і художники з академічною підготовкою, 
можна припустити, що учні отримували можливість засвоїти 
певні навички в переданні об’ємно-пластичної форми. Підтвер-
дженням цього може бути те, що навіть в іконописній майстерні 
Києво-Печерської лаври підготовкою живописців займалися ви-
сокопрофесійні майстри, що відбули академічну виучку  4. Однак 
підготовка учнів у цехах мала насамперед, так би мовити, прак-
тичне, а не творче значення. Прищеплювані там навички були 
найбільше придатні для того, щоб відтворювати, повторювати, 
наслідувати, копіювати. Звичайно, це не означає, що їхні робо-
ти не мали художньої цінності, та цього вони часто досягали не 
завдяки, а всупереч тим нормам і навичкам, яким їх навчали в 
цехових малярнях.

 Місцева ситуація в художньому житті зовсім не вичерпува-
лася діяльністю цехових майстрів та іконописців. Поряд з ними 
існують численні майстри інших категорій неакадемічного кола, 
що становили прикметну ланку в переході від старого типу ху-
дожника до нового.

 Під впливом попиту формується тип мандрівного маляра. 
Такий художник найбільше відповідав запитам володарів се-
редніх і дрібних маєтків. Витоки існування художників цього 
типу скоріше за все слід виводити з особливостей попиту і його 
задоволення, що мали своє історичне коріння. Вони пов’язані з 

4 Відомо, що в 1760-х роках у Києво-Печерській лаврі працював як художник 
і викладав малювання Веніамін Фредеріче. Див.: Истомин М. Обучение жи-
вописи в Киево-Печерской лавре в XVIII веке. Искусство и художественная 
промышленность. 1901. № 10. С. 67–70.
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існуючою ще із XVII–XVIII  ст. традицією поширення освіти й 
культури вже згадуваними так званими мандрівними дяками, 
вихованцями різних шкіл, зокрема, Київської духовної акаде-
мії   5. Їхня творчість  – одна з найяскравіших і характерних са-
мобутніх рис художнього процесу першої половини XIX ст. Цей 
тип мистця притаманний українському живописові, що в цей 
час характеризується, як і російський, польський, білоруський 
та литовський живопис, професіоналізацією майстрів, посту-
повим, хоча нелегким та уповільненим, перетворенням творчих 
професій на вільні.

 Яскраві й колоритні типи цих носіїв культури знайшли до-
сить широке відображення у фольклорі та літературних творах 
І. Котляревського, М. Гоголя, Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребін-
ки, Т. Шевченка, С. Руданського. Популярність цієї постаті лише 
підтверджує, що для свого часу вона була активним елементом у 
духовному житті, визначаючи своєрідність його розвитку.

 В останній чверті XVIII ст. у зв’язку з посиленням кріпацтва 
ця форма просвітительського й культурного руху втрачає свою 
широку суспільну функцію, виявляючи себе як явище рудимен-
тарне в діяльності народних рапсодів  – кобзарів та лірників. 
Своєрідною адаптацією старовинних звичаїв до нових умов слід 
вважати і діяльність мандрівних малярів. Судячи з документів 
XIX ст., тип мандрівного маляра тоді не становив окремої кате-
горії з погляду професійного. Він, скоріше за все, характеризує 
самобутню форму обслуговування.

 У середовищі таких художників були і свої «зірки» (як про-
фесійно вправні автори «Портрета шляхтянки», 1790–1800-ті 
роки та «Портрета дівчинки», 1800-ті роки), і звичайні ремісни-
ки – майстри «на всі руки», здатні написати портрет і пофарбу-
вати дах.

5 Про це пише П.  Житецький у творі «О малорусских народных думах», 
а  також В.  Білецька (див.: Білецька  В. Мотив портретного виображення в 
українських піснях. Етнографічний вісник. Київ, 1927. Кн.  3. С.  140–141). 
Детальніше див.: Рубан В. В. Український портретний живопис першої по-
ловини XIX століття. С. 274–297.
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 Для одних, таких як збіднілий дворянин з Прилук Конон Фе-
дорович Юшкевич-Стаховський, життя мандрівного маляра дає 
досить великі можливості для життєвого й творчого забезпечен-
ня; чи таких як Пимен Орлов – оберталося можливістю вийти у 
світ великого мистецтва; а для цілого загалу інших – заробляти 
на прожиття. Але так чи інакше, постать мандрівного маляра ха-
рактерна для ситуації «культурного бродіння», що запанувала в 
той час. В умовах переходу від традиційних форм споживання і 
поширення духовних цінностей до нових вона є закономірною 
і виявляється достатньо характерною на середохресті процесів, 
що йдуть від ремісничо-цехової організації художньої діяль-
ності (з її авторитарно-патріархальною організацією і строгою 
субординацією, що регулює внутрішньоцехові відносини між 
майстром і його підмайстрами та помічниками) до остаточно-
го звільнення художника як цілком корпоративно незалежної 
творчої індивідуальності.

Серед мандрівних малярів було чимало вихідців з міщан, 
траплялися селяни та представники духовенства, зустрічалися 
і дворяни, як згаданий К. Юшкевич-Стаховський. Останній, як 
дворянин, користувався певними правами, з  ним укладалися 
угоди, де ці права обумовлювалися, він мав слугу і власний «ви-
їзд» – воза й пару коней, завдяки чому й мандрував поміщицьки-
ми маєтками. Серед його замовників – родовиті поміщики-дво-
ряни, заможні чиновники тощо. Одна зі знайдених таких угод 
між «дійсним дворянином, титулярним радником» Павлом Гри-
горовичем Стороженком і «живописцем», «жительствующим у 
м. Прилуки, дворянином Кононом Федоровичем сином Юшке-
вичем-Стаховським»  6 яскраво засвідчує характер взаємовідно-

6 Ця угода, що мала назву «Договор титулярного советника Павла Григорьевича 
Староженко с живописцем Кононом Федоровичем Юшкевич-Стаховским, 
учиненный 1840 года, сентября 27 числа, в пятницу», уперше була опублі-
кована відомим юристом і літератором А. Ф. Коні в часописі «Русская ста-
рина» (1889. Октябрь. С. 66) під назвою «Договор помещика с живописцем». 
Мовою оригіналу цей документ повністю наведено в розділі «Образотворче 
мистецтво XIX ст.» у четвертому томі «Історії української культури» (Київ, 
2005. С. 668–670).
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син і повну залежність мандрівних мистців від волі і бажань за-
мовника – їхнього головного працедавця.

