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УДК 780.614.13:78.03(477) Ірина Зінків 
(Львів)

АРХЕТИП БАНДУРИ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ

Статтю присвячено методологічним аспектам вивчення традиційного українського цитро-
подібного інструмента – бандури, серед яких проаналізовано: історико-типологічний, соці-
ально-історичний, соціокультурний, морфологічнo-ергологічний, стилістико-виконавський, 
когнітивний, семіотичний та семантичний.

Ключові слова: археологічні музичні інструменти, бандура, ліро-, цитро-, лютнеподібні ін-
струменти, методика, методологія, українська музична культура.

Статья посвящена методологическим аспектам изучения традиционного украинского цитро-
видного инструмента  – бандуры, среди которых анализируются: историко-типологический, 
социально-исторический, социокультурный, морфологическo-эргологический, стилистико- 
исполнительский, когнитивный, семиотический и семантический.

Ключевые слова: археологические музыкальные инструменты, бандура, лиро-, цитро-, 
лютне видные инструменты, методика, методология, украинская музыкальная культура.

The article covers the methodological aspects of studying the traditional Ukrainian zither-like 
instrument – a bandura. Among principal aspects analyzed are as follows: historical-typological, 
socio-historical, socio-cultural, morphological and ergological, stylistic and performing, cognitive, 
semiotic, and semantic.

Keywords: archaeological musical instruments, bandura, lyre-like, zither-like, and lute-like in-
struments, methods, methodology, Ukrainian musical culture.

Біографія будь-якого музичного інструмента, як і кожної людини, етносу, нації чи 
певної цивілізації, має свою передісторію, закономірності виникнення, еволюції, зане-
паду чи відродження в нових формах. Як атрибут і матеріальної, і духовної культури 
одночасно музичний інструмент є своєрідним кодом, що несе інформацію про складні 
космогонічні, релігійні уявлення етносу, що його створив, багату міфологію, епос, 
фольклор, рівень розвитку суспільства. Про це свідчить не лише морфологія інстру-
мента, матеріал, з якого його виготовлено, але й декор – комплекс прикрас, структу-
ра, семантика і навіть розташування яких відповідали ідеологічним уявленням тієї чи 
іншої історичної доби [7, с. 116–122].

Інструментом, що здавна вважається символом української нації, є бандура, яка 
є унікальним феноменом духовно-матеріальної культури українського народу, фор-
мування якої відбувалось упродовж багатьох століть. Однак на сьогодні бандура є 
недостатньо дослідженим об’єктом світової органології. Про це свідчить хоча б той 
факт, що в міжнародній класифікації музичних інструментів Е. фон Горнбостеля – 
К. Закса  [14, с. 229–261] вона відсутня, хоча самому К. Заксові була відома [6, с. 27–
33; 18, с. 278, 280], а в сучасних міжнародних музичних довідкових виданнях дотепер 
трактується неоднозначно [17, с. 110]. В українській органології бандуру вивчають 
здебільшого як традиційний національний інструмент українців і  недостатньо – у 
контексті еволюції світового струнно-щипкового інструментарію [2; 15].

На сьогодні дискусійною є сама проблема історичних витоків бандури, визначен-
ня генези її вихідних прототипів і походження назви [16, с. 135–136], що зумовлено 
історично-міграційними та культурно-асиміляційними процесами, які відбувалися 
на теренах України впродовж тисячоліть. Незважаючи на існування численних те-
орій, присвячених походженню української нації, сучасні наукові дослідження за-
свідчують, що в етногенезі українців брали участь різні етнічні субстрати: іранський, 
слов’янський, фракійський, давньогерманський, фіно-угорський, тюркський. Етноси 
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кожного з них століттями проживали на теренах сучасної України й у процесах се-
диментації та асиміляції з корінним населенням залишали певну частку своєї мате-
ріальної і духовної культури, елементи якої збереглись у трансформованому вигляді 
в культурі українського народу, перетворившись із часом на елементи автохтонні, 
утілені в національно-характерній ідіоматиці. Як свідчать археологічні, історичні та 
етногенетичні джерела і дослідження, зміни культур на теренах сучасної України ні-
коли не супроводжувалися тотальною заміною одного етносу іншим [12, с. 33]. Кожна 
наступна культура асимілювала здобутки попередньої (або синхронно існуючої), за-
лишаючи свій слід у загальному етногенетичному «стовбурі»

Застосування комплексного підходу до вивчення бандури як історичного фено-
мену, що увібрав матеріально-духовні надбання тих етносів, які стояли біля витоків 
української нації та спричинилися до формування її сучасної матеріальної і духовної 
культури, передбачає залучення широкого історичного контексту. Обраний підхід 
реалізується у спробі вивчення інструмента через його історико-генетичні вихідні 
прототипи, їхні ритуально-ідеологічні (сакральні) функції і подальший розвиток 
інструмента та його вплив на формування й розвиток жанрової структури української 
епічної традиції та музичного фольклору загалом. Цей вплив можна простежити на 
матеріалі аналізу вихідних, історично зумовлених інструментальних прототипів, і 
вже на його основі визначити ті основні типи інструментів, що передували появі, 
формуванню та розвитку бандури. Процес формування інструмента знайшов відобра-
ження в репертуарі та його функціонуванні в такому архетиповому соціокультурному 
явищі, як кобзарство, з його епічним осердям – думами, яке має аналоги у світових 
практиках Сходу й Заходу, зокрема, у діяльності народних співців – аедів, акинів, 
ашугів, дуанів, думів, жирши, ханенде та ін. Він утілився в подальшому становленні 
та розвитку світського, а згодом – академізовано-концертного виконавства, форму-
ванні сучасної мистецько-професійної  освіти й композиторської творчості, що виник-
ла на початку ХХ ст. і зазнала неабиякого розвитку в 1960–2010 роках. В останній 
семантика інструментального тембру стала не просто етнохарактерним знаком, але й 
загальносимволічним музичним кодом української нації.

У статті запропоновано власну, апробовану в низці статей методологію та методи-
ку комплексного дослідження музичного інструмента через його витоки [3; 6; 7; 9], 
що дозволяє з нових позицій простежити його генезу, формування та еволюцію, 
взаємозв’язки з давніми язичницькими ритуалами й культами, релікти яких збереглися 
в українській народно-професійній творчості та виконавстві (кобзарстві), частково – 
у народно-професійній бандурній традиції. Комплексний підхід, застосований до та-
кого окремого явища музично-інструментальної культури українського народу, яким є 
традиційний музичний інструмент (бандура), у його генезі, еволюції, взаємозв’язках з 
давніми язичницькими ритуалами та культами, народно-професійною творчістю й ви-
конавством, сучасною академічно-професійною бандурною традицією, на нашу дум-
ку, не лише стане перспективним у дослідженнях окремих традиційних інструментів 
українців чи будь-якого іншого народу, але й буде використаний при вивченні його 
культурних імплікацій у цілісну сферу музичної культури впродовж багатовікового 
періоду її розвитку. Історичний підхід ґрунтується на ідеї історично-стадіального 
розвитку будь-якого типу інструментарію, здобутті в кожну історичну епоху пев-
ними типологічними групами інструментів панівних ідеологічних позицій на різних 
етапах розвитку людської цивілізації. У давніх цивілізаціях Сходу (Єгипет, Шумер, 
Месопотамія, Вавилон) це була арфа, у добу античності – ліра й кіфара, у середньо-
віччі – псалтеріум (псалтир, гусла), в епоху відродження і бароко – лютня, орган, 
клавесин, у добу романтизму – скрипка й фортепіано [3, с. 341–354]. У сучасних 
процесах глобалізації музичного часопростору дедалі важливішого значення набуває 
запровадження у виробництво нових технологій виготовлення музичного інструмента-
рію, створення його електроакустичних «аналогів» («темброзамісників» – приміром, 
електробандура Романа Гриньківа) із застосуванням комп’ютерних технологій, що 
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корелюється передусім з новими уявленнями про якісні показники сучасного звуко-
ідеалу, його етнічно-ментальну сутність. Крім пошуків нових звуко- та темброідеалів 
засобами електроакустичного інструментарію, синтезованих за допомогою комп’ютера 
інструментальних тембрів, на сучасному етапі розвитку бандури дедалі важливішо-
го значення набуває протилежна, «реставраційна» тенденція, пов’язана з відроджен-
ням давнього автохтонного національного інструментарію та його репертуару, рекон-
струкцією археологічних (викопних) музичних інструментів, викликана необхідністю 
«реанімувати» давні середньовічні та барокові епічно-інструментальні традиції, ре-
конструювати за участю бандури епос українського середньовіччя (зокрема билини 
київського циклу).

При висвітленні комплексу проблем, пов’язаних з генезою, становленням і розвит-
ком бандури, слід залучати найширше коло нових матеріалів та джерел з різних 
ділянок знань, що торкаються надзвичайно широких синхронно-діахронних меж: іс-
торичних, археологічних, палеоетнографічних, лінгвістичних та іконографічних ма-
теріалів, міфорелігійних, епічних та фольклорних джерел. Їх залучення та наукове 
опрацювання з нових позицій уможливлюють інтерпретацію вже відомих органо-
логічній науці фактів, критичний перегляд певних усталених стереотипних поглядів, 
а також виявлення нових етноорганологічних аспектів вивчення, уведення до науково-
го обігу невідомих (або мало знаних музикознавцями) археологічних знахідок музич-
них інструментів та їхніх іконографічних зображень (приміром, середньоазійських 
хордофонів-гібридів пізньоантичного часу, середньовічних українських ліроподібних 
гусел («звенигородських»), пісневця та ін.), які вплинули (опосередковано чи безпо-
середньо) на формування й розвиток традиційної бандури та взаємопов’язаних з нею 
виконавства і репертуару.

Проблематика дослідження історичних витоків бандури концентрується навколо 
таких системоутворюючих аспектів: історико-типологічного, соціально-історичного,  
соціокультурного, морфологічно-ергологічного, стилістико-виконавського, когнітив-
ного, семіотичного та семантичного.

Історико-типологічний аспект актуалізує три основні шляхи у сфері пошуків ге-
нетичних прототипів бандури в царині ліро-, цитро- та лютнеподібного інструмента-
рію, встановлення можливих шляхів гібридизації окремих типів хордофонів на різ-
них етапах їхнього історичного розвитку. Це інструменти держав Стародавнього світу 
(Давній Іран, Греко-Бактрійське, Кушанське царства, Давня Греція, Рим, Візантія); 
скіфо-сармато-аланського кочового світу; країн європейського та азійського середньо-
віччя; країн Західної та Східної Європи Нового часу та України (ІV ст. до н. е. – по-
чаток XХI ст.).

При вивченні органологічних прототипів, що брали участь у становленні бандури 
як українського традиційного інструмента, необхідним є здійснення морфологічного 
аналізу хордофонів, що містяться в археологічних, історичних, писемних та іконогра-
фічних джерелах як історичних, так і сучасних етносів і народів Євразії, інструмен-
тарій яких  тією чи іншою мірою міг прислужитися як вихідний тип у виникненні й 
формуванні традиційної української бандури. Передусім це:

а) скіфо-сарматські хордофони – ліро- та лютнеподібні інструменти давньоіран-
ського світу;

б) ліроподібні інструменти аланського світу (від алано-гунського часу до пізнього 
середньовіччя); 

в) готсько-германо-скандинавські ліроподібні хордофони скіфського типу (доби 
середньовіччя);

г) бактрійсько-термезький хордофон ранньоазійського середньовіччя (лютнеподіб-
ний з «приструнками»);

ґ) інструменти пізньоримського часу й візантійського світу (цитро- та лютнеподібні); 
д) слов’янські хордофони Центральної та Східної Європи ХІ–ХVІІ ст. (ліро-, ци-

тро- та лютнеподібні);
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е) західноєворпейські ліро-, цитро- та лютнеподібні інструменти (від раннього се-
редньовіччя до Нового часу);

є) українські лютне- та цитроподібні інструменти Нового часу.
Основний масив зазначених типів хордофонів до історико-порівняльного органо-

логічного розгляду залучено вперше, а інші, уже відомі інструменти, унаслідок здійс-
неної органологічної реконструкції інтерепретовано з нових позицій (на противагу 
усталеним у сучасній органології підходам) [5, c. 30–38].

Соціально-історичний і соціокультурний аспекти ставлять завданням вивчення 
принципів засвоєння комплексу знань про взаємозв’язок носіїв давніх традицій коб-
зарського мистецтва із соціумом, ритуально-обрядовим, епічним та фольклорним се-
редовищем, питань народно-професійної етнопедагогіки (кобзарські школи, братства 
як релікти середньовічних музично-професійних цехів, з їхньою особливою сакраль-
ною (лебійською) мовою та музично-педагогічними практиками країн Сходу). Вони 
передбачають також окреслення тих релігійно-ідеологічних (а згодом і соціально- 
політичних) факторів, які зумовлювали згасання давніх (жрецької, билинної, а пізні-
ше і кобзарської) ритуально-епічних традицій, кобзарської – в останній чверті ХІХ – 
на початку ХХ ст., її часткове переродження в лірницьку, а також виникнення в 
першій третині ХХ ст. (Г. Хоткевич, В. Ємець, В. Кабачок, З. Штокалко, К. Місевич 
та ін.) історично нового етапу розвитку попередньої кобзарської традиції в оновлених, 
академічно-концертних (сольних і ансамблевих) формах музикування та сучасних 
реставраційних тенденцій, що передбачають реконструкцію давнього інструментарію 
та билинно-кобзарських традицій (1990–2010).

Морфологічно-ергологічний аспект передбачає вивчення морфології тих історич-
них (ритуальних, епічних), світських і традиційних (народних) хордофонів, окремі 
конструктивні вузли яких стали складовими морфологічними компонентами сучасної 
бандури, слугували основою формування її назви, ергономіки, традицій виготовлен-
ня та різних, історично сформованих способів тримання і звуковидобування як на 
старосвітській (традиційній) бандурі, так і на інструменті академічного типу. Морфо-
логічний аспект вивчення інструмента охоплює дослідження становлення його сучас-
ної форми та окремих конструктивних вузлів у процесі історичної еволюції вихідних 
типів хордофонів, їх подальшої гібридизації, а також розвитку інструмента з кінця 
ХІХ до початку ХХІ ст.

Стилістико-виконавський аспект передбачає проведення студій над витоками, 
жанровою основою та специфікою українського епосу, зокрема ритуальних плачів, 
карпатських співанок-хронік («говіркового» типу), дум (на думку фольклористів, 
штучного літературного терміна, застосованого до вивчення речитативних жанрів 
української епічної традиції). Ладово-мелодичні засоби, що зберегли ознаки форм 
східної монодії, та вільна неперіодична (ампліфікаційна / адитивна) ритміка спо-
ріднюють жанр думи (як і її попередника – невільницького, а глибше – ритуального 
плачу) з жанрами народно-професійної музики індоіранського світу (осетинськими 
кадагами, персо-азербайджанськими мугамами, афгано-іранськими макомами, індій-
ськими рагами). Видається слушним запропонувати новий підхід до трактування 
терміна «дума» (ще й сьогодні в Афганістані, північна територія якого в І тис. до 
н. е. входила до складу іраномовної Бактрії, «думами» називають виконавців на-
родного епосу, а в Казахстані народних музикантів, сказителів-віщунів іменують 
«дуанами»). Слід також звернути увагу на давньоіранську етимологізацію терміна 
[1, с. 187, 204], яка може додатково пролити світло на давньоіранську генезу самого 
інструмента.

Крім вивчення витоків жанрової та ладоритмічної специфіки української епіки – 
основного репертуарного тезауруса бандури як кобзарського інструмента, його зв’язків 
з коломийковим архетипом (карпатська епіка) та ідеєю троїстої (трифункційної) музи-
ки, з нових позицій (щодо загальноприйнятих теорій, зокрема Ф. Колесси) можна за-
пропонувати класифікацію регіональних бандурних стилів гри та шкіл (чернігівська, 
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Стилістико-виконавський ІСтилістико-виконавський 
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ня та різних, історично сформованих способів тримання і звуковидобування як на 
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ня та різних, історично сформованих способів тримання і звуковидобування як на 
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Стилістико-виконавський МСтилістико-виконавський аспект передбачає проведення студій над витоками, Маспект передбачає проведення студій над витоками, 
жанровою основою та специфікою українського епосу, зокрема ритуальних плачів, Мжанровою основою та специфікою українського епосу, зокрема ритуальних плачів, 
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Кабачок, З.ЕКабачок, З. Штокалко, К.ЕШтокалко, К.

ін.) історично нового етапу розвитку попередньої кобзарської традиції в оновлених, Еін.) історично нового етапу розвитку попередньої кобзарської традиції в оновлених, 
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полтавська, зіньківсько-харківська), поділ їх на північну, пов’язану з «культурою 
вертикально триманих псалтирів-гусел», і південну, притаманну «культурі лютень» 
[18, с. 280], що вплинуло на відмінність у способах тримання інструментів та мане-
ри гри на них. На основі цих стилів сформувалося два сучасні академічні стилі гри 
(умовно північний та південно-східний) і відповідно до них київська (чернігівська) та 
харківська бандури. Під цим кутом слід розглядати основу й характер виконавських 
засобів, прийомів гри, штрихо-артикуляційної техніки, тембрової специфіки, спосо-
бів гри й тримання інструментів, генетично пов’язаних з формуванням та історичною 
трансформацією вихідних типів хордофонів, що брали безпосередню участь у крис-
талізації такого гібридного цитроподібного інструмента лютневої форми, яким стала 
традиційна бандура та її сучасна академічна «родичка».

Когнітивний аспект реалізується в пізнанні особливостей традиційного музично-
го мислення крізь призму засвоєння народно-професійної теорії та термінології, що 
стосується знання ергономіки (будови й виробництва основних складових частин і 
окремих вузлів інструмента), специфіки його морфології, інструментально-виконав-
ських прийомів, штрихо-артикуляційної та вокальної (мовно-інтонаційної) специфіки 
виразових засобів.

Семіотичний і семантичний аспекти варто застосовувати при вивченні давніх риту-
альних хордофонів (прототипів бандури), їхньої символіки, семантики та подальшої 
деградації їхнього сакрального значення, форми й декору. Ці аспекти слід використо-
вувати при реконструкції системи знаків-символів, уміщеної в тексті народних картин 
«Козак Мамай», зокрема при інтерпретації шийкового хордофона та давньоіранського 
шару їх поетики, в основі якої виявлено архетипи скіфо-алано-осетинських обрядів 
перехідного циклу. Використання семантичного аспекту доцільне при історико-лінг-
вістичній реконструкції епоніму «козак Мамай», що дав назву картинам.