 Замовник портрета, «дійсний дворянин» Павло Сторожен-
ко, до речі, нащадок старовинного козацько-старшинського роду 
Стороженків  7, який мав маєток у с. Ржавець Прилуцького пові-
ту, був вихований на старовинних портретних взірцях (Сторо-
женки мали давню і чималу фамільну портретну галерею), і тому 
зрозумілими стануть його вимоги до заїжджого художника. Ці 
вимоги в загальних рисах ілюструють характер смаків і рівень 
уявлень про портрет тогочасних замовників. Та й походженням 
і становищем П. Стороженко являв собою типову постать «дво-
рянина середньої руки» – найпоширенішої частини замовників.

 За цією угодою маляр зобов’язувався виконати портрет, 
«який зрисувати чи намалювати я повинен точнісінько схожим 
на живе його, Павла Староженка, обличчя, в мундирі, при шпазі, 
з руками». Лише після того, як К. Юшкевич-Стаховський вико-
нав портрет, і замовник переконався в цілковитому дотриманні 
його вимог – «цей портрет так живописно написаний, що навіть 
майже відрізнити не можна від живого мого обличчя», – П. Сто-
роженко дав художникові свідоцтво-рекомендацію, де радив 
усім, «хто тільки забажає мати з лиця свого і корпуса точнісінь-
ко схожий портрет для пам’яті потомству своєму», скористатися 
послугами К. Юшкевича-Стаховського, «дворянина Полтавської 
губернії, що живе в м. Прилуки».

 Цей документ містко передає поширене серед найширших 
кіл тогочасне розуміння завдань портрета, що цілком відповіда-
ло традиційно усталеному його побутуванню в попередню добу. 
Розкриває він і уявлення про стилістику, свідчить про увагу до 
дотримання репрезентативної урочистості й наявності певних 
атрибутів, що характеризували б соціальне становище замовни-
ка («в мундирі, при шпазі...»).

7 Стороженко Павло Григорович (1771), каптенармус лейб-гвардійського кін-
ного полку (1789), був онуком Григорія Стороженка – учасника Полтавської 
баталії і багатьох походів, посла Петра  І. Портрети Стороженків свого 
часу були в колекції В.  В.  Тарновського, копії деяких з них нині належать 
Національному музею історії України.
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 Знайдені в останні роки твори К. Юшкевича-Стаховського і 
справді свідчать про неабияку його майстерність як портретис-
та. Один з таких – підписний «Портрет Красовського», де зобра-
жений чоловік у чорному сурдуті з орденською стрічкою через 
плече й орденами та медалями на грудях і на шиї. Він стоїть біля 
столу, по краю якого йде ледь помітний напис: «1833-го года сен-
тября месяца писал портрет Конон Федоров сын дворянин Ста-
ховский». За ретельної виписаності деталей і аксесуарів зобра-
ження зберігає декоративну насиченість барв  – зеленкуватого 
тла, чорного силуету постаті та яскравих вкраплень червоного. 
Надзвичайно майстерно зображене обличчя, позначене печаттю 
втоми. Характерними прийомами моделювання облич, уваж-
ним змалюванням декоративних прикрас до цього твору набли-
жаються парні портрети відомого історика, автора п’ятитомної 
«Истории Малороссии» Миколи Маркевича та його дружини 
Уляни, уродженої Ракович, виконані К.  Юшкевичем-Стахов-
ським 1840 року. У «Портреті Марії Павлівни Ґалаґан» так само 
майстерно відтворений мрійливо-задумливий образ чорнявої 
дівчини з локонами, у блакитній сукні. Певно, художник і сам, 
задоволений наслідками своєї праці, написав на звороті полот-
на: «1839 года Август знаменитой художник Конон Федорович 
писал с натуры хорошо». Цей дещо кумедний із сучасного по-
гляду напис засвідчує не тільки момент професійної втіхи ви-
конавця портрета, а й фіксує поширення звички цінувати свою 
працю, засвідчує зростання самоусвідомлення художників і ро-
зуміння важливості своєї справи.

 Ставлення замовників до художника-дворянина було до-
волі шанобливим, проте і в цьому випадку, як бачимо з уго-
ди з Юшкевичем-Стаховським, коли він, незважаючи на своє 
дворянство, змушений писаною угодою застерегти своє право 
на винагороду, і  на те, щоб «їсти з ним, добродієм Старожен-
ком, за одним столом до цього ж 6  числа жовтня 1840  року», 
то зовсім по-іншому сприймалися художники з нижчих соці-
альних верств. Як видно з цитованого документа, «дворянин-
живописецъ» К.  Юшкевич-Стаховський являв собою тип ху-
дожника, що постійно мешкав у певному місці, але мандрував 
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сусідніми маєтками для виконання живописних портретів. 
Це був, певно, збіднілий дрібний шляхтич, бо мав двох коней 
і їздив у супроводі свого слуги. Такого художника пан не міг 
змусити бути малярем і муляром, у відносинах з ним дотриму-
вався певної етики, гідної дворянина.

 Зовсім іншим було ставлення до мандрівного художника, 
вихідця з бідних верств, для якого виконання портретів було 
єдиним засобом до життя. Характерною ілюстрацією долі та 
ставлення до такого мистця є початок творчості Пимена Орлова, 
художника, який починав свою художню діяльність фарботер-
ником у сусіднього маляра, а згодом і сам став мандрівним ма-
ляром. Його з дитинства відзначав потяг до правдивого відтво-
рення натури, і він інтуїтивно почав застосовувати світлотінь у 
своїх творах. Цього часто не могли зрозуміти замовники моло-
дого маляра, здебільшого виховані на старовинних площинних 
зображеннях. Один такий випадок, наведений М.  Рамазано-
вим  8, якнайкраще змальовує смаки замовника та повну залеж-
ність художника від його волі й уподобань. Гусарського офіцера, 
портрет якого писав П. Орлов, страшенно обурили тіні на склад-
ках рукавів мундира, і художник був змушений виконати його 
волю – знищити тіні  9.

 М.  Рамазанов уперше наводить життєпис художника, біо-
графія якого характерна для мистця, що безнастанною працею 
домігся права навчатися в Академії мистецтв. На перших порах 
П. Орлов писав портрети, ікони, фарбував дахи й підлоги, тоб-
то робив те, чого бажав від нього черговий замовник. Купивши 
на зароблені гроші коня і воза, він став самостійним маляром і 
почав їздити по сусідніх маєтках, з успіхом писав портрети на-
вколишніх поміщиків.

8 Рамазанов  Н. Материалы для истории художеств в России. М., 1863. Кн.  1. 
С. 66–82.

9 «“Это что?” – спросил он, изумясь, у портретиста, указывая на тени рукава. 
“Это тени!” – отвечал последний. “Знать ничего не хочу; чтоб весь мундир 
был чистая бирюза, как в натуре!”  – вскричал раздосадованный гусар,  – 
и желание его было исполнено...» (Там само. С. 69).
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 З інших мандрівних малярів збереглися згадки про Борков-
ського  10, який один час жив при дворі якогось польського князя 
на Волині. На Волині ж майстерними портретами був відомий 
Баранський   11, котрий мандрував по маєтках шляхти. Селами 
Київщини і Поділля мандрував Михайло Заборовський   12. Він 
розписував будинки, малював і портрети. На Чернігівщині було 
відоме ім’я мандрівного маляра Миколи Артиганьєва   13, який 
після військової служби повністю присвятив себе мистецтву.

 Очевидно, до мандрівних живописців можна зарахувати і 
Петра Левицького, маловідомого на сьогодні художника, кілька 
майстерних творів якого дійшли до нашого часу. Серед його по-
лотен – портрети людей досить високого суспільного становища, 
отже, можна припустити, що він також походив із дворян і ман-
дрував Полтавщиною в пошуках заробітку. А досконале вико-
нання засвідчує доволі ґрунтовну мистецьку підготовку худож-
ника, творчості якого притаманні були і тенденції романтизації 
образу, і прагнення до створення напівпарадних композицій.

 До романтизованих належить «Портрет Олександра Олек-
сандровича Стахієва» (1818) – як наближеним до романтичного 
європейського портрета трактуванням образу, так і таємничою 
фабулою самого «сюжету» полотна. Портрет, який після довгих 
«мандрів» потрапив до Польщі, має чіткий підпис: на книжко-
вій полиці (на тлі якої і змальовано чоловіка, вбраного за модою 
початку XIX  ст., з  виразними рисами обличчя та сумним по-
глядом зелених очей) бронзовою фарбою виведено: «Р.  Lewizki 
pinxit 1818». Новий власник портрета (Л. Дітц) атрибутував його 

10 Шамрай С. У старорежимній провінції. Оповідання Солтановського. Україна. 
1925. Кн. 5. С. 123.

11 Баранський (близько 1830–1875)  – родом з Волині, помер у Парижі. Про 
нього див.: Krotkie wzmianki o niezyjancych malarzach... Warszawa, 1898. S. 10; 
Архівні наукові фонди рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознав-
ства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України (далі – 
АНФРФ ІМФЕ). Ф. 13-5. Спр. 389. Арк. 6.

12 АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13-5. Спр. 389. Арк. 6.
13 Артиганьєв Микола Олексійович (1823–1892). З 1848 року вийшов у відстав-

ку, жив в Острі.
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як твір Дмитра Левицького і першим визначив ім’я зображено-
го завдяки невеликій книжечці в його руці під назвою «Valerie», 
у якій ішлося про фатальне романтичне кохання, героєм якого 
й був Стахієв. Але портрет належить пензлю Петра Левицького 
(який не належав до роду славнозвісного майстра Д. Левицько-
го), як і виконаний того ж 1818 року «Портрет М. О. Грибовсько-
го» – на той час Полтавського губернського прокурора.

 Цей же М. Грибовський у листопаді 1818 року писав М. Рєп-
ніну (у той час полтавському генерал-губернаторові), що «Ле-
вицкий, портретный мастер сюда [до Полтави.  – Авт.] прибыл 
и распоряжается заняться работой для присутственных мест 
портретов, выпросив при том последнюю цену за каждый по 
100 р. асс[игнациями]». Очевидно, художник працював у Полта-
ві кілька років, бо з цих портретів «для присутственных мест» 
два датуються 1818 роком – портрет згаданого полтавського про-
курора М. Грибовського і О. Стахієва, а «Портрет М. Г. Рєпніна» 
(підписаний: «Писалъ с натуры Петръ Левицкій... 1826  году») 
і «Портрет Г. П. Мітусова» – 1826 роком.