Теоретичну та джерелознавчу базу дослідження генези інструмента повинні скласти: 
– свідчення давніх і середньовічних авторів (Геродота, Страбона, Тацита, Плінія 

Старшого, Юлія Полідевка (Поллукса), Помпея Трога, Птоломея, Йордана, Симонія 
Аполлінарія, Феофілакта Симокати, Галла Аноніма, Ібн Русте (Ібн Даста), Ібн Фад-
лана, ал Ґардізі та ін.);

– житія святих, релігійна та світська (зарубіжна й давньоукраїнська) література; 
– давній епос – скіфо-алано-осетинський («Нарти»), германо-скандинавський 

(«Стар ша Едда» і «Молодша Едда»), фіно-угорський («Калевала»), персо-іранський 
(Фірдоусі «Шах-Наме»), давньогрузинський (Ш. Руставелі «Витязь у барсовій шку-
рі»), давній східнослов’янський («Велесова книга»), давньоруський («Слово о полку 
Ігоревім», «Задонщина», билини київського та новгородського циклів), українські 
думи, найдавніші карпатські співанки-хроніки, огузо-тюрко-кипчацький епос («Книга 
мого діда Коркута»), а також міфологія, легенди та перекази різних народів Євразії; 

– дослідження сучасних істориків, археологів, етнологів, лінгвістів, фахівців з 
давніх (мертвих) мов, давньоруської та давньоукраїнської мов;

– дослідження істориків літератури й епосу, дослідників народної міфології, 
фольк лору, музичного фольклору та епосу, культурологів, мистецтвознавців та іс-
ториків мистецтва, релігієзнавців, філософів, істориків права, істориків музики й 
музичної естетики, музичних теоретиків, дослідників теорії ладу і східної монодії, 
давніх музичних трактатів, органологів, культурологів, істориків культури, семанто-
логів, семіотиків-структуралістів, кобзарознавців та ін.

Отже, основою методології дослідження бандури як явища матеріальної та духов-
ної культури українського народу одночасно повинен стати комплексний підхід до 
становлення інструмента упродовж тривалої еволюції його вихідних прототипів, із 
залученням даних різних наук. Адже назва інструмента і його типологічна належ-
ність ніколи не збігаються: назва може бути значно давнішою за сам інструмент 
(як у випадку бандури) і навпаки. Крім суто органологічних, музикознавчих і фольк-
лористичних методів дослідження, слід широко залучати методологію інших суміж-
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них наук. Зокрема, при дослідженні інструмента необхідно застосовувати методи 
вичленування етнокультурних субстратів, картографування археологічних та 
іконо графічних знахідок, а також метод історичної реконструкції, які в поєднанні 
з методологією історично-типологічних досліджень сучасної органології, фольклору, 
етнографії, лінгвістики та інших гілок знань можуть пролити світло на походження 
унікального, суто українського цитроподібного інструмента – бандури. Запропоно-
вана методика дослідження бандури витримана в річищі тих методологічних засад, 
що склалися в зарубіжному та українському музикознавстві. Вона заснована на по-
єднанні методів палеоорганології з методикою дослідження традиційних [11; 13] та 
академічних інструментів і може бути використана при вивченні генези будь-якого 
інструмента як традиційної, так і сучасної музичної культури.
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SUMMARY

The article Archetype of Bandura in Ukrainian Musical Culture covers the methodological 
aspects of studying the traditional Ukrainian zither-like instrument in the form of a lute – a ban-
dura. Among principal aspects analyzed are as follows: historical-typological, socio-historical and 
socio-cultural, morphological and ergological, cognitive, stylistic and performing, semiotic, and 
semantic.

The historical-typological aspect actualizes three basic ways of searching the bandura’s genetic 
prototypes in the field of lyre-, zither-, and lute-like instruments, and ascertainment of the feasi-
ble hybridization patterns for certain types of chordophones at different stages of their historical 
development (IV BC – XVIIth c.). Studying the instrumental prototypes of bandura and their 
influence on its formation sheds light on the process of national instrumental tradition’s establish-
ment, succession of traditional bandura schools’ relations with modern performance on bandura of 
Kyiv and Kharkiv varieties.

The socio-historical and socio-cultural aspects relate to researching the principles of transmis-
sion of knowledge about interconnection of kobzar’s art tradition bearers and society, ritual and 
ceremonial, epic and traditional environment, as well as with the issues of folk professional eth-
nopedagogy. They outline the religious and ideological, socio-political and socio-cultural factors 
which determined the extinction of priestly, epic, and kobzar traditions; the emergence of academic 
bandura school in the first third of the XXth century and modern restoration trends of the ancient 
Ukrainian instruments’ reconstruction.

The morphological and ergological aspects examine the design of ritual, epic, secular, and 
traditional chordophones. Their individual structural units constituted the components of modern 
bandura, became the basis for ergonomics and traditions of production and various historically 
established methods of holding an instrument and eliciting the sounds. These methods are designed 
to consider the formation of bandura’s modern shape in the process of historical evolution of chor-
dophone initial types, their subsequent hybridization, as well as instrument’s development from 
diatonic to academic (with double diatonic tuning system) one.

The cognitive aspect considers the features of traditional musical thinking through assimila-
tion of folk vocational theory and terminology which are pertinent to instrument’s ergonomics and 
morphology, methods of performance, and executive techniques.

The stylistic and performing aspect considers the eldest repertoire layer of traditional bandura 
(dumas) by means of comparative study of the origins of Ukrainian epos’ genre and musical speci-
ficity in the context of Eurasian musical and epic tradition.

Finally, the semiotic and semantic aspects are actualized by studying the old ritual chordo-
phones (bandura’s initial prototypes), as well as their symbolism and semantics. They are used 
while reconstructing the ancient symbols (including neck chordophone) of the text of folk pictures 
of a Cossack Mamay type, and Indo-European and Indo-Iranian stratum of their poetics.

Therefore, the integrated approach should constitute the basis of bandura research’s modern 
methodology.

Keywords: archaeological musical instruments, bandura, lyre-like, zither-like, and lute-like in-
struments, methods, methodology, Ukrainian musical culture.

http://www.etnolog.org.ua
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УДК 783.2:2–726.1Болховітінов  Наталія Костюк 
(Київ)

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО ДИСКУРСУ 
КИЇВСЬКОЇ ШКОЛИ МУЗИЧНИХ ЛІТУРГІСТІВ:  

ПРАЦІ МИТРОПОЛИТА ЄВГЕНІЯ (БОЛХОВІТІНОВА)  
У ГАЛУЗІ ІСТОРІЇ ЦЕРКОВНОГО СПІВУ

В історії української музичної культури практично невивченою сферою є її богослужбова 
галузь загалом і музикознавча літургіка зокрема. Дослідження про персоналії, які її пред-
ставляють, динаміка розгортання досліджень і окреслення різноманітних напрямів сьогодні 
представлені поодинокими розробками окремих учених. Тому давно виникла потреба прове-
дення комплексних досліджень, що дозволили б поступово створити цілісну картину розвою 
цієї галузі, осмислити динаміку формування галузі в процесі виокремлення її їз загального 
русла наукової літургіки, здійснити реальну оцінку окремих робіт і тих тенденцій, які ви-
значили формування різних напрямів музично-літургічної науки. Особливий інтерес пред-
ставляють праці митрополита Євгенія (Болховітінова) – визначного діяча української цер-
ковної культури, який започаткував низку наукових напрямів у сфері вивчення її історії та 
розв’язання актуальних проблем упродовж першої чверті ХІХ ст.

Ключові слова: українська богослужбово-музична культура, церковний спів, дослідження, 
музична літургіка, Євгеній (Болховітінов).

В истории украинской музыкальной культуры практически неизученной сферой явля-
ется ее богослужебная отрасль в целом и музыковедческая литургика в частности. Ис-
следования о персоналиях, которые ее представляют, динамика развертывания научных 
разысканий и определение различных направлений на сегодня представлены единичными 
разработками отдельных ученых. Поэтому давно возникла необходимость проведения ком-
плексных исследований, которые позволили бы постепенно создать целостную картину 
развития этой отрасли, осмыслить динамику её формирования в процессе выделения из 
общего русла научной литургики, осуществить реальную оценку отдельных работ и тех 
тенденций, которые определили формирование различных направлений музыкально-ли-
тургической науки. Особый интерес представляют труды митрополита Евгения (Болхо-
витинова) – выдающегося деятеля украинской церковной культуры, который основал ряд 
научных направлений в области изучения ее истории и решения актуальных проблем в 
период первой четверти XIX в.

Ключевые слова: украинская богослужебно-музыкальная культура, церковное пение, иссле-
дования, музыкальная литургика, Евгений (Болховитинов).

In the history of Ukrainian musical culture, there still remain virtually unstudied its liturgical 
sphere on the whole and the musicological liturgics in particular. The studies on the personalities 
who represent it, the dynamics of reseach development and identification of various trends are now 
presented only by separate treatments of individual scholars. Therefore it is high time to carry 
out the comprehensive studies that would permit gradually creating a coherent picture of develop-
ment of this sphere, understanding the dynamics of its formation in the process of its separation 
out of the general trend of scientific liturgics, conducting a realistic evaluation of the individual 
works and the tendencies which determined the formation of various musical trends of musical-
liturgical science. Of particular interest are the works of the Metropolitan Yevheniy (Bolkhovi-
tinov) – an outstanding figure of Ukrainian church culture, who has founded several scientific 
trends in the field of studying its history and solving actual problems during the first quarter of 
the XIXth century. 

Keywords: Ukrainian liturgical and musical culture, church singing, research, musical liturgics, 
Yevheniy (Bolkhovitinov).
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Розвиток українського літургічного музико знавства й критики впродовж ХІХ – 
перших десятиліть ХХ ст. – terra incognita для сучасної української культурології 
і мистецтво знавства. Об’єктивні причини цього для всіх очевидні й зрозумілі, як 
зрозумілою є також основна причина відсутності в самому понятті, застосовуваного 
для вказаного періо ду, визначника «українське». Тому давно виникла потреба подо-
лання як тривалого відчуження від надбань музично-літургічної науки того періоду, 
успішно вирішеного в численних працях щодо інших етапів та сфер історії україн-
ської музико знавчої науки, так і проведення досліджень, які дозволили б поступово 
створити цілісну картину розвою цієї галузі, осмислити динаміку її формування і 
в процесі виокремлення із загального русла наукової літургіки здійснити реальну 
оцінку окремих робіт і тих тенденцій, які визначили формування різних напрямів 
музично-літургічної науки.

Першорядне значення має створення адекватної концепції загального розвитку 
музикознавчої літургічної думки в основному на той час науковому центрі Украї-
ни – Київській духовній академії, простеживши виникнення й мотивацію зацікав-
лень окремих діячів історією церковного співу. Концептуальною установкою в цьому 
є враху вання чинника етнічної своєрідності української релігійної, насамперед – 
право славної, культури, що визначила підходи до багатьох явищ у її минулому, й 
специфіки вивчення надбань інших помісних церков. Окрім цього, потрібно зважати 
на основну відмінність цієї наукової галузі від інших у межах музикознавчої систе-
ми, яка криється насамперед у специфіці «внутрішнього» визрівання музикознавчих 
аспектів у надрах питомих богословських і супутніх прикладних (устав, пастирське 
богослов’я, церковна історія тощо) дисциплін.

Відповідно до такого бачення в підході до вирішення поставленого завдання плід-
ними є монографічний і тематичний підходи, синтез яких дозволяє простежити роз-
гортання фундаментальної проблематики в розробках провідних для свого часу вче-
них і церковно-суспільних діячів. Це дозволить досягнути цілісності в осмисленні 
музикознавчих аспектів їх доробку, враховуючи потужність впливу концепцій їх іс-
торико-теоретичних, естетичних, критичних, соціально-культурологічних, методич-
но-педагогічних праць як безпосередньо на подальше поглиблення наукової праці над 
осмисленням основ, естетики, традицій, специфіки жанрів церковного співу тощо, так 
і на піднесення релігійної культури суспільства. 

Передумови й необхідна база для формування основних напрямів музично-наукової 
літургіки певний час складалися в надрах навчально-методичної літератури з бого-
службового співу, музичної критики й численних популяризуючих праць, які безпосе-
редньо пов’язувалися з пастирською практикою і виконавством, зокрема – попов ненням 
церковно-співочого репертуару згідно з канонами та уставами бого служінь. Тому, при-
родно, вивчення різно манітних явищ цієї сфери, зумовлене потребою навчання про-
фесійних церковних співаків та кліру, добре обізнаного з основ ними правилами й зви-
чаями церковного співу, розпочалося з пояснень їх значення в богослужінні. В умовах 
поступового нарощення науково-викладацького потенціалу Київської духовної академії 
поодинокі праці провідних релігійних діячів відіграли виняткове значення для окрес-
лення й розвитку різних напрямів літургічного музико знавства й критики.

Провіщенням початку цього процесу стали кілька книжок методичного характеру, 
написаних і виданих архієпископом Бєлгородським і Курським Феоктистом (Іоанном 
Мочульським), – «Краткие правила ирмолойного пения» [1800; друге видання (1806) 
під загальною назвою «Четверочастный дар юным Курской епархии священно-церков-
но-служительским детям» – перший опублікований у Російській імперії підручник з 
літургіки – має додаток «Трактат о внешнем богослужении»] і «Краткие ирмологий-
ного пения правила для священнои церковно-служительских детей Курской епархии, 
в домах и семинариях обучающихся» (М., 1801) 1.

Майже одночасно з ними з’явилася праця, яка відіграла ключову роль у вивченні 
джерел з історії розвитку православного церковного співу. Мотивований потребами 
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широких релігійно-суспільних кіл, Євгеній (Болховітінов) 2, водночас реалізуючи 
своє обдарування як історика і власні зацікавлення церковним співом, оприлюднив 
«Историческое рассуждение вообще о древнем христианском богослужебном пении 
и особенно о пении Российския церкви с нужными примечаниями на оное» 3. Пра-
ця була створена на основі Священного Писання, даних давньоруських літописів, 
«Степенної книги» та інших джерел і структурована за етапами розвитку співочої 
системи християнської церкви та її модифікацій у Давній Русі, Московському цар-
стві та Російській імперії. Для свого часу її значення було надзвичайно важливим. 
З одного боку, вона стала першою, у якій надавалися ґрунтовні пояснення багатьох 
термінів і явищ та була окреслена перша періодизаційна схема історії церковного 
співу з охоп ленням визначальних тенденцій розвитку. З другого боку, такий комп-
лексний підхід уже невдовзі втілився у формуванні зорієнтованих на музикознавчі 
аспекти напрямів літургіки, які висвітлювалися в курсах з цього предмета в Київ-
ській духовній академії і проводилися в межах кандидатських розшуків студентів 
четвертих курсів 4.

Оскільки на межі XVIII–ХІХ ст. церковно-співоча практика майже повсюдно (за 
винятком великих монастирів і лавр) була максимально спрощена, Є. Болховітінов 
насамперед вдався до огляду витоків церковно-співочої системи та окреслив особли-
вості й відмінності співу в давньоєврейському й ранньохристиянському богослужінні. 
Попри збереження елементів основних типів виконання церковних піснеспівів (зо-
крема двоклиросного антифонного, респонсорного й одноосібного), розмежування їх 
значень згідно з канонічною естетикою було мотивоване потребою не стільки термі-
нологічного розрізнення, скільки безпосередніх потреб богослужіння, у якому давні 
традиції піддавалися сумнівним інтерпретаціям унаслідок поширення хорового співу 
й призначення регентами часом цілком невідповідних посаді осіб, які мали досить 
віддалене уявлення про особливості жанрового корпусу традиційних піснеспівів. Цей 
фактор викликав особливе занепокоєння митрополита, який для підтвердження раціо-
нальності своїх засторог навіть вдався до посилання на 50-е правило Лаодикійського 
собору (370 р.) і твердження Арістена: «не подобает на амвон взыти никому-же, ни 
пети, или людем божественная словеса прочитати, аще священническаго постриженія 
на главе не имать и благословенія от своего пастыря по святымъ правиламъ не будет 
преялъ» [1, стб. 1024] 5. Також на матеріалах даних про обрядовість давньої християн-
ської церкви він вперше окреслив причини виникнення різних богослужбово-співочих 
жанрів («разные роды песнопенія»), тим самим показавши гнучкість у можливостях 
використання окремих зразків у межах усталеної системи церковного співу. 

З точки зору історичної музичної літургіки, фундаментальне значення мало прин-
ципове визначення епох розвитку церковного співу в давній Русі й наступних історич-
них періодах. Згідно з концепцією митрополита в історії церковного співу Російської 
православної церкви виокремлюється шість основних періодів (епох), кожен з яких 
вирізнявся певними культурно-релігійними особливостями й спочатку самобутніми 
модифікаціями візантійської церковно-співочої системи, згодом – специфікою стиліс-
тичного характеру в культивуванні давніх співочих традицій.

Початковий період, обмежений тільки часом впровадження іноземними священно-
служителями церковного співу на Русі, не містив яких-небудь особливостей, відмін-
них від візантійської співочої системи. При визначенні меж другого періоду вчений 
поєднує внутрішні стилістично-виконавські та зовнішньо-історичні чинники (від вве-
дення грецького розспіву, осмогласся і «демественного трехголосного» [1, стб. 1025] 
до так званого «татарського» нашестя). Є. Болховітінов висунув гіпотезу про виник-
нення в цей час самобутніх локусних (київських, чернігівських, новгородських та ін-
ших) розспівів (сучасне музикознавство засвідчує неадекватність застосування цього 
поняття; натомість безперечно доведено формування корпусу нових, необхідних для 
потреб богослужіння Руської церкви піснеспівів). Попри констатування виняткового 
значення традицій і стилістики візантійського церковного співу, митрополит наголо-
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сив на започаткуванні процесу інтонаційної адаптації – змінами в столпових, болгар-
ських і грецьких наспівах «на славянский вкус». 