 Прикметно, що зображення М. Рєпніна, славнозвісного героя 
війни 1812 року, малоросійського генерал-губернатора – у парад-
ному мундирі, з  численними орденами, золотими еполетами та 
аксельбантами – виконувалося як офіційний портрет, проте ви-
раз його молодого жвавого обличчя приваблює теплотою і добро-
зичливістю, що виявляє потяг художника до романтизації образу 
в репрезентативному зображенні, яким і є цей офіційний портрет 
М. Рєпніна. Крім названих, відомий ще й «Портрет П. П. Білець-
кого-Носенка», підписаний і датований 1815 роком. Лише ці твори 
та скупі архівні згадки – це все, що нині відомо про життя та твор-
чу діяльність цього непересічного майстра портрета, а його доля, 
як і більшості художників тієї доби, так і залишається загадкою.

 Розширення соціальної шкали мистців свідчить також про 
своєрідність етапу, що відрізняється від попереднього не лише 
якісними змінами творчості, а й змінами в соціальному складі 
творців. Крім мистців-професіоналів, для яких творчість була 
засобом до існування (сюди залучаємо як вихованців академій, 
так і місцевих майстрів з традиційно-цеховою освітою), у  ху-
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дожній процес XIX ст. активно включаються численні аматори. 
Серед них так само зустрічаються вихідці з дворян, представни-
ки чиновництва, міщанства. Про зростання культурного рівня 
і вимог до мистецтва, а головне про інтерес до творчих профе-
сій свідчить збільшення в Петербурзькій академії мистецтв ви-
хованців з дворянських родин. Тоді як у минулому (XVIII) сто-
літті там навчалися переважно діти людей так званого третього 
стану – бідняків, солдатів, вихідців з міщан, кріпаків. Зміну іс-
торично зумовленого ставлення до окремих професій ілюструє 
факт навчання значної кількості дітей дворян у рисувальних 
школах, що відкривалися при університетах або засновувалися 
окремими ентузіастами (як школа Н. Буяльського в Києві).

Усе це свідчило про зацікавлення мистецтвом, про прагнен-
ня оволодіти мистецькою грамотою, що, як і музика і література, 
стають нормою в домашньому вихованні.

З великої кількості мистців того часу нелегко виділити аматорів. 
Перша причина  – невивченість або й відсутність даних про біль-
шість із них. Друга – та, що значна частина аматорів перетворилася 
на професіоналів, бо того вимагало їхнє бажання присвятити себе 
творчості. Решта, навпаки, навіть маючи художню освіту, змушена 
була міняти професію, що не давала можливості забезпечувати про-
життя, і поступово втрачала мистецькі навички.

 Імена художників-аматорів відомі ще з XVIII ст. Так, у Києві 
на Подолі у 80-х роках працювала малярка Агафія Євминовська. 
Своїми іконами та портретами відома Анастасія Полуботок  – 
дружина онука Павла Полуботка 14, а на «Печерському форштадті 
проживав українець-живописець Йосип Шапольницький»  15. Ма-
лярству в Києво-Печерській лаврі починають навчатися не лише 
ченці, а й міщани і навіть селяни. Наприклад, майже одночасно 
з ієромонахом Алімпієм (Галиком) до малярської справи в Лав-
рі призвичаюється селянин «українець Артилевич Дмитро»   16. 

14 Рубан В. В. Український портретний живопис першої половини XIX століт-
тя. С.  274, 102–110, 338. Архівні згадки про А.  Євминовську див.: ЦДІАК 
України. Ф. 59. Оп. 1. Спр. 9013. Арк. 12.

15 Там само. Спр. 7057. Арк. 133.
16 Там само. Спр. 3088. Арк. 3 зв. Спр. 5758. Арк. 51.
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У кінці XVIII і на початку XIX ст. у с. Новосілки під Києвом працю-
вав «маляр Базилій»  17. У 1814 році Лаврську церкву апостола Сте-
фана розписував «київський житель іконописець Йосип Андріїв 
Білецький»   18. Одночасно з ним у Києві працювали портретисти 
Олена Бердяєва (прабабка Миколи Бердяєва)   19 і Семен Глибов-
ський. На виставці українського портрета 1925 року експонувався 
«Портрет ієромонаха Парфенія» пензля О. Бердяєвої. З підписних 
творів відоме й прізвище художниці Тетяни Воєводської, яка теж 
працювала в Києві в 1820-х роках. Кілька її творів зберігаються в 
Національному музеї історії України.

 На рубежі століть у Києві працював «знаменитий живо-
писець» Максим Буряковський (1744–1812)   20. З  архівних доку-
ментів відомо, що в 1820-х роках на Херсонщині працював пор-
третист-мініатюрист Павло Альбрехт (1791  – після 1829), а  на 
Волині – Олександр Жижиленко (1813–1889). Син хорольського 
міщанина Омелян Корнієв (1780 – після 1839), який згодом став 
академіком історичного живопису, у  1802–1805  роках створив 
цикл замальовок типів чорноморських козаків.

 У 1850-х роках у Житомирі під наглядом поліції перебував 
«син обер-офіцера живописець Климентій Родзевич», який пи-
сав пейзажі й портрети  21. З архівних джерел відомі імена О. Га-
їнського, І. Шляхтенка та згаданої вище Т. Лаврової.

17 Там само. Спр. 7259. Арк. 4 зв.
18 Там само. Ф. 128. Оп. 2. Од. зб. 58. Арк. 2–7.
19 Щербаківський  Д., Ернст  Ф. Український портрет: виставка українського 

портрета ХVІІ–ХХ  ст. Київ, 1925. С.  47. Про те, що О.  Бердяєва прийняла 
таємний постриг і вела, не будучи монахинею, схимницьке життя, відмовив-
шись від подружніх обов’язків, у  своїх спогадах про М. Бердяєва зазначає 
А.  Герцик, принагідно зауважуючи про майстерність її творів, які зберіга-
лись у родині її правнука – філософа М. Бердяєва. Див.: Герцик А. Н. Бердяєв. 
Наше наследие. 1989. № 4.