У наступному періоді Є. Болховітінов виокремив дві фази. Особливості першої 
(«занепад») були зумовлені наслідками історичних умов. Початок відродження – на-
ступної фази «российского пения» – Є. Болховітінов датував 1648 роком – датою 
вступу Никона на Новгородську митрополію і його заходами з виправлення церковно-
го читання та піснеспівів. До заслуг Никона вже після його сходження на патріарший 
престол (1652) дослідник зараховував відновлення його улюблених грецького й київ-
ського розспівів, а також поновлення співу грецькою мовою, тим самим ствердивши 
поширення українських за походженням зразків та співочих традицій у Московсько-
му царстві. 

Четверту епоху вчений пов’язав із царюванням Федора Олексійовича, який «хо-
тел очистить вкус нации ... а больше всего он любил поэзию и пение» [1, стб. 1027]. 
У цьому періоді Є. Болховітінов убачав початок загрозливої для російської традиції 
активізації іноземних (католицьких) впливів: «благодаря польским регентам входи-
ли в Россию напевы новейшего итальянского сложения, но они не были введены в 
церковный порядок и не принимались для церкви правилом» [1, стб. 1027]. Врахо-
вуючи введення лінійної нотації, запровадження й поширення партесного співу, він 
цілком закономірно відокремив цей період від наступного – епохи, на його думку, 
«чистой италианской музыкальной гармонии в российском церковном пении» і ді-
яльності М. Березовського й А. Рачинського за часів царювання Єлизавети Петрівни. 
Останньою (шостою) епохою дослідник називає царювання Катерини ІІ, яка, «забо-
тясь об усовершенствовании пения в России, посылала нескольких подданных в Ита-
лию» [1, стб. 1028]. Наслідки цих дій він бачив у діяльності «нескольких знаменитых 
музыкальных сочинителей и учителей пения, между которыми первое место занимает 
Дмитрий Бортнянский» [1, стб. 1028].

У цій же праці, передбачивши ідеї провідних діячів російської школи другої 
третини ХІХ ст. щодо необхідності відновлення національної естетико-стильової па-
радигми церковно-співочої творчості й утвердження її у повсякденному церковному 
житті, Болховітінов одним з перших висловився проти іноземних (іншостильових) 
впливів на богослужбовий спів та ігнорування давніх питомих традицій у компози-
торських творах: «Но надо сказать, что христианская православная церковь, отдавая 
всю должную честь всем знаменитым музыкантам и подражателям италіанского пе-
нія, не находит удобным у себя его употребленіе» [1, стб. 1028]. Розширюючи своє 
пояснення в примітці, Болховітінов категорично висловився і щодо стильової невід-
повідності «італійської» музики православним священним текстам: «в наши времена 
принимались за сочинение песносложений грекороссийский церкви и многие ино-
странные капельмейстеры, каковы например: Галуппи, Керцелли, Димлер и славный 
капельмейстер Сарти. Но, с дозволения их, нельзя не сказать правды, что они, по 
незнанию ли силы и выразительности многих мест церковных наших стихов, или 
по предубеждению единственно к музыкальным своим правилам, небрегли часто о 
благопристойности места и предмета своих концертов, так что вообще не музыка у 
них приноровлена к поемым словам священным, но слова сии только что приложены 
к музыке, и часто весьма принужденно. Кажется, они хотели более удивлять слуша-
телей консертантною симфониею, нежели трогать сердца благочестивою словесною 
мелодиею, и часто при песносложениях их церковь более походить на италианскую 
оперу, нежели на дом благо говейного молитвословия ко Всевышнему» [1, стб. 1036]. 
Обґрунтовуючи естетику православного співу, він резюмує: «священныя песни не 
должны изображать тревогу страстей, но только величество того, к коему они отно-
сятся, и постоянство души тех, кои возглашают их. Какой бы смысл ни был в словах; 
но всякое другое изображение в священном пении есть неприлично. Тот, кто предпо-
читает музыку столповому пению, тот не имеет не только никакого благочестия, но и 
никакого вкуса» [1, стб. 1030].
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Концепція Є. Болховітінова, уже в його час достатньо поширена в середовищі 
церковнослужителів, характеризує його не тільки як представника консервативно на-
лаштованих священичих кіл. Виявляючи принципову відповідність із висвітленням 
історії церковного співу в Російській імперії, вона знайшла продовження як у ді-
яльності князя Володимира Одоєвського й засновника російської національної ком-
позиторської школи Михайла Глінки, так і в історико-теоретичних працях з історії 
церковного співу представників наступних періодів розвитку літургічного музико-
знавства, а надалі навіть при окресленні нового напряму церковної музики в останні 
десятиліття ХІХ ст.

Для конкретизації цієї тези необхідно вдатися до з’ясування збігів і відмінностей 
між такими концепціями. Насамперед виявляється укрупнення поняття «епох» і змен-
шення ролі суспільно-політичного фактора в працях Д. Разумовського, В. Металлова 
та І. Гарднера. Ці вчені виокремлюють дві основні епохи в російському церковному 
співі на основі насамперед його сутності й значення в богослужінні. Хроно логічну 
межу між епохою «мелодичного» й епохою «партесного» (Разумовський) / «гармоніч-
ного» (Металлов) співу датують 1652–1654 роками; І. Гарднер відходить від такого 
точного датування, вказуючи на другу половину XVII ст. і називаючи другу епоху 
епохою «світського західного хорового стилю».

Усі дослідники при характеристиці наступних періодів враховують інтенсивність 
і характер чужорідних для російської церковної музики впливів та переносять його 
«центр» у Московське царство а потім у Санкт-Петербург як столицю імперії. На від-
міну від праці Є. Болховітінова, визначальними критеріями вже виступають стиліс-
тичні фактори. У схемі митрополита (якщо не враховувати фактора «епохальності», 
його нумерація збігається з визначеннями пізніших дослідників) початок чужорід-
них впливів пов’язується з царюванням Федора Олексійовича, що має принципове 
значення, оскільки фактор привнесення чужорідних чинників для співу Російської 
православної церкви реально вказував на її відмінність від традицій українського 
церковного співу. Він вирізняє періоди впливу «польських регентів» (з помилковим 
твердженням про входження в практику наспівів найновішого італійського походжен-
ня), «італійського впливу» у часи Єлизавети Петрівни (залучаючи до нього творчість 
М. Березовського) та, окремішньо, Катерини ІІ, виокремлюючи в ньому діяльність 
Д. Бортнянського. Фактор впливів є визначальним і для Разумовського та Металло-
ва, які, утім, уже застосовують уточнення «українсько-польські», а початок італій-
ських впливів зміщують до кінця XVIIІ ст. Таким чином, підхід Є. Болховітінова, 
навіть враховуючи розділення творчості М. Березовського і Д. Бортнянського між 
різними періодами, виявляється точнішим.

Як надалі Д. Разумовський і В. Металлов, митрополит розпочинає свою працю з 
огляду історії та особливостей давнього іудейського й християнського співу, що було 
мотивоване визначенням частини її проблематики в назві («Историческое рассуж-
дение вообще о древнем христианском богослужебном пении»). Включення цього і 
значно конкретизованішого матеріалу в контекст історії церковного співу в роботах 
Д. Разумовського і В. Металлова зумовлений поступом музикознавчої літургіки й 
потребою поширення знань, необхідних для усвідомлення відмінностей руського, а 
надалі – російського співу. Початок першого періоду, природно, для всіх дослідни-
ків збігається. Проте схема Болховітінова більш «подрібнена» порівняно зі схемою 
Д. Разумовського і В. Металлова: період Х–ХІІІ ст. – «старого істиномовлення» (рос. 
«истинноречия») – вони трактують як цілісний на ґрунті філологічних особливостей, 
тоді як митрополит поділяє його на два, засновуючись на факторі інтонаційної адап-
тації візантійсько-грецьких взірців. У межах наступних періодів також існує важлива 
відмінність: у поділі етапу ХIII – першої половини XVII ст. (надавши при цьому 
чітке датування 1242 – невдовзі після 1675 р.) на «занепад» і «початок відродження» 
Є. Болховітінов визначальними вважає насамперед суспільні чинники й особистіс-
но-біографічні фактори, підпорядковуючи їм характер еволюції співочої системи 6. 
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Натомість Д. Разумовський і В. Металлов знову основним вважають мовний фактор, 
об’єднуючи в цілісність період роздільномовлення (рос. «раздельноречия») або хомо-
нії XIV–XVII ст.

Один з найавторитетніших дослідників російського церковного співу ХХ ст. І. Гард-
нер у визначенні меж періодів виявляється ближчим до Є. Болховітінова, ніж Д. Разу-
мовський і В. Металлов, хоча першорядними критеріями вважає мовні й семіографічні 
особливості співочих рукопи сів, музично-стилістичні характеристики, зміни в чино-
послідовностях та, в останню чергу, історико-політичні фактори. На цих підставах у 
першій епосі він виокремлює початковий («предначальный») період (від офіційного 
хрещення Русі 988 р. до кінця ХІ ст.), період від ХІ до кінця ХІІІ ст. (названий «пе-
ріодом кондакарного співу» на основі його відсутності в джерелах наступних епох), 
період  столпово-знаменного співу XIV – до початку XVI ст., період раннього багато-
голосся або партесного стилю (кінець XV – середина XVIІ ст.). У другій епосі «світ-
ського західного хорового стилю» – багатоголосого хорового співу на основі європей-
ських вчень про гармонію, контрапункт і форми, витіснення монодійного співу, давніх 
розспівів і фактичного припинення розвитку раннього багатоголосся – І. Гарднер ви-
різняє окремі періоди на основі поділу за типовими стилістичними ознаками хорового 
церковного співу і характерністю іноземних впливів. Такими віхами він вважає період 
українсько-польського впливу (друга половина XVIІ – друга чверть XVIІІ ст.) – часу 
розквіту партесного співу й «кантового» стилю за поступового відходу від розуміння 
співу як однієї з форм богослужіння і привнесення терміна «церковна музика», та пе-
ріод італійських впливів (середина XVIІІ – перша третина ХІХ ст.).

Отже, концепція першої праці Є. Болхо вітінова в галузі історії церковного співу 
в такому контексті, навіть за наявності – з огляду на висновки магістральних праць 
значно пізнішого часу – певних неузгодженостей справді виявляє своє засадниче зна-
чення для українського й російського літургічного музикознавства. Окрім цього, за 
твердженням В. Мартинова, який насамперед наголошував на розумінні митрополи-
том істинної сутності церковного співу, основні положення цієї праці Є. Болховітіно-
ва дозволяють вважати його засновником «русской музыкальной медиевистики» [3, 
с. 206], а відтак – перенесення початку її формування на півстоліття раніше від за-
гальноприйнятої дати.

Майже через два десятиліття, 1818 року, митрополит знову повернувся до цієї 
теми у відповідь на екскурс щодо основ давнього церковного співу в «Теорії музики» 
Г. де Кальве (Харків, 1818. – Ч. 2). Та остаточним підсумком його поглядів на історію 
поширення й розвитку православного церковного співу в північно-східному ареалі 
стала стаття «О русском церковном пении», опублікована «Отечественными запис-
ками» (1821. – Чис. 8. – № 19), написана на прохання професора Гейдельберзького 
університету Тібо (Thibaut). Ця праця, незважаючи на закономірні для початкового 
етапу окреслення предмета історії церковно-музичної творчості термінологічні неузго-
дження, наявність певних умовностей і неточностей, важлива з огляду на узагаль-
нення відомостей про особливості асимілятивно-адаптаційних процесів і розвитку 
системи церковного співу на руських землях, а також систематизації побутуючих на 
початку ХІХ ст. поглядів на них.

Констатуючи запозичення принципів церковної піснетворчості в Грецької церкви 
на початковому етапі прийняття християнства Руссю, Є. Болховітінов, цілком в іє-
рархічної руслі концепції помісних церков, вказує на щільний взаємозв’язок з ними 
за домінування грецьких взірців («следовала за сею последнею во всех изменениях 
ея по разных веках» [2, с. 148]). Вважаючи співочий стиль цього періоду столповим, 
митрополит акцентує на превалюванні монодії і псалмодійності («единогласное, речи-
тативное»), вільній ритміці, що підпорядкована мовному акцентуванню («без кадан-
сов или тактов, а только по одним акцентам или ударениям») і нетривалості розспівів 
(«редко далее трех нот простирающееся» [2, с. 148]) – а отже, домінуванні в цей час 
невматичного стилю 7. Окрім цього, фактично в часи посилення визначальної ролі ре-
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гентів у праці провідних церковних хорів і виникненні, умовно кажучи, «зверхнього» 
ставлення до клиросу, учений звертає увагу суспільства на функції чину церковних 
півчих, яких за термінологією початку ХІХ ст. називає «дяками» або «дячками» 8.

Цікаво, що за джерелом відомостей про спів – так званим Іоакимовим літописом 9 – 
Є. Болховітінов схилявся до слов’янського (болгарського), а не грецького походження 
перших професійних церковних півчих на Русі – доместиків («демественник»), при-
сланих з митрополитом Михайлом Болгарином 10. Згідно з уявленням митрополита, 
цей винятково мелодичний спів був монодійним («единогласным»); спів доместика 
підтримувався або одночасним точним повторенням мелодії, або приспівами інших 
півчих чи прихожан (респонсорний варіант), або квінтою чи басом («в один тон чрезъ 
всю піэсу») – тобто ісоном 11. Принципово адекватним значно пізнішим дослідженням 
є твердження про характер мелодичного плину: доместик «украшал оное на основаніи 
квинты или басовой ноты разными варіаціями 12 и переходами голоса» [2, с. 149] 13. 
Спираючись на дані «Степенной книги», Болховітінов засвідчує вже в ХІ ст. існування 
не тільки унісонного чи ісонного, а й «симфонического пения» на основі осмогласної 
системи («троеголосное симфоническое и самое красивое демественное») [2, с. 150]. 
При цьому «спів на вісім гласів» він характеризує як «единогласный» на основі різ-
них наспівів, а під «троеголосым пением» розуміє «тріо» (триголосся) «уже симфони-
ческое, которое с тех пор долго в России употреблялось и называлось троестрочным, 
пока введено стало четыре-голосное, осми-голосное, двенадцати-голосное и даже 
двадцати-четыре-голосное» [2, с. 151] 14.

Наступний етап стильової еволюції церковно-співочої системи митрополит пов’язує 
з виникненням різних одноголосих наспівів (грецького, болгарського, київського, 
чернігівського, новгородського, суздальського та ін.). У цей же час, на його думку, 
почало розвиватися багатоголосся: до наспівів почали додавати басовий голос і «прі-
мо» 15, яке в XVII ст. особливо розквітло в жанрі стихир. Цілком відповідає сучас-
ним концепціям і твердження, що до кінця цього століття за правління «любителя 
музыки» царя Федора Олексійовича нерегулярна метрика («все еще без кадансов») 
під впливом польських і малоросійських учителів співу й регентів почала змінюватися 
«акцентным кадансовим пением» [2, с. 152]. Особливий жаль дослідника пов’язаний з 
тим, що в час домінування «італійського співу» старовинні наспіви збереглися тільки 
в давніх нотних книгах 16. Викликає зацікавлення розуміння Є. Болховітіновим осо-
бливості співу на подобен і принципу утримання «напева подлинника» за допомогою 
масштабного розширення речитативних елементів на псалмодійній основі при пере-
кладі його тексту грецьких джерел «слов’янською» мовою: «в речитативах и распевах 
легко вставлять лишние и растягивать недостающие слоги» [2, с. 154].

Отже, у цій праці відбулася певна корекція раніше висловлених думок, зокрема – 
укрупнено тривалість «епох» церковного співу й деталізовано відомості про початкові 
етапи його розвитку. Їх основні положення виявилися імпульсом для становлення 
магістральних напрямів музико знавчої літургіки – джерелознавчого, у межах якого 
відбувалося подальше поглиблене вивчення канонічних і естетичних засад церков-
ного співу й музичної творчості, та історичного, значною мірою сконцентрованого 
на з’ясуванні стильових особливостей того чи іншого етапу. Особливе значення для 
часу публікації праць мало усвідомлення закономірності привнесення національної 
своєрідності в запозичені розспіви й наспіви: «Если внимательно сообразить между 
собою все в нашей Российской церкви употребляемые напевы, то во всех найдется 
что то сходное в украшениях и переходах тонов. Сие сходство в них введено веро-
ятно от русских певцов, по особенному некоему национальному российскому вкусу» 
[1, стб, 1034]. Так само важливою є спроба характеризувати особливості розспівів.

Окрім історико-стилістичного напряму, Болховітінов працював ще в одному на-
прямі – біографічних нарисів, жанр яких належав до найбільш популярних і акту-
альних для літературної творчості початку ХІХ ст. Тому поява вже невдовзі після 
виходу першої праці робіт «Продолжение нового опыта исторического словаря о рос-
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сийских писателях: Березовский М. С., Бортнянский Д. С.» (ж. «Друг просвеще-
ния». – 1805. – Чис. 3) і «Словаря русских светских писателей, соотечественников и 
чужестранцев, писавших в России» (1 т. – С.Пб., 1838; т. 1–2, М., 1845) була цілком 
закономірною. Аналогічні огляди він публікував у «Словаре историческом о бывших 
в России писателях духовного чина греко-российской церкви» (С.Пб., 1927), фак-
тично започаткувавши один із важливих напрямів музикознавчої літургіки в руслі 
загальнобіографічних досліджень 17.

Ретельність і наполегливість, з якою вчений опрацьовував джерела, концепційна 
вагомість отриманих результатів та охоплення ним різних напрямів історії церкви і, 
зокрема, церковно-співочої культури, надали його дослідженням виняткового статусу. 
Значення наукового доробку цього визначного церковно-суспільного діяча промовисто 
визначив протоієрей П. Ніколаєвський (1872): «Труды киевского митрополита Евге-
ния Болховитинова должны занимать одно из почетных мест в ученой разработке ис-
тории русской церкви не только потому, что ученый архипастырь жил раньше многих 
других духовных писателей по русской церковной истории, но и по своим внутренним 
качествам, по достоинству своего содержания и направления, по тому влиянию, ка-
кое имели они на дальнейшую научную разработку русской церковной истории» [4, 
с. 375]. Цей висновок без перебільшення можна застосувати і до його досліджень у 
галузі музикознавчої літургіки.