20 Ф.  Ернст занотував напис на надгробній плиті М.  Буряковського, похо-
ваного на Замковій горі. У написі йшлося саме про те, що художник був 
«знаменитым живописцем». Див.: АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13-5. Спр. 385. Арк. 38.

21 Дело о собраніи сведеній о живописце Климентіе Родзевиче  // ЦДІАК 
України. Ф. 442. Оп. 813. Спр. 667. Арк. 1.
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 Аматорками були Ганна Потоцька   22, котра писала пере-
важно пейзажі, з яких відомі краєвиди Луцька, Юлія Отецька 
зі славнозвісної родини Чацьких   23, вихованка Кременецького 
ліцею, Валерія Тарновська, Любов Бороздна   24, графиня Ген-
дрикова, авторка акварельних краєвидів садиби Гендрикових 
на Харківщині.

 Як аматор починав свою художню діяльність Платон Борис-
полець (1805–1885). Учень К.  Павлова по Ніжинському ліцею, 
Яків де Бальмен увійшов в історію мистецтва як ілюстратор 
рукописного «Кобзаря». Був він надзвичайно обдарованим ри-
сувальником, що засвідчують його побутові замальовки помі-
щицького побуту, виконані наприкінці 1830-х років. Юристом за 
освітою, широко ерудованою людиною був Степан Римаренко  25, 
глибоко залюблений у мистецтво. А. Мокрицький, познайомив-
шись з ним 1836 року, зазначав: «Молодик (С. Римаренкові було 
тоді 22  роки) мені надзвичайно сподобався, можливо від того 
дужче, що гарно рисує і, як здається, має прекрасні здібності 
до живопису»  26. Пензлеві С. Римаренка належить мініатюрний 
«Портрет І. Т. Дементьєва» (1836, Харківський художній музей, 
далі – ХХМ), у якому втілився певний малярський хист і своє-
рідний живописний почерк автора. Доволі впевнений рисунок, 
володіння «секретами» портретного мистецтва відчуваються у 
змалюванні моделі, у  вільному оперуванні світлом і кольором. 

22 Потоцька Ганна, уроджена Тишкевич, працювала на початку XIX  ст. на 
Волині. Створений нею цикл краєвидів Луцька датується 1819 роком.

23 Стецька Юлія, уроджена Чацька, працювала наприкінці XVIII – на початку 
XIX ст. на Волині. Див.: ЦДІАК України. Ф. 710. Оп. 2. Т. 1. Спр. 418.

24 Бороздна Любов Степанівна (?–1894)  – дружина письменника Івана 
Петровича Бороздни (1804–1858), автора «Поэтических очерков Украйны» 
(М., 1837). Л. Бороздна була свого часу ученицею В. Тропініна.

25 Римаренко Степан (Стефан) Олексійович (1813–1878)  – родом із 
Чернігівщини. Закінчив «відділ політичних наук» Московського універси-
тету (1832–1835). У 1836–1848 роках служив у Петербурзі. Упродовж 1850–
1870-х років жив у Харкові.

26 Дневник художника А. Н. Мокрицького / сост. Н. Л. Приймак. М., 1975. С. 64, 
177.
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Увага до душевного стану героя, насиченість колориту свідчать 
про романтичні нахили С. Римаренка. Цікаво, що цей твір вико-
нувався (як парний) одночасно з аналогічним за розмірами й об-
рамленням «Портретом М. Т. Дементьєва» (1836, ХХМ) О. Тира-
нова. Як свідчить напис на портреті І. Дементьєва  27, Римаренко 
входив до українського гуртка, який збирався в домі портрето-
ваного, серед учасників цього гуртка було й чимало художни-
ків – друзів господаря – А. Мокрицький, Т. Шевченко, О. Тира-
нов. З  інших творів С.  Римаренка відомий цикл акварельних 
ілюстрацій до «Наталки Полтавки» І. Котляревського і пейзаж 
«У заметіль» (1840-ві роки, ХХМ). Він також виступав у пресі з 
оглядами виставок  28.

 Аматоркою була й Глафіра Псьол   29, вихованка Рєпніних у 
Яготині та свого часу учениця Т. Шевченка. Серед її творів (ри-
сунків, краєвидів і сюжетних замальовок) є кілька портретів, 
позначених певною майстерністю і правдивою передачею люд-
ського характеру.

 Мистецькі нахили Г. Псьол виявилися ще до зустрічі з Шев-
ченком. У неї була своя малярня в домі Рєпніних, у родині яких 
вона жила зі своєю сестрою Олександрою, талановитою поете-

27 На звороті портрета є напис: «Йван Тимофеевич Дементьев рожд. в 
Стародубе Черниговской губернии. Портрет писан... в доме моего дяди 
Йвана Тимофеевича Дементьева на медной доске герметически заклееной. 
У Йвана Тимофеевича Дементьева собирались земляки-хохлы, в  том чис-
ле его друзья-художники: Мокрицкий, Ремаренко, Шевченко, Тыранов. По 
словам моего отца Михайла Тимофеевича Дементьева, портрет писан худ. 
Ремаренко 15  ноября 1836  года. Мария Михайловна Дементьева. Тифлис... 
Готская, 18, к. 11. 49». Обидва твори добре збереглися.

28 Його дописи див.: Харьковские губернские ведомости. 1865. № 28–34.
29 Псьол Глафіра Іванівна (1823–1886)  – зі збіднілого дворянського роду на 

Полтавщині. Із трирічного віку виховувалася в родині Рєпніних, з  якими, 
напевно, перебувала за кордоном у 1835–1840-х роках. У 1843 році познайо-
милася з Т. Шевченком, 1845 року вийшла заміж за П. Дуніна-Борковського, 
який помер через кілька місяців після одруження. Разом з В. Рєпніною виїха-
ла до Москви, де й померла. Похована в Олексіївському жіночому монастирі 
в Москві.
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сою. Художниця вже працювала над своєю першою картиною  30, 
коли до Яготина приїхав Т. Шевченко. Г. Псьол виконала кіль-
ка начерків до портрета Т. Шевченка  31, з них видно, що, як для 
самоука, вона вміла добре малювати. Певно, до Шевченкових 
уроків вона багато копіювала і вчилася малярству на чудесній 
колекції Рєпніних. Відомо, що й княжна Варвара Миколаївна 
Рєпніна непогано малювала  32.

 У 1845  році Г.  Псьол виконала портрет померлого князя 
М. Рєпніна. В. Рєпніна писала Т. Шеченкові, що Глафіра хоче по-
вторити його фарбами: «Глафіра напрочуд вдало схопила вираз 
обличчя батька і на превелику нашу втіху намалювала портрет 
натуральної величини»  33.

 Як повідомляла В. Рєпніна, Г. Псьол мала намір писати іко-
ни до церкви Густинського монастиря, де був похований старий 
князь. Із живописних праць до нашого часу дійшов «Портрет 
В.  М.  Рєпніної» (1839, Національний музей Тараса Шевченка, 
далі – НМТШ). Поворот погруддя, освітлення та моделювання 
обличчя нагадують композицію і зображальні засоби «Портрета 
М. Г. Рєпніна» Й. Горнунга, який свого часу копіював Т. Шевчен-
ко. Малярці вдалося передати вразливо-поривчасту й пристрас-
ну натуру молодої В. Рєпніної.

 Темні блискучі очі, невеликі, міцно стиснуті вуста, облич-
чя схвильоване. На ньому лежить печать страждань і доброти. 
У віці 31 року В. Рєпніна, яка з дитинства відзначалася палкою й 
поетичною вдачею, зазнала немало розчарувань. М’якими пере-
ливами негучних, тьмяно-брунатних кольорів, густі тони яких 
немов жевріють у струмені неяскравого світла, плавним перегу-
куванням лінійних ритмів художницею створена поетична опо-
відь про емоційну й романтичну душу княжни.

30 Про це пише М. Возняк у нарисі «Шевченко й княжна Рєпніна» (Львів, 1925. 
С. 5).

31 Ці начерки є в її робочому альбомі, що зберігається в приватній збірці в 
Москві.

32 У яготинській колекції зберігався її акварельний «Вид руїн мавританського 
замку».

33 Павловский И. Полтавцы. Полтава, 1914. С. 45.
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 Певно, у цей час був виконаний і «Портрет Варвари Олексіїв-
ни Рєпніної» – дружини князя Миколи Рєпніна, матері княжни 
і онуки гетьмана Кирила Розумовського   34. Цей портрет збері-
гається в НМТШ в Києві. За композицією і колоритом він нага-
дує «Портрет В. О. Рєпніної» 1840-х років зі збірки Історичного 
музею в Москві. Можливо, він був першим варіантом згаданого 
твору Г. Псьол, і саме з нього була зроблена літографія  35. Як ві-
домо, Рєпніни 1840 року перебували в Женеві. Очевидно, твір і 
був написаний саме тоді. При цьому важливо, що авторка на той 
час була зовсім юною дівчиною. Тим переконливішим є доказ її 
мистецького таланту, який, зберігаючи характерні ознаки ама-
торства, вирізняється неповторністю авторської манери і потя-
гом до психологізму образів. 

 За характером трактування образів до творів Г.  Псьол на-
ближається і груповий портрет родини Рєпніних, відомий нині 
за літографією Ксаверія Каневського. Гіпотетично до її творів 
можна віднести «Портрет П. Д. Дуніна-Борковського»  36 – чоло-
віка Глафіри Псьол. Портрет, проте, має і чимало спільних рис і з 
творчим почерком Т. Шевченка. Доволі високий професіоналізм, 
що відчувається в цьому творі, може свідчити про надзвичайну 
обдарованість аматорки, яка за короткий час зуміла опанувати 
мистецьку грамоту. Як видно з попередніх праць, художниця ще 

34 Рєпніна Варвара Олексіївна (1776/1778–1864), уроджена Розумовська – донь-
ка старшого сина гетьмана Кирила Розумовського – Олексія Розумовського, 
міністра народної освіти. Дружина М. Г. Рєпніна. У 1905 році портрет екс-
понувався на Таврійській виставці портретів (на звороті полотна зберегла-
ся наклейка з датами життя В. О. Рєпніної і Таврійської виставки). Як твір 
Й.  Горнунга цей портрет експонувався на виставці українського портрета 
1925  року. Після віднайдення Ф.  Ернстом літографії з нього з’ясувалося 
авторство Г. Псьол. Див.: Ернст Ф. Шевченко як маляр на тлі його доби // 
АНФРФ ІМФЕ. Ф. 13-5. Спр. 147. Арк. 97.

35 Літографія мала підпис: «Princesse Repnine. Glaphire Psioloff pinxit. Lith. de 
Schmid a Gennvc. Lith. Par. Fregevise».

36 Дунін-Борковський Петро Дмитрович (1822–1846) – нащадок старовинного 
козацького роду з Чернігівщини. У 1841 році закінчив курс Імператорського 
Олександрівського ліцею з чином 14 класу. Помер від сухот у Києві, похова-
ний у Видубицькому монастирі.
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до зустрічі з Т. Шевченком була обізнана з секретами живопи-
су й мала певний досвід портретування. Тому навіть нечисленні 
уроки Т. Шевченка мали вагоме значення у швидкому зростанні 
малярського хисту й власної манери художниці.