1 Феоктист Мочульський (помер 29 квітня 1818) – вихованець Київської духовної ака-
демії. З 1761 року служив законовчителем сухопутного кадетського корпусу, з 1762 року 
призначався архімандри том Глу хівського Петропавлівського, Різдвобогородицького Харлам-
піївського (нині – с. Гамаліїв ка Шосткинсь кого р-ну Сумської обл.), Києво-Михайлів ського, 
Ростовського Яковлевського, Полтавського Хресто -воздвиженського і Тверського монастирів. 
З 1799 року – єпископ Курський, з 1801 року – архієпископ. Оскільки Ф. Мочульський пе-
реважно служив у різних українських монастирях, то можна припустити, що ці підручники 
містили відомості про українські церковно-співочі традиції. 

2 У миру – Євфимій Олексійович Болховітінов (1767–1837). Після закінчення Воронезької 
духовної семінарії як її кращий випускник був направлений у Московську слов’яно-греко-
латинську академію. Після її закінчення був призначений викладачем Воронезької духовної 
семінарії, 1796 року отримав посаду її префекта. У 1793 році він був рукопокладений на 
священика, а 1799, після втрати сім’ї, прийняв чернецтво. Надалі відбувалося досить стрімке 
просування: після кількох років служіння в Санкт-Петербурзькій та Московській єпархіях, 
17 січня 1804 року висвячений на єпископа Староруського; на початку 1808 року призначений 
єпископом Вологодським; 1813 року – єпископом Калузьким; 7 лютого 1816 року висвячений 
у сан єпископа і призначений до Пскова; з 24 січня 1822 року – архієпископ Київський. 
16 березня 1835 року висвячений у сан митрополита Київського і Галицького, призначений 
членом Св. Синоду.

Істотні для його часу наукові праці сприяли визнан ню в науковому світі. Є. Болховітінов 
був обраний членом різних наукових закладів – Московського університету (1805), Росій-
ської академії наук (1806), Санкт-Петербурзького товариства любителів наук, словесності й 
художеств (1810), Санкт-Петербурзької «Беседы русского языка» (1811), «Общества истории 
и древностей» при Московському університеті (1813), Санкт-Петербурзької духовної акаде-
мії (1814), Казанського товариства любителів вітчизняної словесності (1816), Харківського 
і Казанського університетів (1817), «Комиссии составления законов» (1818), Київської ду-
ховної академії (1823), Російської академії наук (1826), Санкт-Петербурзького університе-
ту (1829), Віленського університету (1835). Відіграв одну з основних ролей у реформуванні 
системи духовної освіти в Російській імперії.

3 Праця вперше опублікована 1799 року у Воронежі, перевидана 1804. Текст як статтю 
було передруковано «Русской музыкальной газетой» 1897 року (№ 7–8, июль – август, стб. 
1019–1036). Вочевидь, редакція вважала цей матеріал цінним і раритетним, тому висловлю-
вала подяку ієромонаху Києво-Печерської лаври Парфенію за надання її списку.

4 Серед них, зокрема, «Историческое обозрение употребления псалмов при богослужении 
в Церкви Ветхозаветной» Івана Зефірова (К., 1841), «Историческое обозрение употребле-
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ния псалмов при богослужении в Церкви Ветхозаветной» Феодосія Шаповаленка (К., б/д), 
«Рассуждение о песнопении Ветхозаветной церкви» Олександра Пєсоцького (К., 1849) та 
«О песнопевцах и песнопении Русской Церкви в период домонгольский» Андрія Ключарьо-
ва (К., 1863).

5 Це зауваження мало значну актуальність для часу публікації в «Русской музыкальной 
газете» у зв’язку з рухом за професіоналізацію і збереження догматичного характеру церков-
ного співу.

6 Цікаво й показово, що такий підхід виявляє принципову відповідність схемі періоди-
зації, значно пізніше створеної М. Успенським на основі суспільно-історичних критеріїв та 
матеріалів від Х до кінця XVII ст. Цей учений також виокремлював періоди Київської Русі 
(Х–ХІІ ст.) церковного співу в умовах феодальної роздробленості Московської держави, коли 
в другій половині XVI ст. тут з’являються багатоголосі нотні рукописи й зміни типу багато-
голосся внаслідок іноземних впливів у середині XVII ст.

7 Цей висновок частково підтверджений музичним матеріалом одного з основних гимно-
графічних жанрів – стихири. Монодійні піснеспіви цього жанру до XVIII ст. включно роз-
співувалися на формульні мелодії гласів переважно силабічним (ірмологійним) розспівом із 
вкрапленням мелізматичного (азматичного). Виняток становлять євангелійські стихири, які 
розспівувалися в мелізматичному стилі. Натомість стихири двунадесятих свят тяжіли до 
невматичного (стихирарійного) розспіву. Загалом такі стилістичні пріоритети сприяли роз-
різненню рівнів богослужінь.

8 Актуалізація цих зауважень відбудеться тільки в останній третині ХІХ ст., коли відро-
дження давніх традицій співочого мистецтва спричинить поновлення уваги до носіїв не тіль-
ки писемної, але й усної традицій церковного співу та дячків (а також півчих і псаломщиків). 

9 Іоакимовий літопис (кінець Х – початок ХІ ст.; за деякими версіями – близько 990 року) 
напи са ний першим єпископом Новгородським (з 993 року) Святителем Іоакимом Корсуня-
нином (помер 1030 ро ку), який був висвячений Константи нопольським патріархом Митропо-
литом Руської Церкви (Київської Митрополії). Проте існує версія, що Іоакимовий літо пис є 
підробкою, створеною в першій половині XVIII ст.

10 Натомість перший митрополит Київський – Святитель Михаїл, який прибув з Корсуні 
до Києва в 989 році, – у цьому (Іоакимовому) літописі називається сирійцем за національніс-
тю, у інших літописних джерелах – болгарином або сербом. Саме такий вибірковий підхід до 
джерел свідчить про явну заангажованість митрополита на користь домінування слов’янських 
витоків староруської церковно-співочої традиції.

11 Цей принцип помилково називає basse-continue замість ісон.
12 Висновок про варіаційно-варіантний принцип розгортання як визначальний у монодій-

них піснеспівах буде зроблено тільки у ХХ ст., а свідомо використано вже для багатоголосої 
фактури в літургічних композиціях О. Кошицем.

13 Імовірно, мали на увазі модальну техніку гласового співу.
14 Дискусія про час упровадження реального багатоголосся в церковний спів триває й досі.
15 Тут уже явна суперечність з попереднім твердженням про час поширення багатоголосся 

(«троестрочного пения»). Хоча зі значною долею впевненості можна припускати, що дослід-
ник мав на увазі впровадження тонально-гармонічних узгоджень та «паралельного» існуван-
ня різних типів фактурного плину.

16 Уже невдовзі, наступного десятиліття, виникне так званий «проект Бортнянського» щодо 
друку давніх рукописних крюкових джерел. Таким чином помітна у вислові митрополита нос-
тальгія втілиться в задумах діячів найвищих рівнів церковного управління.

17 Ініціативу Болховітінова підхопив П. Турчанінов, започаткувавши власну серію робіт 
про Д. Бортнян ського з бібліографічного опису його творів [6].
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ном пении и особенно о пении Российския церкви с нужными примечаниями на оное / 
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Июль–август. – Стб. 1019–1036.
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записки. – 1821. – Чис. 8. – № 19. – С. 145–157.

3. Мартынов В. И. История богослужебного пе ния : учебное пособие / Владимир Иванович 
Мартынов. – М. : РИО Федеральных архивов ; Русские огни, 1994. – 240 с.
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SUMMARY

In the history of Ukrainian musical culture, there still remain virtually unstudied its liturgical 
sphere on the whole and the musicological liturgics in particular. The studies on the personalities 
who represent it, the dynamics of reseach development and identification of various trends are now 
presented only by separate treatments of individual scholars. Therefore it is high time to carry out 
the comprehensive studies that would permit gradually creating a coherent picture of development 
of this sphere, understanding the dynamics of its formation in the process of its separation out of 
the general trend of scientific liturgics, conducting a realistic evaluation of the individual works 
and the tendencies which determined the formation of various musical trends of musical-liturgical 
science. Of particular interest are the works of the Metropolitan Yevheniy (Bolkhovitinov) – an 
outstanding figure of Ukrainian church culture, who has founded several scientific trends in the 
field of studying its history and solving actual problems during the first quarter of the XIXth cen-
tury.

These works are joined by The Historical Discourse on the Whole Ancient Christian Liturgical 
Singing and Especially on the Singing of Orthodox Russian Church, with Necessary Annotations 
to It which for the first time has classified the information from the Holy Scripture, the data 
from the chronicles, The Book of Royal Degrees, and other sources. Structuring by the phases of 
emergence and advance of the Christian Church singing enabled implementing the conception of 
history periodization of the church singing on Rus and in the Russian empire while covering the 
determinative development trends, as well as giving the thorough explanations for many terms 
and phenomena. Even in the presence of certain unconformities – taking into consideration the 
conclusions of principal works of much following times – with the present-day vision of these pro-
cesses, The Historical Discourse shows a significance of principle for the Ukrainian and Russian 
liturgical musicology. Some statements in this study have been evolved by the scholar in his article 
On Russian Church Singing. Of special importance, there were the theses about the features of 
assimilative and adaptive processes and progress of the church singing system on the ancient Rus 
land, as well as the classification of the opinions of them occurring in the early XIXth century.

The fundamental Bolkhovitinov ideas became an impulse to formation of main trends of musical 
liturgics, namely, the source studies, in which range there was a subsequent in-depth examination 
of canonical and aesthetic principles of church singing and musical creative work, and the his-
torical trend largely focused on ascertainment of stylistic peculiarities of one or another phase of 
development. The Metropolitan himself should be deservedly considered as the founder of musical 
medieval history in scientific schools of the former Russian empire.

Keywords: Ukrainian liturgical and musical culture, church singing, research, musical liturgics, 
Yevheniy (Bolkhovitinov).
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УДК 78.071.2:780.641.21 Андрій Карпяк 
(Львів)

ПРОФЕСІЙНІ ТАЄМНИЦІ  
ФЛЕЙТИСТА ФЕДОРА ПРОХАЧОВА

Відомості про флейтову школу Львова, яка славиться іменами всесвітньо відомих спеціа-
лістів та самобутніми виконавськими традиціями, поповнюються щораз новими матеріалами 
та фактами, що засвідчують високий професійний рівень її представників. Недавні знахідки 
цінних особистих документів та виявлення приватної бібліотеки Федора Семеновича Проха-
чова збагатило наші знання про метод занять та артистичних здобутків одного з найяскраві-
ших митців українського музично-інструментального мистецтва.

Ключові слова: флейтове виконавство та педагогіка в Україні, творчий метод Ф. Прохачова.

Сведения о флейтовой школе Львова, прославленной именами всемирно известных спе-
циалистов и самобытными исполнительскими традициями, пополняются новыми материа-
лами и фактами, свидетельствующими о высоком профессиональном уровне ее представи-
телей. Недавние находки ценных личных документов и обнаружение частной библиотеки 
Федора Семеновича Прохачова обогатило наши знания о методе занятий и артистических 
достижениях одного из самых ярких мастеров украинского музыкально-инструментального 
искусства.

Ключевые слова: флейтовое исполнительство и педагогика в Украине, творческий метод 
Ф. Прохачова. 

The information on the Lviv flute school famous for its world-known experts and original per-
forming traditions is widened with ever more new materials and facts that prove high proficiency 
of its representatives. The recent findings of important personal papers and discovery of private 
library of F. Prokhachov have enriched our knowledge about the method of training and artistic 
achievements of one of the outstanding masters of Ukrainian musical and instrumental art.

Keywords: flute masterly performance and pedagogics in Ukraine, creative method of F. Prokhachov. 

Вивчення історії українського духового виконавського мистецтва становить для су-
часних дослідників значні труднощі та проблеми. Праця більшості артистів, педагогів 
полягає переважно в активній концертній діяльності у складі оркестрових та ансамб-
левих колективів чи копіткій повсякденній роботі з підготовки кількох поколінь мо-
лодих спеціалістів. Відсутність документальних свідчень про малі та значні відкриття 
в опануванні прихованими можливостями інструмента, новими ресурсами організму 
виконавця та про знахідки в методиці викладання спричиняє швидку втрату пам’яті 
про імена та обставини впровадження прогресивних чи корисних нововведень. Згад-
ки про справжніх винахідників часто губляться, хоча ще через століття нові при-
строї, досвід постановки виконавського апарата, напрацьований багатьма фахівцями 
стиль виконання можуть активно використовуватися нащадками майстрів, що навіть 
не здога дуються про причини свого високого професійного рівня. Майстерність му-
зикантів шліфується не роками чи десятиліттями, для вирішення складних питань 
конструкції інструментів, нарощування високопрофесійного репертуару, удосконален-
ня стилю та методики занять, здобуття практики долання фізичних та психологічних 
навантажень необхідні сотні років.

В історії становлення українського флейтового мистецтва значну увагу привертає 
постать музиканта, доля якого була пов’язана з двома містами – Харковом і Львовом. 
Незважаючи на надто коротке життя флейтиста Федора Прохачова (1905–1950), жит-
тя, сповнене роками лихоліть, репресій, війн, голоду та руйнацій, цей неординарний 
спеціаліст, який за будь-яких обставин залишався фанатично відданим своїй про-
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фесії, викликає до себе глибоку повагу. Наявність неповної, уривчастої інформації 
про життя музиканта, відсутність відомостей та фактів про окремі тривалі фрагменти 
його професійної кар’єри не лише утруднює дослідження праці й заслуг музиканта, 
але й надає неповторної, таємничої аури постаті артиста.

В архіві Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка зберігається 
особова справа Федора Семеновича Прохачова, у якій міститься коротка біографія 
педагога, написана виразним, чітким почерком флейтиста. З неї ми дізнаємося, що 
майбутній артист у юному віці перебував у рядах Червоної Гвардії, пізніше Червоної 
Армії. З 1920 року, під час служби у війську Ф. Прохачов починає навчатися музи-
ки, у 1927 завершує навчання в Харківській музичній профшколі, а в 1930 році – у 
Харківській консерваторії по класу флейти [1, aрк. 99–102]. Очевидно, одним з ви-
кладачів музиканта був відомий флейтист Б. Кричевський, випускник Петербурзької 
консерваторії [3, с. 21]. Адже серед нотної бібліотеки Ф. Прохачова віднаходимо збір-
ники нот з особистою печаткою Б. Кричевського. У 1931 році флейтиста запрошують 
працювати в Харківську філармонію, паралельно з 1934 року музикант викладає в 
Харківській консерваторії. У 1941–1943 роках Федір Семенович проходить за конкур-
сом до складу оркестру Харківського оперного театру. У цей час професійне зростан-
ня флейтиста було перерване війною. У 1943 році Ф. Прохачов потрапляє на фронт, 
звідки повертається до Львова та отримує посаду викладача у Львівській державній 
консерваторії (1945) [10, с. 136].

Об’єктивною характеристикою професійної майстерності артиста та педагога 
Ф. Прохачова можуть послужити спогади тодішнього студента консерваторії, а в 
подальшому академіка Академії мистецтв України, доктора мистецтвознавства, ди-
ректора центру музичної україністики, проректора Національної музичної академії 
України імені П. І. Чайковського Івана Федоровича Ляшенка (1927–1998). Професор 
І. Ляшенко із захопленням розповідав про талант флейтиста. «Це був музикант над-
звичайно високого рівня, який працював на хвилі високого мистецтва, – згадував 
І. Ляшенко. – Таке досконале виконання творів Й. С. Баха, яке я мав змогу слухати 
в інтерпретації Ф. Прохачова, я ніколи ніде пізніше не чув. Для мене він залишився 
великим артистом. Я мав змогу бути на концерті, де Ф. Прохачов у супроводі орке-
стру виконував Сюїту сі-мінор Й. С. Баха. Я був вражений роботою флейтиста. Вико-
нання Ф. С. Прохачова відрізнялося прекрасним звуком та досконалою музичною 
виразовістю. Прохачов – абсолютно неординарна постать у музиці».

Значних зусиль доклав Ф. Прохачов у виховання учнів. «Знаючи можливості цьо-
го викладача, я вирішив вчитися у Прохачова як студент-кларнетист, – пригадував 
І. Ляшенко, – але Ф. Прохачов погоджувався взяти мене лише при умові, якщо я 
покину історико-теоретичний факультет. Він вимагав повної віддачі від студента» 
[6, с. 162–163].

Несподіваною таємницею оповита участь Ф. Прохачова в знаменитому Першому 
всесоюзному конкурсі виконавців на духових інструментах, який проходив у Москві 
12–20 березня 1941 року. І. Ляшенко наголошував на визначному досягненні Ф. Про-
хачова: «Флейтист узяв участь у музичних змаганнях та виборов звання лауреата». 
Диригент симфонічного оркестру Большого театру М. Голованов, за словами І. Ля-
шенка, запропонував Ф. Прохачову посаду артиста оркестру, але прикрі обставини 
та війна перервала всі плани музиканта. Зовсім недавно було віднайдено документ, 
який підтверджує здобуття флейтистом нагороди в конкурсі в Москві – це оригінал 
бланку Всесоюзного конкурсу виконавців на духових інструментах, організованого 
Комітетом у справах мистецтв при РНК СРСР, з Рішенням та підписами членів 
жюрі у складі сімнадцяти осіб: головуючого М. Табакова та інших корифеїв духового 
мистецтва, серед них М. Буяновський, В. Цибін, А. Проценко, Ф. Еккерт, Є. Рейхе, 
К. Цукерман, у якому Федору Семеновичу Прохачову було присуджено диплом пер-
шого ступеня. Але на цьому, на жаль, проблема втраченої пам’яті про заслуги артиста 
не була вирішеною до кінця.

http://www.etnolog.org.ua
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У довіднику «Радянське духове інструментальне мистецтво» міститься доволі роз-
горнута інформація про проведення Всесоюзного конкурсу виконавців на духових 
інструментах у Москві 1941 року. Але серед відзначених музикантів ми не знаходимо 
імені Ф. Прохачова. Серед нагороджених флейтистів зазначені лише артисти, що 
отримали друге й третє призові місця та звання лауреатів [11, с. 216].