Аматором був і священик Іван Вендзилович   37, який через 
палку любов до мистецтва полишив свій духовний сан. Він ма-
лював образи для костьолу в Дрогобичі, ілюстрував книжки. 
Його портрети, виконані в роки польського повстання 1831 року, 
позначені драматизмом і експресією. З них у літографічному від-
творенні дійшли портрети О. Криницького (1830, Національний 
музей у Львові ім. Андрея Шептицького, далі – НМЛ), В. Левиць-
кого (1830-ті роки, НМЛ). Великомасштабні погруддя, енергійне 
ліплення світлотінню рис облич, зосередження уваги на емоцій-
ному стані засвідчують значний художній хист автора, виказу-
ють його нахил до створення романтичного портретного образу.

 Творчість художників-аматорів і до сьогодні  – практично 
невідома сторінка у розвитку українського живопису XIX  ст. 
Тим часом вона є ланкою, що зв’язує академічний професійний 
живопис і місцеве народне малярство. Адже, як зазначалося, до 
складу аматорів входили не лише самоуки з міщанського і се-
лянського середовища, навчання яких найчастіше зводилося до 
традиційного копіювання зразків, а й представники дворянства 
та буржуазії. Багато з них були освіченими, ерудованими людь-
ми, бували за кордоном, зналися на вітчизняному й зарубіжному 
мистецтві. Чутливістю до нового і водночас міцною відданістю 
місцевим традиціям їхня творчість становить значний інтерес 
у дослідженні становлення української школи живопису першої 
половини XIX ст.

37 Вендзилович Іван (близько 1810–?) – жив у с. Вовче на Львівщині. Вчився у 
львівській семінарії, з якої був виключений за зв’язки з діячами польського 
руху. Для таємної польської друкарні Оссолінських виконав цикл портретів. 
Ілюстрував видання «Патріотичні пісні часів польської революції» (1834), 
оформив «Служебник», виданий у Перемишлі 1852 року. У 1850-х роках ма-
лював вівтар св. Анни для дрогобицького костьолу. Під кінець життя знову 
став священиком.
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Абліцов Віталій Григорович – журналіст, письменник, гро-
мадсько-політичний діяч. Лауреат премії «Журналіст року» 
(1996), Державної літературної премії ім. О. Гончара (2013) та ін. 
Працював у Держкомтелерадіо України (1980–1994), зокрема 
директором телеоб’єднання «Культура», редакції газети «Голос 
України» (1995–2000). Заступник голови Державного комітету 
інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 
(2000–2002). Редактор газети «Український форум» (2002–2005), 
журналу «Державна справа» (2005–2009). Автор книжок, енци-
клопедичних довідників, статей у періодичних і енциклопедич-
них виданнях.

Баринова-Кулеба Віра Іванівна  – художниця, викладач-
ка. Заслужена діячка мистецтв УРСР (1989). Народна художни-
ця України (2009). Дійсна членкиня НАМ  України (2017). Від 
1968  року викладає в КДХІ  / НАОМА, професорка живопису 
(1995).

Белічко Юрій Васильович (1932–2010) – мистецтвознавець, 
педагог. Кандидат мистецтвознавства (1964). Заслужений діяч 
мистецтв України (1994). Науковий співробітник ІМФЕ (1965–
1974). Викладач (1974–2010), професор (1995), завідувач кафедри 
теорії та історії мистецтва (1974–1985), декан факультету теорії та 
історії мистецтва (1985–1990) КДХІ / НАОМА.

Білецький Платон Олександрович (1922–1998)  – мисте-
цтвознавець, художник, педагог, музейник. Доктор мистецтво-
знавства (1971). Професор (1971). Лауреат Державної премії УРСР 
ім. Т. Шевченка (1982). Заслужений діяч мистецтв України (1991). 
Член-кореспондент НАН України (1995). Дійсний член НАМ 
України (1997). Упродовж 1959–1998 років викладав у КДХІ, від 
1969 року – професор, у 1963–1966 роках – проректор з навчаль-
но-наукової роботи.
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Ганзенко Лариса Георгіївна  – мистецтвознавиця. Канди-
датка мистецтвознавства (1990). Старша наукова співробітниця 
відділу образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв 
ІМФЕ. Коло наукових інтересів: історія образотворчого мисте-
цтва України-Русі, теорія і практика культурного спадкування, 
охорона культурної спадщини.

Генералюк Леся Станіславівна  – літературознавиця, мис-
тецтвознавиця. Докторка філологічних наук (2011). Провідна 
наукова співробітниця сектора слов’янських літератур Інститу-
ту літератури ім.  Т.  Шевченка НАН  України. Наукові інтереси 
сконцентровано на питаннях: література в системі мистецтв і гу-
манітарних наук, українська і російська літератури ХІХ – почат-
ку ХХ ст., образотворче мистецтво, взаємодія і синтез мистецтв.

Говдя Петро Іванович (1922–1991)  – мистецтвознавець, пе-
дагог. Заслужений діяч мистецтв УРСР (1968). Викладач, орга-
нізатор і завідувач кафедри теорії та історії мистецтва, декан 
архітектурного й мистецтвознавчого факультетів, проректор з 
наукової роботи КДХІ (1953–1990), директор Державного музею 
українського образотворчого мистецтва (1966–1969), головний 
редактор журналу «Образотворче мистецтво» (1969–1987).