Насправді, незважаючи на 70-річну давність подій, питання повернення пам’яті 
про видатного виконавця-флейтиста видається сучасним українським фахівцям доволі 
суттєвим. Необхідно розуміти, наскільки високим авторитетом відзначався тодішній 
конкурс у Москві. Змагання проводилося в три тури, участь у заході брали 100 му-
зикантів. Вимоги конкурсу були високими: серед обов’язкової програми учасникам 
необхідно було виконати твір класичного композитора, твір композитора-романтика, 
оригінальний твір великої форми (концерт) та оригінальний твір радянського компо-
зитора [12, с. 92–93]. Досить сказати, що лауреат другої премії І. Ютсон уже до учас-
ті в конкурсі набув довготривалого стажу праці в оркестрах Ленінградського театру 
опери та балету, Оперного театру ім. Станіславського, Большого театру СРСР, а лау-
реат третьої премії Н. Харьковскій на час проведення змагання працював артистом 
оркестру Всесоюзного радіо та Державного симфонічного оркестру СРСР [4, с. 115, 
129]. Третю премію конкурсу розділили визначні Т. Докшицер та Г. Орвід. Здобуття 
нагороди у Всесоюзному конкурсі виконавців на духових інструментах могла стати 
визначальною в долі музиканта, відкриваючи йому шлях до праці в найпрестижні-
ших виконавських колективах країни.

Відзначаючи високий рівень учасників Всесоюзного конкурсу 1941 року, компо-
зитор А. Гедіке писав: «Техніка гри на духових інструментах за останні десятиліття 
настільки сильно зросла, що видатні виконавці, які жили 50 років тому, не повірили 
б своїм вухам, слухаючи гру наших духовиків-лауреатів» [5, с. 8].

Після війни, останні п’ять років свого короткого життя Ф. Прохачов віддав педаго-
гічній праці у Львівській державній консерваторії. Доля пропонує йому в цей час ще 
один шанс реалізувати свій мистецький потенціал, цього разу як педагога. Заняття зі 
студентом Дмитром Бідою (у 1959–1979 рр. соліст Заслуженого симфонічного орке-
стру Ленінградської філармонії), талант якого привертав дедалі більшу увагу музич-
ної громадськості, запропонували майстрові не лише гідну професійну реалізацію, 
але й принесли велике моральне та естетичне задоволення.

В Обласному державному архіві Львівської області в протоколах засідань орке-
стрової кафедри консерваторії зберігся документ про проведення методичних зборів 
оркестрової кафедри від 27 грудня 1948 року. Одним з головних питань зборів було 
проведення відкритого уроку старшого викладача Ф. Прохачова зі студентом Д. Бі-
дою. Документ підтверджує слова професора І. Ляшенка про велике значення вира-
зової якості виконання для Федора Семеновича Прохачова, на чому він наголошує 
під час проведення уроку з Д. Бідою. Педагог вимагав підпорядкувати досягненню 
виразовості усі технічні засоби музиканта. Одночасно викладач постійно працює і над 
покращенням чистоти звучання інструмента в Д. Біди. Цей документ не лише зна-
йомить нас із творчим методом педагога Ф. Прохачова, але й відображає ставлення 
до майстра та студента інших викладачів оркестрової кафедри Львівської державної 
консерваторії в далекому 1948 році.
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Протокол № 15 
МЕТОДИЧНІ ЗБОРИ ОРКЕСТРОВОЇ КАФЕДРИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ КОНСЕРВАТОРІЇ ВІД 27.12.1948 Р.

Присутні: Павлюченко (директор ЛДК) 
Лекгер (завідуючий кафедрою) 
Пархоменко (секретар оркестрової кафедри) 
Пшеничка (декан оркестрового факультету) 
викладачі: Жубр, Прядкін, Васільєв, Прохачов.

Слухали: Відкритий урок ст. викладача Прохачова (клас 
флейти) із студентом Бідою, який виконував 
Фантазію на теми з опери «Травіата» Дж. Верді 
та Вальс

Обговорення уроку:
Лекгер: Прошу викладача розказати про студента.
Прохачов: Студент Д. Біда слухає мої поради і є прогресивним у заняттях. Я хочу 

викладати так, щоби відчувався ріст студента. Я намагаюся в техніці знаходити 
зв’язок з музикою. Наскільки мені це вдається вирішувати вам. Я стараюся на-
вчити студента свідомо виконувати твір. Виразовість – найважливіше завдання.

Павлюченко: Т. Прохачов стоїть на правильному шляху. Студент Біда дуже добре 
сприймає зауваження. Лише є побажання, щоби викладач застосовував музичну 
термінологію, а не замінював моменти динаміки і кульмінації словами «нажи-
май», «наддай» та ін. Необхідні були зауваження концертмейстеру через не-
правильне співвідношення звучання в ансамблі. Ви маєте право вимагати від 
концертмейстера досконалішого виконання.

Прохачов: Я це вважав незручним.
Пархоменко: Студент Біда чудово грав і до вступу в консерваторію. Потрібно від-

значити його неухильний ріст. Урок викладача Прохачова пройшов на високому 
рівні.

Лекгер: Рідкісний урок. Я бачив, що студент і педагог мають спільну мову. Педагог 
добре знає інструмент і сам «живе твором», переживає. Все ж я не чув, щоби 
студент рівно виконував пасажі (Фантазія з опери «Травіата»). Які вправи і 
етюди ви пропонуєте студенту? Необхідно відпрацьовувати матеріал у повільно-
му темпі. Студенту потрібно пояснювати не лише словами, чому той чи інший 
пасаж треба виконувати таким чи інакшим чином, але й почуттями. Мене дивує, 
чому ви не грали на інструменті.

Прохачов: Я погано себе почуваю.
Васільєв: Враження дуже добре. Якщо би у нас у консерваторії були всі такі талано-

виті студенти, як Біда.
Прядкін: Хотілося би послухати першокурсника. Який підхід у педагога до початку-

ючого студента. Цікаво було би послухати вказівки викладача в етюдах і т. д.
Жубр: Система занять у т. Прохачова поза критикою. Не завадило б продемонструва-

ти цей урок перед значнішою аудиторією. У Фантазії з опери «Травіата» Верді 
зміщення темпів, необхідно звернути увагу на збереження авторських вказівок.

Пшеничка: Я можу поздоровити Ф. Прохачова з добрим результатом.
Прохачов: Для збереження і покращення чистоти звуку я проходив зі студентом 

Арію Й. С. Баха. Ми опрацювали зі ст. Бідою ряд етюдів для рівності звуку і 
пасажів.

Завідуючий кафедрою Лекгер
Секретар кафедри Пархоменко [9, арк. 31].
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На нашу думку, сьогодні в середовищі фахівців недооцінюється роль Федора Се-
меновича Прохачова у формуванні непересічної постаті флейтиста-віртуоза Дмитра 
Михайловича Біди. Коли в 1946 році Д. Біда поступив у клас Ф. Прохачова, ви-
кладач відчув виключні здібності молодого флейтиста і передбачив його майбутнє: 
«Я зможу зробити з Тебе справжнього музиканта» [7, с. 120]. Д. Біда в подальшому 
неодноразово згадував про велику і навіть визначальну роль Ф. Прохачова у його 
професійному зростанні. У часописі «Вільна Україна» Дмитро Михайлович розпо-
відав: «Минув лише рік, як я демобілізувався з Радянської Армії і поступив у Львів-
ську консерваторію. Але це плодотворний рік. За допомогою доцента Ф. Прохачова я 
наздогнав втрачене. Я, що колись насвистував на пастушій сопілці, оволодів майстер-
ністю гри на флейті. Теорія доповнила практику, збагатився мій репертуар.

Я неодноразово з успіхом виступав перед львів’янами, мені аплодував Київ, а у 
кінці жовтня мене, як кращого флейтиста, посилають на показ консерваторій у Ле-
нінград» [2, с. 4].

Незвичайно доповнює факти високого професіоналізму в роботі, довіри, поваги, 
щирості у відносинах між викладачем та його вихованцем знайомство з нотною бібліо-
текою Ф. Прохачова. Насамперед вражає оригінальність, кількість та розмаїтість 
сольного флейтового репертуару, що перебував в особистому архіві педагога. Очевид-
но, флейтист оберігав, слідкував та методично поповнював нотну бібліотеку, часто пе-
реписуючи дуже якісним та скрупульозним почерком рідкісні та цінні, на його думку, 
композиції. Привертає увагу, що багато збірників походять з часу навчання та праці 
Ф. Прохачова в Харкові, велика кількість була придбана пізніше, окрему частину 
нотної літератури варто назвати «трофейною». Видається, що вона була привезена 
флейтистом з-за кордону або придбана за схожих обставин.

Знайомство з нотною бібліотекою Ф. Прохачова може здивувати сучасного фахів-
ця її цілковитою відмінністю від виконуваного та популярного сьогодні репертуару. 
Разом з тим не можна назвати цю літературу застарілою чи малоефективною або 
низькохудожньою. Серед цікавих, самобутніх творів, збережених українським флей-
тистом, натрапляємо на композиції великої форми Ф. Бюхнера, А. Бурозе, Е. Пріля, 
Р. Тільметца, Концертіно В. Кочетова, Фантазію С. Шевченко, Ескізи Н. Черепніна, 
Фантазію на російські теми К. Хайнемеера, мініатюри А. Грюнвальда, «Соловей» 
Й. Донжона, п’єси Т. Акименко, Е. Кронке, Ф. Сабатіля, А. Крантца та багатьох ін-
ших. Показово, що відразу у збірниках можна побачити анотації та настанови педаго-
га, які вирізняються детальністю, конкретними порадами про методи вивчення твору, 
пропозиціями супутньої інструктивної літератури та вправ у допомогу опануванню 
технічними завданнями та доланню проблем виконання композиції. Дивує та водно-
час захоплює цілеспрямованість та методичність фахівця, актуальність його порад, 
своєрідний і навіть новітній підхід до вирішення тих чи інших виконавських питань. 
Відчувається наявність гармонійного та виваженого контакту у викладацькому стилі 
Ф. Прохачова між працею над художнім образом композиції та виправданістю за-
стосування для здобуття високої мистецької мети технічно-позиційного матеріалу в 
навчальному процесі. Такий підхід українського музиканта спростовує деякі переко-
нання сучасних спеціалістів про спрямування духової музичної педагогіки першої 
половини XX ст. лише до обмеженого прагнення виховання суто оркестрових кадрів 
[8, с. 8.]. Низку видань, що раніше належали Ф. Прохачову, подаровано Д. Біді та 
містять дарчий підпис педагога.

Власне, нотні збірники й окремі флейтові видання, що були раніше власністю 
Ф. Прохачова, після раптової, передчасної смерті майстра, почали становити в по-
дальшому більшу частину бібліотеки самого Д. Біди під час його праці в музичних 
навчальних закладах Львова і Ленінграда. Артист переймає у свого вчителя звичку 
залишати на доданих листках у примірниках нот помітки, зауваження, цікаву інфор-
мацію про композитора й твір тощо. Трапляються тут і звіти про творчу та педагогіч-
ну діяльність, плани та задуми на наступний період роботи флейтиста.
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І
Донжона, п’єси Т.

І
Донжона, п’єси Т.

ших. Показово, що відразу у збірниках можна побачити анотації та настанови педагоІших. Показово, що відразу у збірниках можна побачити анотації та настанови педаго
га, які вирізняються детальністю, конкретними порадами про методи вивчення твору, Іга, які вирізняються детальністю, конкретними порадами про методи вивчення твору, 
пропозиціями супутньої інструктивної літератури та вправ у допомогу опануванню Іпропозиціями супутньої інструктивної літератури та вправ у допомогу опануванню 
технічними завданнями та доланню проблем виконання композиції. Дивує та водноІтехнічними завданнями та доланню проблем виконання композиції. Дивує та водно
час захоплює цілеспрямованість та методичність фахівця, актуальність його порад, Ічас захоплює цілеспрямованість та методичність фахівця, актуальність його порад, 
своєрідний і навіть новітній підхід до вирішення тих чи інших виконавських питань. Ісвоєрідний і навіть новітній підхід до вирішення тих чи інших виконавських питань. 
Відчувається наявність гармонійного та виваженого контакту у викладацькому стилі ІВідчувається наявність гармонійного та виваженого контакту у викладацькому стилі 

Прохачова між працею над художнім образом композиції та виправданістю заІПрохачова між працею над художнім образом композиції та виправданістю за

М
Знайомство з нотною бібліотекою Ф.

М
Знайомство з нотною бібліотекою Ф.

ця її цілковитою відмінністю від виконуваного та популярного сьогодні репертуару. 

М
ця її цілковитою відмінністю від виконуваного та популярного сьогодні репертуару. 
Разом з тим не можна назвати цю літературу застарілою чи малоефективною або 

М
Разом з тим не можна назвати цю літературу застарілою чи малоефективною або 
низькохудожньою. Серед цікавих, самобутніх творів, збережених українським флей

М
низькохудожньою. Серед цікавих, самобутніх творів, збережених українським флей
тистом, натрапляємо на композиції великої форми Ф.

М
тистом, натрапляємо на композиції великої форми Ф.

Тільметца, Концертіно В.МТільметца, Концертіно В. Кочетова, Фантазію С.МКочетова, Фантазію С.
Фантазію на російські теми К.МФантазію на російські теми К. Хайнемеера, мініатюри А.МХайнемеера, мініатюри А.

Донжона, п’єси Т. МДонжона, п’єси Т. Акименко, Е.МАкименко, Е. Кронке, Ф.МКронке, Ф.
ших. Показово, що відразу у збірниках можна побачити анотації та настанови педагоМших. Показово, що відразу у збірниках можна побачити анотації та настанови педаго
га, які вирізняються детальністю, конкретними порадами про методи вивчення твору, Мга, які вирізняються детальністю, конкретними порадами про методи вивчення твору, 
пропозиціями супутньої інструктивної літератури та вправ у допомогу опануванню Мпропозиціями супутньої інструктивної літератури та вправ у допомогу опануванню 
технічними завданнями та доланню проблем виконання композиції. Дивує та водноМтехнічними завданнями та доланню проблем виконання композиції. Дивує та водно
час захоплює цілеспрямованість та методичність фахівця, актуальність його порад, Мчас захоплює цілеспрямованість та методичність фахівця, актуальність його порад, 

Ф
сольного флейтового репертуару, що перебував в особистому архіві педагога. Очевид

Ф
сольного флейтового репертуару, що перебував в особистому архіві педагога. Очевид
но, флейтист оберігав, слідкував та методично поповнював нотну бібліотеку, часто пе

Ф
но, флейтист оберігав, слідкував та методично поповнював нотну бібліотеку, часто пе
реписуючи дуже якісним та скрупульозним почерком рідкісні та цінні, на його думку, 

Ф
реписуючи дуже якісним та скрупульозним почерком рідкісні та цінні, на його думку, 
композиції. Привертає увагу, що багато збірників походять з часу навчання та праці 

Ф
композиції. Привертає увагу, що багато збірників походять з часу навчання та праці 

Прохачова в Харкові, велика кількість була придбана пізніше, окрему частину 

Ф
Прохачова в Харкові, велика кількість була придбана пізніше, окрему частину 

нотної літератури варто назвати «трофейною». Видається, що вона була привезена Фнотної літератури варто назвати «трофейною». Видається, що вона була привезена 
флейтистом з-за кордону або придбана за схожих обставин.Ффлейтистом з-за кордону або придбана за схожих обставин.

Знайомство з нотною бібліотекою Ф. ФЗнайомство з нотною бібліотекою Ф. Прохачова може здивувати сучасного фахівФПрохачова може здивувати сучасного фахів
ця її цілковитою відмінністю від виконуваного та популярного сьогодні репертуару. Фця її цілковитою відмінністю від виконуваного та популярного сьогодні репертуару. 
Разом з тим не можна назвати цю літературу застарілою чи малоефективною або ФРазом з тим не можна назвати цю літературу застарілою чи малоефективною або 
низькохудожньою. Серед цікавих, самобутніх творів, збережених українським флейФнизькохудожньою. Серед цікавих, самобутніх творів, збережених українським флей
тистом, натрапляємо на композиції великої форми Ф.Фтистом, натрапляємо на композиції великої форми Ф.

Е
Незвичайно доповнює факти високого професіоналізму в роботі, довіри, поваги, 

Е
Незвичайно доповнює факти високого професіоналізму в роботі, довіри, поваги, 

щирості у відносинах між викладачем та його вихованцем знайомство з нотною бібліо

Е
щирості у відносинах між викладачем та його вихованцем знайомство з нотною бібліо

Прохачова. Насамперед вражає оригінальність, кількість та розмаїтість ЕПрохачова. Насамперед вражає оригінальність, кількість та розмаїтість 
сольного флейтового репертуару, що перебував в особистому архіві педагога. ОчевидЕсольного флейтового репертуару, що перебував в особистому архіві педагога. Очевид
но, флейтист оберігав, слідкував та методично поповнював нотну бібліотеку, часто пеЕно, флейтист оберігав, слідкував та методично поповнював нотну бібліотеку, часто пе
реписуючи дуже якісним та скрупульозним почерком рідкісні та цінні, на його думку, Ереписуючи дуже якісним та скрупульозним почерком рідкісні та цінні, на його думку, 
композиції. Привертає увагу, що багато збірників походять з часу навчання та праці Екомпозиції. Привертає увагу, що багато збірників походять з часу навчання та праці 

Прохачова в Харкові, велика кількість була придбана пізніше, окрему частину ЕПрохачова в Харкові, велика кількість була придбана пізніше, окрему частину 
нотної літератури варто назвати «трофейною». Видається, що вона була привезена Енотної літератури варто назвати «трофейною». Видається, що вона була привезена 



26    

Незважаючи на коротке, сповнене тривог, утрат та надій життя Федора Семенови-
ча Прохачова, цей фахівець завжди залишався відданим обраній справі, у найсклад-
ніших ситуаціях продовжував спокійно та виважено працювати над удосконаленням 
кращих професійних рис та був нагороджений значним педагогічним досягненням, 
яке залишить у пам’яті наступних поколінь глибоку вдячність викладачеві визначно-
го флейтиста Дмитра Біди за його глибоку любов до мистецтва.

1. Архів Львівської національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. Особові справи про-
фесорсько-викладацького складу, оп. 2 о/с., спр. 29, т. 2.
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музичне мистецтво / НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2008. – 32 с.
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дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 : музичне мистецтво / Андрій Ярославович Карпяк ; 
НМАУ ім. П. І. Чайковського. – К., 2002. – 198 с.
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Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – 2 вид., доповнене. – Л. : 
Сполом, 2008. – С. 134–144.

11. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство : справочник. – М. : Советский 
композитор, 1989. – 320 с.

12. Шутко Ю. І. Флейтове мистецтво XX століття в контексті української культури : дис. ... 
канд. мистецтвознав. : 17.00.03 : музичне мистецтво / Державна академія керівних кадрів 
культури та мистецтв. – К., 2010. – 196 с.

SUMMARY

The information on the Lviv flute school famous for its world-known experts and original per-
forming traditions is widened with ever more new materials and facts that prove high proficiency 
of its representatives. The recent findings of important personal papers and discovery of private 
library of F. Prokhachov have enriched our knowledge about the method of training and artistic 
achievements of one of the outstanding masters of Ukrainian musical and instrumental art.

The acquaintance with the musical motation library of F. Prokhachov is able to wonder a 
modern specialist-musician by its complete difference from the performable and nowadays popular 
repertoire. However, it would be wrong to call this literature outdated or ineffective, or low-
grade. Among interesting and original musical works collected by the Ukrainian flutist, one can 
find some larger form compositions by F. Bьchner, A. Buroze, E. Prill, R. Tilmetz, Concertino by 
V. Kochetov, Fantasia by S. Shevchenko, Sketches by N. Cherepnin, Fantasia on Russian motifs 
by Ch.-H. Heinemeyer, Miniatures by A. Grьnwald, Nightingale by J. Donjon, Pieces by T. Aky-
menko, E. Kronke, F. Sabatil, A. Krantz, and many others. It is worth pointing out that immedi-
ately in the musical books, we find annotations and teacher’s guidance, rich with details, specific 
pieces of advice on the study methods of a musical work, with suggestions of related instructional 
literature and helpful exercises to achieve the learning objectives and overcome technical problems 
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in musical performance. There are both astonishment and admiration in observing the specialist’s 
purposefulness and methodicalness, the relevance of his advice, his original and even innovative 
approach to solving various performing issues. F. Prokhachov’s teaching style is distinguished by 
the harmonious and well-balanced contact between the work on an artistic figure of a composition 
and the expediancy of applying the technique-positioning material in the learning process for the 
purpose of achieving a high artistic object. This approach of the Ukrainian musician refutes a 
number of modern experts’ views on aiming of wind musical pedagogy of the first half of the XXth 
century solely at educating purely orchestral performers.

Keywords: flute masterly performance and pedagogics in Ukraine, creative method of 
F. Prokhachov. 

УДК 78.072–054.72 Уляна Граб 
(Львів)

ДО «ІСТОРІЇ НАМІРІВ» УКРАЇНСЬКОГО 
ЕМІГРАЦІЙНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

На основі невідомих матеріалів, зокрема листування Мирослава Антоновича, Зиновія 
Лиська, Василя Витвицького, Аристида Вирсти, розглядається спроба відновлення музичного 
журналу на українській еміграції в 40–50-х роках XX ст.

Ключові слова: українська діаспора, музична періодика, українські музикознавці.

На основании неизвестных материалов, в частности переписки Мирослава Антоновича, 
Зиновия Лисько, Василия Витвицкого, Аристида Вирсты, рассматривается попытка возобнов-
ления издания музыкального журнала на украинской эмиграции в 40–50-х годах XX в.

Ключевые слова: украинская диаспора, музыкальная периодика, украинские музыковеды.

The article covers, on the base of unknown materials, particularly the correspondence of Myro-
slav Antonovych, Zynoviy Lysko, Vasyl Vytvytskyi and Arystyd Vyrsta, the attempted resumption 
of musical journal in Ukrainian emigration in the 1940s–1950s.

Keywords: Ukrainian diaspora, musical periodicals, Ukrainian musicologists, Ukrainian Music 
journal.

Історія оперує фактами – це незаперечна істина. Як далі з цими фактами працю-
ють історики, залежить від їхньої методологічної позиції: від опису й систематизації 
до «реконструкції» і «розуміння», від позитивістської фактографії до герменевтичної 
інтерпретації. Однак крім історії фактів існує прихована в різних джерелах істо-
рія намірів у вигляді ідей, міркувань, планів, які ніколи не втілилися в життя, од-
нак стали свідченням праці наукового мислення, творчого пошуку, зародження нових 
гіпотез, які через різні обставини ніколи не оформилися в історичний факт. Метою 
статті є дослідити історію відновлення журналу «Українська музика» на еміграції 
на підставі листування українських музикознавців Мирослава Антоновича, Василя 
Витвицького та Зиновія Лиська.

Історія української музичної періодики сягає початку ХХ ст., коли у Львові почали 
виходити музичні альманахи-календарі під редакцією Ромуальда Зарицького, «Ар-
тистичний вісник», у якому музичну частину редагував Станіслав Людкевич, «Му-
зичний листок», «Боян» та ін. У 20-х роках про себе заявила київська «Музика», 
наступницею якої стала харківська «Музика масам». Два щомісячні музичні журна-
ли, які появилися в 30-х роках, – «Радянська музика», орган Спілки композиторів 
України в Києві (1933–1941), та «Українська музика», орган Союзу українських про-
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фесійних музик у Львові (1937–1939), – припинили своє існування з початком Дру-
гої світової війни. Відтоді до 1970 року, коли в Києві почав виходити двомісячник 
«Музика», тривав майже тридцятилітній період «гальмівної і нищівної» [22, с. 103] 
радянської культурної політики щодо українського музичного мистецтва в цілому й 
музичної публіцистики зокрема. 

«Коли говоримо про території, підкорені большевиками, вживаємо вислову “за за-
лізною завісою”, – писав Василь Витвицький. – Насправді те, що там – поза залізни-
ми ґратами, поза тюремними мурами. Там доводиться каратись і животіти українській 
музичній творчості саме в тій добі, коли вона стала зніматися до високого льоту. Там 
не знайшлося місця ні для цілого ряду композиторів, ні для виконавців, яким при-
йшлося розбрестися по широкому світі» [22, с. 103]. До цього переліку треба додати 
й українських музикознавців – «принципова несумісність естетичної системи, яка 
базувалася на концепції “диктатури пролетаріату”, з традиційними гуманітарними 
цінностями» [36, с. 90] привела до їх масової еміграції протягом 30-х років під час 
і після Другої світової війни в різні європейські країни, а також у США та Канаду. 
Вони склали «зарубіжну» гілку українського музикознавства, яка в період панування 
радянського тоталітаризму в Україні взяла на себе компенсаторну функцію в різних 
галузях музикознавчого знання. Особливо важливою була їхня праця в повоєнні роки 
та період «холодної» війни, коли «материкове» музикознавство опинилося перед ре-
альною загрозою перетворитися на псевдонауку [29, с. 71], а всесоюзні музичні жур-
нали – місячник «Советская музыка» та двотижневик «Музыкальная жизнь» – ви-
користовувалися радше як «знаряддя дискримінації» [23, с. 167] української музики. 

Листування 40–60-х років минулого століття між українськими музичними ді-
ячами «в екзилі» – Зиновієм Лиськом, Василем Витвицьким, Мирославом Антонови-
чем та Аристидом Вирстою – є свідченням майже 20-літньої історії ідей, намагань і 
розчарувань, пов’язаних із заснуванням незалежного музичного друкованого слова у 
«вільному світі». А водночас воно є документом, який повертає нас у минуле, з яким 
пов’язані їхні трагічні долі, страхи, надії і сподівання, буденні життєві обов’язки, 
особисте життя, персональні особливості їхнього ставлення до реальності й поза-
матеріальний вимір їхніх духовних інтересів. Він демонструє нам дивовижну силу 
духу й повсякчасне прагнення всупереч усім життєвим перипетіям повернути власну 
музичну культуру з марґінесу на рівень рівноправного діалогу зі світовою науковою 
й громадською спільнотою.

Ще до закінчення війни майже вся українська мистецька еліта, що покинула Укра-
їну, перебувала в таборах для переміщених осіб (так званих таборах Ді-Пі – Displaced 
Persons), де у стані повної невизначеності своєї подальшої долі налагоджувала між 
собою контакти. Психологічний стан «діпістів» точно описує Улас Самчук, сам на 
той час мешканець Міттенвальдських таборів: «Непевність, шукання місця. І загроза 
“родіни”. Її агентура на кожному кроці. Людей ловлено на дорогах, по приватних 
домах, по таборах, звожувано за колючі дроти і американськими військовими ванта-
жівками, мов би товар, відвожувано за “залізну куртину”. Це значило Сибір, каторга, 
рабство. Слово “родіна” стало страшним» [37, с. 7]. Біженців забезпечували житлом і 
харчуванням інтернаціональні доброчинні організації, однак умови проживання були 
більш ніж скромні; крім того, кількість таборів поступово скорочувалася, і люди були 
змушені часто переїжджати з місця на місце. У таких умовах, як не дивно, акуму-
люється духовна сила, і 1945 року українські письменники першими об’єдналися в 
Мистецький український рух 1. Устами свого очільника вони проголосили своєрідне 
кредо української творчої інтелігенції в еміграції:

«Народ, що постає, що виростає із свого зародку, що цілком свідомо означає своє 
постання, як воскресіння із мертвих, такий народ потребує, постійно вимагає духов-
них провідників такого порядку, які обіймали б суть справи в цілому, а не обмежили-
ся на якійсь одній ділянці. Коли маємо на увазі політичний провід і коли бачимо при 
тому яловість думки, це тільки доказ, що такого роду людина не в стані дати раду з 
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цілим комплексом понять і визначень і на допомогу їй має прийти людина творчого 
заложення. І такою людиною є мистець. Поет, письменник, художник, артист, філо-
соф. Мистець і мистецтво, в яких би формах воно не виявлялося – це думка, запро-
понована нашій увазі конкретним висловом чогось нового. Сума мистецтв, це сума 
почувань. Сума почувань, це сума думок. Сума думки, це сума діла» [37, с. 194].

Отож, духовним провідником нашої національної спільноти перед лицем західно-
го світу мав стати мистець, творча людина, голос якого мусів мати свою «трибуну 
літературно-мистецької праці й дискусії». І одним з перших завдань, яке поставило 
перед собою організоване в квітні 1946 Об’єднання українських музик (ОУМ), було 
створення власного друкованого органу.

«Від довшого часу управа ОУМ старається започаткувати видавання нашого му-
зичного журналу, – писав Витвицький до Антоновича. – У нас була думка видавати 
друкований журнал, але, коли з цим справа важка, то ми рішаємося й на циклостиль-
ний і невеликий об’ємом, щоби конечно вже в якнайкоротшому часі випустити перші 
числа журналу. Як матеріальні обставини і приплив матеріялів від співробітників 
дозволять, будемо видавати наш журнал місячно.

Журнал, що матиме назву “Музика”, повинен бути нашою трибуною і зв’язковим. 
В ньому будуть і статті наукового рівня, і критичні статті й дискусійні, врешті огляди 
і хроніка нашого життя» [26, с. 1].

Основне коло співробітників майбутнього журналу склали члени управи ОУМ 
(Нестор Городовенко, Андрій Ольховський, Роман Савицький, Григорій Китастий) 
на чолі з Василем Витвицьким. До цього кола Витвицький у своєму листі запрошує 
Антоновича і просить його написати огляд музичного життя Нового Ульма 2 до пер-
шого числа журналу, яке планувалося випустити вже через місяць. Однак з різних 
причин – організаційних, фінансових – до видання журналу справа не дійшла; крім 
того, це був час, коли українські музики переїжджали на місце свого постійного про-
живання, що було пов’язане з першочерговим вирішенням різних побутових справ. 

Проте ідея створити часопис, який би висвітлював результати праці музичних сил 
української еміграції, залишалася на порядку денному і втілювати її в життя вже на 
постійному місці проживання взялися Витвицький, Лисько, Вирста 3 та Антонович. 
Вони в різний спосіб були знайомі між собою ще до еміграції: так, Витвицький і Лись-
ко працювали у Львівській державній консерваторії (після її створення в 1940 році) на 
кафедрі історії музики, де на той час навчався Антонович. Спільним місцем праці для 
Лиська й Антоновича був Інститут народної творчості у Львові, а з Витвицьким (a pro 
po Романом Савицьким) Антоновича поєднувала робота у Львівському радіокомітеті. 
З Вирстою Антонович потоваришував під час їхнього навчання у Відні – Вирста був 
одним із тих, хто допоміг Антоновичу отримати необхідні документи і влаштуватися з 
житлом. Крім того, вони були членами музичної секції студентського товариства «Січ» 
і брали активну участь в організації всіх «січових» імпрез. По війні доля розкида-
ла їх по різних країнах і континентах: Витвицький до 1949 року перебував у таборі 
Ді-Пі в Кауфбойрені, потім виїхав до США, Лисько з 1947-го мешкав у Мюнхені, а з 
1960 року теж переїхав у США, Антонович з Нового Ульма в 1948 році їде до Голлан-
дії. Лише Вирсті пощастило уникнути перебування в таборах, бо покинувши Відень 
у серпні 1947 року, був, мабуть, одним з останніх, хто «легально» вирвався за Захід, 
уникнувши пасток «товаришів» [15, с. 1]. Осівши на постійному місці, вони налаго-
джують між собою листування, і тема музичного журналу зазвучала з новою силою.

У вересні 1957 року на з’їзді українських музик і музикознавців у Мюнхені Лисько 
домовляється з Михайлом Гоцієм 4 про спільне видання журналу разом з художника-
ми. Спочатку здавалося, що справа нарешті зрушить з мертвої точки, – Гоцій погодив-
ся взяти на себе організацію видавництва та редакцію образотворчої частини журналу, 
і Антонович з ентузіазмом береться до організаційної частини «журнальної» справи:

«Аристиде, ми не можемо допустити до того, щоб наш “з’їзд” 5 і наші пляни (ви-
явилися) отаким собі звичайним блефом... мовляв наробили галасу, помістили свої 
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знимки по газетах та й на тому закінчилося... Хто як хто, але ми оба мусимо таки 
“закасати рукави” й реалізувати справу. У мене є такі до тебе конкретні питання:

Розвідай у Парижі, скільки точно коштував би друк першого числа й напиши мені, 
чи ти був би згідний евентуально частину тих коштів узяти на себе. Другу частину – 
скільки це було б в нашій силі – я пробував би сам покрити, щоб могти справу зру-
шити місця. Це треба якнайскоріше знати, щоби зараз могти алярмувати всіх і вся й 
збирати матеріяли (статті). Треба розробити також точний правильник, щоби опісля 
не мати якихось труднощів і щоби не виглядало так, що ми оба закладаємо якусь при-
ватну “лавочку”.

Напиши мені свої погляди на цю справу, подай свою візію, розроблюймо пляни, а 
рівночасно вже поволі роби листи (з адресами) тих людей чи організацій, яких дума-
ємо об’єднати 1) як співробітників; 2) як прихильників і евентуальних “добродіїв”, 
які може б помогли фінансово побудувати наш журнал і 3) як евентуальних перед-
платників журналу.

Якщо справа вже прийде аж до технічної праці (адресувати, висилати журнали 
і т. п.), то я обіцяю приїхати на кілька днів до Парижа і бути за “міхоношу” чи там 
“траґара” (так вимовляли в Галичині німецьке слово “треґер”) [...].

Аристиде, думаю що ти не підведеш і не допустиш до того, щоб ми ще один раз 
розіграли традиційну українську комедію “пошились в дурні”» [3, с. 1].

Однак після довгих місяців очікування співпраці з образотворчими мистцями ста-
ло очевидним, що на «спілку» розраховувати марно і треба покладатися лише на 
власні сили. А часу, вільного від своїх професійних обов’язків, залишалося небагато. 
Вирста на той час перебував у Англії з концертним турне разом з Олегом Нижан-
ківським і водночас працював у Британському музеї над матеріалами до своєї праці 
про скрипкову педагогіку. У Парижі, окрім концертної й педагогічної діяльності, він 
виконував обов’язки асистента проф. Жака Шайє (Chailley 6) у Музикологічному 
інституті при Сорбонні:

«Поза тим маю дуже велику працю, бо мушу якось комбінувати практичну працю 
професійного музики із теоретичною, асистентом музикології. Ти напевно знаєш, що 
така праця не є легка!» [18, с. 2]. Отримати посаду асистента було нелегко – «номіна-
ція для чужинця є дуже трудна – на цей пост є шість французів-кандидатів включно 
один родич «Honegger-a» — я не маю багато надії» [16, с. 2], і Вирста ставився до 
своєї праці дуже відповідально.

Не менш завантаженим працею був і Антонович: «я опинився тепер в такому 
“млинку”, що не знаю, як видобутися з нього. До всіх моїх турбот і праці, які саме 
тепер накопичилися у мене, долучилася ще смерть проф. Смаєрса, у якого я був 
асистентом» [2, с. 1]. Антонович читає лекції в Утрехтському університеті з музичної 
палеографії та стилістики поліфонії XVI ст., які зобов’язаний був мати у письмово-
му вигляді, працює над новими випусками творів Жоскена та Обрехта. Крім того, 
багато часу займає в нього праця з «Візантійським хором»: за останній рік відбулося 
понад шістдесят виступів у Голландії, Бельгії, Люксембурзі, Німеччині й Швейца-
рії, було награно чотири платівки для голландського радіо, а також ішли інтенсив-
ні приготування до виконання Дев’ятої симфонії Бетховена й «Тріумфу Афродіти» 
Карла Орфа [8, с. 1]. Вирста намагався організувати концерт «Візантійського хору» 
у Сорбонні разом з Євгенією Зарицькою та Мирославом Скала-Старицьким: «Як 
бачиш, Мирославе, я все ж-таки не втрачаю надії зорганізувати концерт на Сорбоні 
ще цього музичного сезону. [...] Мені ця справа лежить дуже на душі, тому що я 
правдоподібно в вересні виїду до США, а маючи єдиний з нас-музикологів доступ 
до Сорбони, не використати такої нагоди було б дуже шкода» [17, с. 1]. Однак цей 
концерт не відбувся з огляду на дуже щільний концертний графік хору. До цього 
слід додати співпрацю і Вирсти, і Антоновича з різними енциклопедичними видан-
нями, куди вони подавали статті про українську музику, компенсуючи відсутність 
матеріалів гаслом «краще мало як ніщо». «Я роблю скільки маю сил так, що часами 
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на цьому потерпає моя інша праця, – писав Антонович до Вирсти, – а це може погано 
відбитися на моїй будучності. Та на це нема ради. Хтось мусить і цю роботу робити» 
[1, с. 1]. Треба завважити, що їхні матеріальні статки були дуже скромні – так, Анто-
нович мусів користуватися піаніно в Інституті музикології, не маючи змоги придбати 
власний інструмент [13, с. 153].