Дмитренко Анатолій Федорович  – мистецтвознавець. За-
служений працівник культури РРФСР (1982). Кандидат мис-
тецтвознавства (1990). Дійсний член Санкт-Петербурзької 
академії сучасного мистецтва та Петровської академії наук і 
мистецтв (1998), почесний член Російської академії мистецтв 
(2004). Закінчив Київський державний університет ім. Т. Шев-
ченка (1956), аспірантуру Академії будівництва та архітекту-
ри УРСР (1962). Науковий співробітник, виконувач обов’язків 
ученого секретаря Київського державного музею українського 
мистецтва (1957–1959). Від 1963 року працює в Державному Ро-
сійському музеї (Санкт-Петербург) на посадах завідувача сек-
тора, відділу, провідного наукового співробітника. Професор 
Санкт-Петербурзької державної художньо-промислової акаде-
мії ім. О. Штігліца.
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Жолтовський Павло Миколайович (1904–1986)  – мисте-
цтвознавець, музейник, педагог. Доктор мистецтвознавства 
(1981). Лауреат Державної премії України ім. Т. Шевченка (1971) 
та премії ім. І. Франка АН УРСР (1984). Зберігач, науковий спів-
робітник, завідувач відділу Музею українського мистецтва в 
Харкові (1926–1933). Старший науковий співробітник, завідувач 
відділу Львівського державного музею художньої промисловос-
ті (1946–1951), завідувач відділу, заступник директора з наукової 
роботи Державного музею етнографії та художнього промис-
лу АН  УРСР (1951–1970), завідувач відділу мистецтвознавства 
(1970–1983), старший науковий співробітник-консультант (1983–
1986) Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР.

Журавель Олексій Федорович (1945–2006) – мистецтвозна-
вець, журналіст. Працював редактором у видавництві «Радян-
ська школа» (1969–1979), завідував відділами образотворчого 
мистецтва в газеті «Культура і життя» (1976–1987) і місцевої пре-
си в агенції «Укрінформ» (1992–2005). Головний редактор журна-
лу «Образотворче мистецтво» (1987–1991).

Забашта Ростислав Васильович  – мистецтвознавець. Кан-
дидат мистецтвознавства (2018). Науковий співробітник відділу 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв ІМФЕ. 
Спеціалізується в галузі історії, іконографії та образної системи 
давнього, середньовічного, новочасного й традиційного мис-
тецтв, а також історичної етнології.

Красильникова Ольга Василівна (1948–2016) – театрознави-
ця, викладачка. Кандидатка мистецтвознавства (1981). Доцентка 
(2001). Старша наукова співробітниця (2011). Упродовж 1988–
2016 років працювала науковою, старшою та провідною науко-
вою співробітницею у відділах театрознавства й культурології 
ІМФЕ.

Ламонова Оксана Василівна – мистецтвознавиця, викладач-
ка. Кандидатка мистецтвознавства (2006). Наукова співробіт-
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ниця відділу образотворчого та декоративно-прикладного мис-
тецтв ІМФЕ. Коло наукових інтересів: українська графіка другої 
половини ХХ – початку ХХІ ст.

Ліховий Ігор Дмитрович – культуролог, музеєзнавець, дипло-
мат, державний і громадський діяч. Дійсний член Міжнародної 
ради з питань пам’яток та визначних місць (ІСОМОS). Заслужений 
працівник культури України (1997). Генеральний директор Шев-
ченківського національного заповідника (1989–2005), міністр куль-
тури і туризму України (2005–2006), Надзвичайний і Повноважний 
Посол України в Республіці Білорусь (2007–2010).

Малаков Дмитро Васильович (1937–2019)  – краєзнавець, 
києвознавець, музейник. Лауреат премії ім.  Д.  Яворницького 
(2012). Двадцять років пропрацював у Музеї історії міста Києва 
(1992–2012), зокрема заступником директора з наукової роботи 
(1997–2007). Автор численних розвідок і книжок, присвячених 
пам’яткам Поділля, Києва, графіку Г.  Малакову, родині мист-
ців Кричевських, архітекторам В.  Городецькому, С.  Григор’єву, 
В. Осьмаку й М. Шехоніну, буттю киян в роки нацистської оку-
пації тощо.

Пуцко-Бочкарьова Марина – музейниця.

Селівачов Михайло Романович – мистецтвознавець, музей-
ник, педагог. Доктор мистецтвознавства (1996). Професор (2011). 
Почесний академік Академії вищої школи України (2008). Упро-
довж 1975–2008  років працював молодшим, старшим, провід-
ним науковим співробітником у відділі образотворчого мисте-
цтва ІМФЕ.

Скляренко Галина Яківна  – мистецтвознавиця, кураторка. 
Кандидатка мистецтвознавства (1985), доцентка, старша наукова 
співробітниця відділу образотворчого та декоративно-приклад-
ного мистецтв ІМФЕ та відділу візуальних практик Інституту 
проблем сучасного мистецтва НАМ  України. Сфера наукових 
інтересів: мистецтво та художня культура ХХ–ХХІ ст.
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Сторчай Оксана Вікторівна – мистецтвознавиця, художни-
ця-реставраторка. Кандидатка мистецтвознавства (2010). Науко-
ва співробітниця відділу образотворчого та декоративно-при-
кладного мистецтв ІМФЕ. Коло наукових інтересів: художня 
освіта в Україні, історія українського мистецтвознавства.

Федорук Олександр Касянович  – мистецтвознавець, літе-
ратурознавець, педагог, державний і громадський діяч. Заслу-
жений діяч культури Польщі (1977). Доктор мистецтвознавства 
(1996). Дійсний член НАМ України (2000). Заслужений діяч мис-
тецтв України (2003). Професор (2004). Упродовж 1971–1992 ро-
ків працював в ІМФЕ, зокрема, обіймав посади завідувача відді-
лу, ученого секретаря, заступника директора з наукової роботи. 
Голова Національної комісії з питань повернення в Україну 
культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України / Держав-
ної служби контролю за переміщенням культурних цінностей 
через державний кордон України (1992–2004). Завідувач кафедри 
теорії та історії мистецтв НАОМА (2004–2017). Головний редак-
тор журналу «Образотворче мистецтво» (від 2006 року).

Ходак Ірина Олександрівна  – мистецтвознавиця. Канди-
датка мистецтвознавства (2010). Наукова співробітниця відділу 
образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв ІМФЕ. 
Коло наукових інтересів: історія українського мистецтвознав-
ства, мистецтвознавче джерелознавство, історія українського 
портретного малярства й іконопису Середньовіччя та Нового 
часу, історія формування музейних художніх колекцій.
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