Незважаючи на обмаль вільного часу, на початку січня 1958 року Антонович пові-
домляє Лиська про те, що вони разом з Вирстою починають здійсювати активні захо-
ди щодо видання журналу: перше число журналу будуть фінансувати вдвох («Я дуже 
радий, що Ти [...] готовий покрити половину коштів для першого числа. Я покрию 
другу половину, так що фінансово ми можемо двигнути це число. Хтось же мусить не 
словом а ділом доказати, що йому лежить на серці справа муз. журналу») [4, с. 1], що 
друкувати журнал планують у Парижі, що Вирста погодився взяти на себе всю адмі-
ністративну частину роботи, а виконувати обов’язки редактора вони запропонували 
Лиську. Допомога в цій справі Лиська багато важила – у 1937–1939 роках він був 
головним редактором та адміністратором місячника «Українська музика», що виходив 
у Львові, і добре знав усі підводні камені видавничої «кухні».

Лисько щиро привітав їхній ентузіазм, однак від редакторських обов’язків відмо-
вився – був занадто завантажений працею. У немолодому віці (на той час йому було 
63 роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу-
жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 
є свідченням «трагічності» ситуації, у якій опинилися волею долі наші музичні діячі 
поза межами своєї батьківщини:

«Думаю, що не мушу Вас переконувати, як дуже хотів би я бачити такий журнал. 
При сучасному нашому розпорошенні він тепер ще більше потрібний, ніж був 20 ро-
ків тому в Галичині. Сьогодні це був би єдиний орган на цілий світ, бо навіть на 
радянщині українського музичного журналу тепер нема. Отже, для його реалізації 
ми повинні присвятити максимум зусиль. [...] Прошу тепер вислухати мене терпеливо. 
Я чоловік немолодий і не здоров, пробиватися мені тут на чужині не легко. В остан-
ньому часі мені пощастило одержати скромненьку посаду в нашому ЗУДАК-у 7 і я 
щасливий, що хоч тимчасово маю забезпечене сяке-таке матеріальне животіння. Але 
це мені дорого обходиться. Кожен день 8 годин праці, плюс година обідової перерви, 
плюс півтори години дороги там і назад, – разом 10,5–11 годин поза домом. Приїж-
джаю увечері додому втомлений, а треба ще хоч трошки сісти до композиції, чи до 
якоїсь музикологічної роботи... Отже, де взяти ще часу на редагування муз. журналу? 
Бо ж для цього редагування треба бути в постійному листовному зв’язку з авторами, 
з адміністрацією журналу, треба надіслані статті провіряти, редагувати, провадити 
друкарські коректи і т. д. Після щоденної 11-годинної праці це навіть для молодої і 
здорової людини було б не під силу. Отже, якої відповіді можна від мене сподіва-
тися після цього з’ясування? Не можу, – на превеликий жаль, не можу! Для справи 
об’єктивно і для мене особисто було б приємніше займатися муз-редакторською робо-
тою, аніж ЗУДАК-івською, але ж Ви розумієте трагедію, що на ніякий такий вибір 
мені не дозволяє [підкреслення наше – У. Г.]. Вихід з цієї ситуації бачу тільки один: 
редакцію повинен взяти на себе др. Антонович. Це цілком природно, щоб на такі ста-
новища виходили молоді професіонали і щоб також і в цьому напрямі здобували до-
свід. Можна евентуально створити редакційну колегію, спільно з др. Вирстою, тощо. 
Знаю, що Ви, пане докторе, маєте також досить занять і так само др. Вирста, але якби 
Ви не мали змоги за це взятися, то справа, думаю, взагалі безнадійна» [30, с. 1].

Лисько пообіцяв постачати журнал своїми статтями, помагати порадами в редактор-
ській роботі і, найважливіше, – залучити до співпраці музикологів старшого поколін-
ня – Павла Маценка, Романа Савицького, Василя Витвицького й інших. Антонович 
повідомляє Вирсту: «Я розписав листи до проф. Лиська, Ольховського, Витвицького, 
Придаткевича, Савицького й др. Маценка, ще й до Фоменка 8 написав і до п. Жук 9, 
щоби видобула щось від Нестора Городовенка...[так і далі в тексті. – У. Г.]. Але що з 

http://www.etnolog.org.ua

І
плюс півтори години дороги там і назад,

І
плюс півтори години дороги там і назад,
джаю увечері додому втомлений, а треба ще хоч трошки сісти до композиції, чи до Іджаю увечері додому втомлений, а треба ще хоч трошки сісти до композиції, чи до 
якоїсь музикологічної роботи... Отже, де взяти ще часу на редагування муз. журналу? Іякоїсь музикологічної роботи... Отже, де взяти ще часу на редагування муз. журналу? 
Бо ж для цього редагування треба бути в постійному листовному зв’язку з авторами, ІБо ж для цього редагування треба бути в постійному листовному зв’язку з авторами, 
з адміністрацією журналу, треба надіслані статті провіряти, редагувати, провадити Із адміністрацією журналу, треба надіслані статті провіряти, редагувати, провадити 
друкарські коректи іІдрукарські коректи і т.Іт. д. Ід. Після щоденної 11ІПісля щоденної 11
здорової людини було б не під силу. Отже, якої відповіді можна від мене сподіваІздорової людини було б не під силу. Отже, якої відповіді можна від мене сподіва
тися після цього з’ясування? Не можу,Ітися після цього з’ясування? Не можу,
об’єктивно і для мене особисто було б приємніше займатися муз-редакторською робоІоб’єктивно і для мене особисто було б приємніше займатися муз-редакторською робо

М
ків тому в Галичині. Сьогодні це був би єдиний орган на цілий світ, бо навіть на 

М
ків тому в Галичині. Сьогодні це був би єдиний орган на цілий світ, бо навіть на 
радянщині українського музичного журналу тепер нема. Отже, для його реалізації 

М
радянщині українського музичного журналу тепер нема. Отже, для його реалізації 
ми повинні присвятити максимум зусиль. [...] Прошу тепер вислухати мене терпеливо. 

М
ми повинні присвятити максимум зусиль. [...] Прошу тепер вислухати мене терпеливо. 

чоловік немолодий і не здоров, пробиватися мені тут на чужині не легко. В

М
чоловік немолодий і не здоров, пробиватися мені тут на чужині не легко. В

ньому часі мені пощастило одержати скромненьку посаду в нашому ЗУДАК

М
ньому часі мені пощастило одержати скромненьку посаду в нашому ЗУДАК
щасливий, що хоч тимчасово маю забезпечене сяке-таке матеріальне животіння. Але Мщасливий, що хоч тимчасово маю забезпечене сяке-таке матеріальне животіння. Але 
це мені дорого обходиться. Кожен день 8Мце мені дорого обходиться. Кожен день 8 годин праці, плюс година обідової перерви, Мгодин праці, плюс година обідової перерви, 
плюс півтори години дороги там і назад,Мплюс півтори години дороги там і назад, – разом 10,5–11М– разом 10,5–11
джаю увечері додому втомлений, а треба ще хоч трошки сісти до композиції, чи до Мджаю увечері додому втомлений, а треба ще хоч трошки сісти до композиції, чи до 
якоїсь музикологічної роботи... Отже, де взяти ще часу на редагування муз. журналу? Мякоїсь музикологічної роботи... Отже, де взяти ще часу на редагування муз. журналу? 
Бо ж для цього редагування треба бути в постійному листовному зв’язку з авторами, МБо ж для цього редагування треба бути в постійному листовному зв’язку з авторами, 
з адміністрацією журналу, треба надіслані статті провіряти, редагувати, провадити Мз адміністрацією журналу, треба надіслані статті провіряти, редагувати, провадити 

Після щоденної 11МПісля щоденної 11

Ф
роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу

Ф
роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу

жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 

Ф
жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 

роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу
жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 

роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу

Ф
роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу

жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 
роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу

є свідченням «трагічності» ситуації, у якій опинилися волею долі наші музичні діячі 

Ф
є свідченням «трагічності» ситуації, у якій опинилися волею долі наші музичні діячі 

«Думаю, що не мушу Вас переконувати, як дуже хотів би я бачити такий журнал. Ф«Думаю, що не мушу Вас переконувати, як дуже хотів би я бачити такий журнал. 
При сучасному нашому розпорошенні він тепер ще більше потрібний, ніж був 20ФПри сучасному нашому розпорошенні він тепер ще більше потрібний, ніж був 20
ків тому в Галичині. Сьогодні це був би єдиний орган на цілий світ, бо навіть на Фків тому в Галичині. Сьогодні це був би єдиний орган на цілий світ, бо навіть на 
радянщині українського музичного журналу тепер нема. Отже, для його реалізації Фрадянщині українського музичного журналу тепер нема. Отже, для його реалізації 
ми повинні присвятити максимум зусиль. [...] Прошу тепер вислухати мене терпеливо. Фми повинні присвятити максимум зусиль. [...] Прошу тепер вислухати мене терпеливо. 

чоловік немолодий і не здоров, пробиватися мені тут на чужині не легко. ВФчоловік немолодий і не здоров, пробиватися мені тут на чужині не легко. В
ньому часі мені пощастило одержати скромненьку посаду в нашому ЗУДАКФньому часі мені пощастило одержати скромненьку посаду в нашому ЗУДАК

Е
– у

Е
– у 1937–1939

Е
1937–1939

головним редактором та адміністратором місячника «Українська музика», що виходив 

Е
головним редактором та адміністратором місячника «Українська музика», що виходив 
у Львові, і добре знав усі підводні камені видавничої «кухні».

Е
у Львові, і добре знав усі підводні камені видавничої «кухні».

Лисько щиро привітав їхній ентузіазм, однак від редакторських обов’язків відмоЕЛисько щиро привітав їхній ентузіазм, однак від редакторських обов’язків відмо
олодому віці (на той час йому було Еолодому віці (на той час йому було 

роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чуЕроки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу
жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича Ежинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 

роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу
жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 

роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чуЕроки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу
жинцями ставило насамперед жорсткі прагматичні вимоги. Його лист до Антоновича 

роки) йому було не просто знайти своє місце в новому середовищі, яке перед чу

є свідченням «трагічності» ситуації, у якій опинилися волею долі наші музичні діячі Еє свідченням «трагічності» ситуації, у якій опинилися волею долі наші музичні діячі 

«Думаю, що не мушу Вас переконувати, як дуже хотів би я бачити такий журнал. Е«Думаю, що не мушу Вас переконувати, як дуже хотів би я бачити такий журнал. 



32    

того вийде не знаю. Мені треба матеріялів до хроніки. Приготуй Ти щось про Фран-
цію: 1) які українські мистці виступали в 1957 р. у французькому радіо, телевізії, 
опері, грамофонних платівках і т. п. Треба подати місце і дати виступів, отак прямо в 
формі статистики. Може знаєш хто міг би зробити подібні хроніки у інших країнах? 
Чи зібрав Ти вже бібліографічні (музично-музикологічні) новини з Совєтського Со-
юзу (України)? Роби скоро, бо ми мусимо зібрати приличний матеріал. [...] Раз ми 
два “впряглися”, то нікуди дальше замаювати» [5, с. 1].

Розпочалося жваве листування, у якому обговорювалися різні проблеми, пов’язані 
з видавництвом – обсяг журналу, його назва, рубрики, оплата гонорарів, мистецьке 
оформлення й інші організаційні питання, які вимагали належного вирішення, щоб 
справа «не мала характеру “приватної лавочки”, а щоб вела до об’єднання україн-
ських музик, щоб стала корисною громадською інституцією» [10, с. 1].

Витвицький пропонував видавати спочатку квартальник під назвою «Музика», 
який при сприятливих умовах перейшов би в місячник або двомісячник, Лиську й 
Антоновичу більше імпонувала стара, ще «львівська» назва «Українська Музика». 
Щодо оплати гонорарів, то тут «резолютно» висловився Лисько: «Автори мусять пра-
цювати без гонорарів, інакше не втримаємось. Я певний, що всі співробітники на це 
погодяться. З передплат, щоб можна було заплатити друкарню і експедицію – і то 
буде добре!» [31, с. 1].

Принциповою позицією, на якій наголошував Витвицький, була соборність жур-
налу, що передбачала «запрошення музик з центральних земель до ред. колегії, до 
участи у формуванні напрямних журналу, до писання статей, дописів та ін.» [27, 
с. 1]. А отже, і мова повинна була бути «бездоганна, чисто літературна, щоб не від-
пихати наших колег-східняків» [31, с. 1]. Ця засаднича позиція набирає особливої 
ваги, якщо згадати розповсюджене серед значної частини українських емігрантів упе-
реджене ставлення до мистців з України, бойкотування й пікетування їхніх виступів. 
«Ставлення в одному ряді тих, які залізними долонями кермують діями Совєтського 
Союзу, з тими, що на політичні, державні та громадські справи не мають там ніякого 
впливу, є неправильне, безпідставне і несумлінне» [24, с. 278],  писав Витвицький в 
одній з багатьох своїх публікацій, присвячених цій проблемі. Існуючий стан речей 
він називав «просто несамовитою ситуацією» і гостро критикував такі «образочки 
емігрантського геройства» [25, с. 276].

Високий науковий рівень журналу мали забезпечити професійні музикологи, на-
укові праці яких повинні були публікуватися окремою рубрикою. «Ми не можемо 
нехтувати самодіяльною музикою, – зазначав Лисько, – але мусимо її точно відмежо-
вувати від професійної і то в такій формі, щоб читач у кожному окремому випадку не 
мав сумніву, з якою ділянкою має справу. [...] Таку саму різницю мусимо положити 
і між науковими студіями і популярними статтями, які будуть поміщуватися в жур-
налі» [25, с. 276]. Крім суто наукових статей, журнал повинен був містити статті, 
призначені для широкого загалу читачів, які охоплювали б хроніку музичного життя 
в Україні та еміграції. Антонович пропонував також впровадити «куток біографій та 
автобіографій, а навіть мемуаристики видатних мистців, як матеріал легкий для шир-
шого круга читачів ну і потрібний як джерело» [11, с. 1].

Що ж до фінансування журналу в майбутньому, то всі добре усвідомлювали, що 
без залучення ширших кіл української громадськості справа приречена на невдачу. 
Антонович запропонував створити організацію музикантів, музикологів та прихиль-
ників української музики, яка б взяла на себе обов’язок забезпечити матеріальну базу 
для втілення видавничих планів у життя і навіть склав своєрідну анкету-звернення 
«щоб зорієнтуватися, чи можна бодай на деяке число передплатників або “жертводав-
ців” розчисляти і щоби можна більш обережно визначити тираж» [12, с. 1].

Інтенсивні приготування першого номера журналу призупинилися у зв’язку з 
від’їздом Вирсти на кілька місяців з гастролями до США, крім того, обтяжені щоден-
ними обов’язками, зголошені до співпраці музикологи не поспішали з матеріалами. 

http://www.etnolog.org.ua
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«В справі журналу поговорив вже з Савицьким і Соневицьким, – пише з Нью-
Йорка Вирста до Антоновича. – Вони обидва ставляться дуже прихильно до цієї 
справи, так що зможемо на них числити. Я ще знайду “кольпортерів” 10 в Чикаго, 
Торонто та Монреалю, де буду незабаром концертувати. З цього всього виходить, що 
започатковане нами діло має всі можливості успіху, якщо ми потрапимо знайти від-
повідний час оформити журнал як слід. Цими днями буду ще бачитись з Фоменком, 
Грудиною 11, Каранович 12. [...] Вертаюся до Парижа 12 червня і буду опісля на кон-
гресі, де сподіваюся стрінутися з Тобою й остаточно обговорити справу» [20, с. 1].

«Збирай матеріяли, наладнай зв’язки з співробітниками, це потрібне без огляду на те 
чи журнал буде виходити в Америці чи в Європі і чи буде редагувати той чи другий... 
Головне, щоб український музичний журнал появився і щоби там розроблялися важні-
ші проблеми зв’язані з українською музикою» [6, с. 1], – закликає Вирсту Антонович. 

Водночас з повільним надходженням матеріалів загострилися фінансові проблеми, 
пов’язані з видавництвом. Початкові плани оплатити перше число силами Вирсти- 
Антоновича змінилися, очевидно, через суттєве збільшення видатків, і Вирста дуже 
розраховував на допомогу проф. Михайла Ветухова 13, президента Української віль-
ної академії наук у США, з яким зустрічався під час свого концертного турне у США. 
Зрештою 10 червня Вирста повідомляє Антоновичу радісну звістку: «Завдяки друж-
нім відносинам межи проф. Ветуховим і мною – зрештою я мав доклад в “УВАН-і” 
про сучасний стан української музики, маю конкретну пропозицію УВАН-у котрий 
згоджується фінансувати наш журнал» [19, с. 1]. Закріпити угоду про патронат 
УВАН над музичним журналом мала зустріч Вирсти, Ветухова і Антоновича на по-
чатку серпня 1958 року в Парижі. До того часу Антонович складає зміст першого 
числа журналу, який висилає для поправок і зауважень у листі до Витвицького:

«Що ж торкається матеріялів (статей) до журналу, то поки що маю тільки статтю 
д-ра Маценка з ділянки церковної музики і статтю д-ра Лиська. Сам приготовляю 
статтю про традиції інструментальної музики на Україні. Також обіцяв Нестор Горо-
довенко написати якийсь нарис, але до тепер я ще не отримав його матеріялів.

Мої пляни були такі:
1) загальна стаття про стан української музики, яку – думав я, що Ви погодитеся 

написати;
2) стаття про деяких підсовєтських українських композиторів проф. Лиська;
3) стаття з ділянки української церковної музики др. Маценка;
4) стаття з історії (інструмент. традиції) моя;
5) стаття чи автобіографія, або спогади, що висвітлили б постать одного з визнач-

ніших українських (сучасних) виконавців;
6) стаття з ділянки виконавчого мистецтва;
7) хроніка музичного життя українських поселенців у різних країнах;
7а) хроніка музичного життя на Україні;
8) статті до «енциклопедичного словника українських музик»;
Оце був би приблизно зміст першого числа і в цьому самому напрямку думав я укла-

дати й слідуючі числа журналу, беручи різні статті з історії української музики, нариси 
про українських музик, обговорення проблем виконавчого мистецтва і т. п.» [9, с. 1].

Однак сталося неочікуване – смерть професора Ветухова перекреслила всі плани. 
Треба було наново починати перемовини щодо музичного журналу з новим керівниц-
твом УВАН, і знову потяглися місяці очікування позитивного рішення. У кінці трав-
ня 1959 року «непоправимий оптиміст в справі музичного журналу» [32, с. 1] Анто-
нович у листі до Вирсти пропонує все-таки видати перше число на початку 1960 року:

«Значиться, треба під осінь здати його до друку. Це правда пізно, але справа в 
цьому: до вакацій мені неможливо взятися ані до редакційної праці, ані навіть само-
му написати яку статтю. В між часі я попробую ще раз звернутися до всіх за мате-
ріялами з тим розрахунком, що все мусить бути до – скажімо листопада – у мене і 
тоді я вишлю Тобі всі матеріяли до друку. Якщо ми навіть матеріальної піддержки не 
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дістанемо, то я уважаю, що ми таки мусимо за власні гроші видати перше число...я 
думаю, що я до того часу вже “вилізу” з матеріальних “незручностей”» [7, с. 1].

І Вирста, і Антонович, сподіваючись, що УВАН все ж знайде для журналу відпо-
відні фонди, приспішують надходження матеріалів: «Штурмуй Витвицького, щоб він 
щось написав!, – пише Вирста до Антоновича на початку липня. – Гнатишин приобі-
цяв рівно ж подати якусь статтю. Лисько рівно ж напише щось, я почну з музичним 
словарем, а Ти напишеш вступну статтю» [21, с. 1]. Однак Юрій Шевельов, який на 
той час посів обов’язки голови УВАН, письмово повідомляє Вирсту про відсутність 
коштів у Академії на видання журналу, спроби залучити до фінансування «інститу-
ції, що мають фонди» [38, с. 1], які, проте, залишилися без результату. 

Урешті справа видання журналу розв’язалася в інший спосіб. У 1960 році пере-
їжджає до Нью-Йорка Лисько й активно включається в музичне життя української 
громади. Він стає головою музикологічної секції Української вільної академії наук і, 
імовірно, саме він ініціював компромісне рішення, яке остаточно вирішило проблему 
з виданням «Української музики». У листі від 17 грудня 1964 року він повідомляє 
Антоновича:

«Поспішаю повідомити, що між муз.[ичним] журналом “Вісті”, що виходить у 
Міннеаполіс і УВАН-ом прийшло до угоди і співпраці. А саме: Видавництво “Вістей” 
відступає УВАН-ові в кожному числі свого журналу певну кількість сторінок (2–6 і 
більше, скільки буде треба), де будуть друкуватися матеріяли УВАН. Це буде окре-
мий, автономний відділ, що буде йти завжди під окремою фірмою “Відділ Музиколо-
гічної Секції Укр[аїнської] Вільної Академії Наук”, під моєю незалежною редакцією. 
Будуть там входити короткі розвідки, статті, рецензії на книжки, на ноти і т. д. Авто-
рами будуть там не тільки члени УВАН, а й інші автори, чиї дописи будуть змістом і 
формою стояти на поважному, професійному рівні і які схочуть, щоб їх дописи йшли 
під фірмою “Музикол.[огічної] Секції УВАН”. Це є обопільна користь. УВАН і вза-
галі ми музики будемо мати трибуну, де зможемо публікувати наші матеріяли, без 
огляду на примхи по сторонніх редакцій, а “Вісті” будуть мати низку статей, скріпле-
них авторитетом Академії Наук» [33, с. 1].

Треба сказати, що журнал «Вісті» був хоровим бюлетенем, який видавав хор «Дні-
про» у Твін Сіті (Міннесота), у якому «крім матеріялів сумнівної вартости» [34, 
с. 1] публікували й серйозні дописи. Власне запровадження окремої рубрики, що 
містила музикологічні праці під редакцією Лиська, піднесло журнал на якісно новий 
науковий рівень, незважаючи на «давні» організаційні проблеми з надходженням 
матеріалів. «Рецензію на мої “Тропарі” також одержав і згідно з Вашими побажання-
ми поміщу її у “Вістях”, – писав Лисько до Антоновича у вересні 1968 року. – Біда 
мені з тим відділом “Музикологічної секції УВАН” у “Вістях”. Люди не мають часу 
або змоги писати якісь наукові статті, отже я мушу сам вишпортувати щось у моїх 
шпаргалах, – а ось тепер отримав Вашу гарну і цінну рецензію-статтю, але, на жаль, 
... знову про мене. Боюсь, щоб мене не засудили за саморекламу [...] Напишіть свою 
думку про це» [35, с. 1].

Так розв’язалася майже 20-літня проблема з виданням єдиного на той час україн-
ського музичного журналу у світі (!), який, зрештою, має вже свою історію. Цікаво, що 
в історії української преси нездійснені плани видання українських часописів займають 
окреме місце. У невеличкій праці Аркадія Животка, що вийшла в Авсгбурзі 1949 року, 
було перераховано низку видань (до 1930 року), які не вийшли друком через різні 
обставини. Проте автор слушно зауважує: «сама ініціатива, а тим більше підготовча 
праця коло видання, часом опрацювання пляну і програми їх, заслуговують на належ-
ну увагу, доповнюючи тим історію української преси та кидаючи проміння світла на 
обставини, в яких доводилося їх народжуватися, жити і розвиватися» [28, с. 3].

Хочеться зазначити, що в дослідженнях, присвячених українській музикознавчій 
діаспорі, нереалізована ідея видання музичного журналу згадується побіжно (або й не 
згадується взагалі) як епізод, який не має важливого значення для оцінки її наукової 
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та музично-публіцистичної праці. Однак змінивши «проблему масштабу» і кут зору, 
виразно бачимо, як цей незначний на перший погляд факт наповнюється складним, 
а навіть трагічним змістом, як на його постання впливають не лише світоглядні уста-
новки й соціальні потреби, але й особистісні фактори причетних до нього мистецьких 
постатей. Важливо зрозуміти, що українська музична діаспора (як, зрештою, і кожна 
інша) – це самостійний, зі складними внутрішніми процесами взаємодії організм, 
який при ближчому фокусі розпадається на багато складних особистісних мікросвітів. 
Ці мікросвіти витворили власний простір складних взаємостосунків з новим, чужим 
для себе суспільним, культурним, ментальним середовищем, знайшли власні шляхи 
більшої чи меншої співпричетності до світу інших національних ідентичностей і їх 
життєвих цінностей, зберігаючи при цьому власну сутність. У них були можливості, 
що стали винятковими, але не менше було й можливостей, які не стали реальністю.

Замінити ключове запитання «Що?» на не менш важливе «Чому?», – таким ба-
читься на сьогоднішній день завдання, яке виразно постало перед музикознавцями, 
що вивчають історію «минулої реальності». Зміна методологічної парадигми ство-
рить «підстави для окреслення конкретних людських вимірів минулого» [14, с. 167], 
зробить доволі абстрактні, «плакатні» постаті наших музичних діячів в еміграції 
реальними особистостями, «прив’язаних до зрозумілих людських інтенцій і пережи-
вань», що виведе дослідників на новий рівень осмислення результатів їх праці уже в 
надособистісному контексті.

1 МУР – організація українських письменників, які проживали в таборах для переміще-
них осіб у 40-х роках ХХ ст. Головою організації був Улас Самчук.

2 Новий Ульм – місто в Баварії, де розміщувався табір для переміщених осіб з України.
3 Аристид Вирста (1922–2000) – український музиколог, скрипаль, педагог, постійно про-

живав у Парижі.
4 Михайло Гоцій (1902–?) – маляр, теоретик і історик мистецтва.
5 Мовиться про з’їзд українських музик і музикознавців у Мюнхені 4–5 вересня 1957 року, 

у роботі якого брали участь Мирослав Антонович, Аристид Вирста, Зиновій Лисько, Омелян 
Нижанківський, Андрій Гнатишин.

6 Жак Шайє (Jacques Chailley, 1910–1999) – французький музиколог і композитор.
7 ЗУДАК (ЗУАДК) – Злучений українсько-американський допомоговий комітет – органі-

зація для допомоги українцям на батьківщині й на еміграції.
8 Микола Фоменко (1894–1961) – композитор, педагог.
9 Люба Жук (1930) – українська піаністка, кілька років працювала акомпаніатором хору 

«Україна» під керуванням Нестора Городовенка.
10 Кольпортер (від франц. colportage) – продаж за допомогою рознесення товарів.
11 Володимир Грудин (1893–1980) – композитор, піаніст і педагог.
12 Дарія Гординська-Каранович (1908–1999) – піаністка, педагог, музичний діяч.
13 Михайло Ветухів (1902–1959) – біолог, генетик, громадсько-політичний діяч, президент 

УВАН з 1950 року.

1. Антонович М. Лист до Аристида Вирсти від 16 листопада 1956 року, Утрехт, машинописна 
копія. – Архів М. Антоновича, ІЛН УКУ, 1 арк.

2. Антонович М. Лист до А. Вирсти від 23 травня 1957, Утрехт, машинописна копія.  – Архів 
М. Антоновича, 1 арк.

3. Антонович М. Лист до А. Вирсти від 26 жовтня 19(57) року, Утрехт, машинописна ко-
пія.  – Архів М. Антоновича, 1 арк.

4. Антонович М. Лист до А. Вирсти від 8 грудня 1957, Утрехт, машинописна копія.  – Архів 
М. Антоновича, 1 арк.

5. Антонович М. Лист до А. Вирсти від 30 січня 1958, Утрехт, машинописна копія. – Архів 
М. Антоновича, 1 арк.
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SUMMARY

The article examines the attempted resumption of musical journal in Ukrainian emigration in 
the 1940s–1950s on the base of unknown materials, particularly the correspondence of the Ukrain-
ian musical figures in exile: Myroslav Antonovych, Zynoviy Lysko, Vasyl Vytvytskyi, and Arystyd 
Vyrsta. Their epistolary heritage is indicative of the fact that apart from the narrative history of 
facts there is also the history of intentions, hidden in various sources, in the form of ideas, con-
siderations, plans which have never been put into practice, nevertheless becoming an evidence of 
work of scientific mentation, creative search, formation of new hypotheses which due to certain cir-
cumstances have never taken shape as a historical fact. It is practically a 20-year history of ideas, 
attempts and disillusions, related to founding the independent musical print word in free world.

In the studies covered the Ukrainian musicological diaspora, the unrealized idea of publishing 
a musical journal is mentioned in passing (or even not noted at all), as an episode having no sig-
nificant value for evaluation of its scientific and musical and journalistic work. However, chang-
ing the scale problem and the angle of view permits distinctly seeing how this negligible, at first 
glance, fact becomes filled with complicated content, how its appearance is influenced by not only 
the world-view guidelines and social needs, but also the personal factors of artistic figures involved 
in it. It is of utmost importance to understand that the Ukrainian musical diaspora (as any other 
one though) is an independent, having complex inner interaction processes, organism which, on 
closer examination, breaks up into a great number of complicated personal microworlds. The latter 
have created their own space of complicated interrelations with a new social, cultural, and mental 
environment strange to them, found their own ways of greater or lesser involvement in the world 
of other national identities and their values of life while preserving their own essentiality. They 
had the opportunities which have become exceptional, nevertheless there were also the opportuni-
ties being unrealized.

Replacing the crucial question What? by no less important one Why? should be considered the 
task of the present day which has distinctly arisen before the musicologists studying the history 
of the past reality. Changing the methodological paradigm will favour to consider rather abstract, 
placard figures of our musical workers in emigration as real personalities, to humanize them 
that will lead our researchers to a new level of understanding of the results of their work now in 
transpersonal context.

Keywords: Ukrainian diaspora, musical periodicals, Ukrainian musicologists, Ukrainian Music 
journal.
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МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН НІЖИНА 
В КОНТЕКСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ УКРАЇНА – СВІТ

У статті розглянуто музичну творчість етнічних меншин сучасного Ніжина, а саме грець-
кої, польської, єврейської, ассирійської громад, у контексті розвитку форм полікультурного 
діалогу як чинника органічного співжиття в єдиному геополітичному й соціокультурному 
просторі міста, України, світу. 

Ключові слова: етнічні меншини, національні громади, Ніжин, музична творчість, полі-
культурний діалог.

В статье рассмотрено музыкальное творчество этнических меньшинств современного Не-
жина, а именно греческой, польской, еврейской, ассирийской общин, в контексте развития 
форм поликультурного диалога как фактора органического сосуществования в едином гео-
политическом и социокультурном пространстве города, Украины, мира. 

Ключевые слова: этнические меньшинства, национальные общины, Нежин, музыкальное 
творчество, поликультурный диалог.

The article considers the musical creativity of modern Nizhyn ethnic minorities, namely, the 
Greek, Polish, Jewish, and Assyrian communities, in the context of progress of the multicultural 
dialogue forms as a factor of integral living together in common geopolitical and socio-cultural 
space of town, Ukraine, and the world around.

Keywords: ethnic minorities, national communities, Nizhyn, musical creativity, multicultural 
dialogue.

Співіснування музичних традицій різних етнічних меншин є одним із важливих 
чинників неповторності сучасного Ніжина. Висвітлення питань етномистецького роз-
витку національних меншин (далі – громад) у контексті віддзеркалення історичного 
буття Ніжина, відомого далеко за межами України своїм поліетнічним середовищем, 
важливе для мистецького сьогодення міста, його прийдешніх поколінь. Дослідження 
форм музичної творчості етнічних громад Ніжина є актуальним і зумовлене прагнен-
ням ствердити співжиття української та інонаціональних громад в єдиному геополітич-
ному й соціокультурному ландшафті міста, що актуалізує процес їх включення у спіль-
ний рух творчості заради духовного збагачення народів, взаєморозуміння між ними.

Об’єктом дослідження в статті став етномистецький розвиток грецької, польської, 
єврейської, ассирійської громад Ніжина, які привернули увагу соціально-суспільною 
згуртованістю, зміцненою ними впродовж ХХ – початку ХХІ ст. активною позицією 
щодо залучення музичної культури міста до міжнаціонального культурного діалогу. 

Метою статті є показ форм музичної творчості етнічних громад міста в контексті 
сучасного полікультурного діалогу.

Джерелознавчу базу становлять праці наукового, науково-популярного, довідко-
вого характеру, збірники статей, періодика міста різних років. Так, праці викладачів 
Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя (І. П. Костенко, Г. В. Самойлен-
ко, О. Г. Самойленко, О. В. Ростовська), архіваріуса В. І. Симоненка ніжинської філії 
Чернігівського державного обласного архіву, співробітниці ніжинського краєзнавчого 
музею ім. Ф. Спаського Т. О. Діденко, директора Музею рідкісної книги ім. Г. Ва-
сильківського протоієрея О. С. Морозова – створили цілісну картину суспільно-со-
ціального життя в Ніжині етнічних громад періоду ХVІІ – початку ХХІ ст. Зокрема, 
упродовж 2000–2013 років за участю науковців-істориків, філологів, мистецтвознав-
ців у співпраці з представниками грецького товариства ім. Зосимів, польської грома-
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ди «Астер» Ніжина була видана серія книг: «Греки в Ніжині», «Поляки в Ніжині», 
«Евреи в Нежине».

У ході дослідження культурно-мистецького життя національних громад Ніжина 
доцільно урахувати джерела, властиві історичному краєзнавству: матеріальні, писем-
ні, усні (легенди, місцеві перекази). Саме з ними тісно пов’язаний культурно-освітній 
розвиток, зокрема, грецької громади. Це – грецькі церкви ХVII–ХVIII ст.: Святих 
архангелів Михаїла та Гавриїла, Всіх Святих, Святих рівноапостольних Костянтина 
та Олени; корпуси Александрійського грецького училища. Це писемні джерела: давні 
грецькі рукописи, архівні документи (акти, витяги з протоколів засідань освітянських 
педагогічних нарад, листи), друковані матеріали (протоколи засідань, доповідні за-
писки), які зберігаються в ніжинському Музеї рідкісної книги при НДУ ім. М. Го-
голя. До зразків усних джерел належить, зокрема, легенда про Святителя Михаїла 
Грецького, яку описав протоієрей А. Хойнацький. Чимало цікавих прикладів про 
вплив діячів грецького братства на культурно-мистецьке життя Ніжина наводить ві-
домий науковець з Греції, доктор історії та теології університетів у містах Яніна і 
Салоніки (Греція) Христос Ласкаридіс.

З історії питання поширеною є цитата одного з перших дослідників історії Ніжина, 
етнографа О. Шафонського: «Ніжин є одне з усіх малоросійських міст, в якому, крім 
природних малоросіян, живуть різні народи, як-от: греки волохи, болгари, хрещені 
турки, перси, німці» [5, с. 67]. У різні часи з різних причин приїзд до «малоросій-
ського» Ніжина представників інших етносів сприяв розвитку соціокультурної пано-
рами міста, яке стало для їх родин другою Батьківщиною.

Так, історично давньою, що мала 200-літнє існування до ХІХ ст., у Ніжині вва-
жається грецька громада. Її представники сприяли розвитку церковного будівництва, 
форм релігійного життя (відправа богослужінь, поширення церковних піснеспівів), 
які мали в грецьких храмах особливе значення для городян. Етнограф Є. Спаська 
писала про свято Пасхи, коли «баби, підіткнувши спідниці, швидко йшли до “греків” 
[до церкви Всіх Святих. – О. К.], бо в цю ніч з часів глибокої старовини відбувається 
особлива служба “Освячення мира”».

У діючих храмах Ніжина, на утримання яких греки «витрачали великі кошти», зву-
чав сакральний спів. Зокрема, володимирський генерал-губернатор князь І. М. Дол-
горуков у докладних описах своїх мандрівок у 1810 та 1817 роках писав: «Яка чистота 
та охайність! Усі панікадила були запалені свічками та лампадами. Ченці служать 
благоговійно та пристойно. На крилосі по одному дячку, співають, не поспішаючи та 
без метушні. Біля них стоять у два ряди школярі Грецького училища, деякі з них 
читають псалми та навчаються грецьким співам».

Про існування у грецьких церквах Ніжина стародавніх духовних піснеспівів, від-
найдених на початку 1990-х років у підвалі Всехсвятської церкви, писав О. Морозов, 
зберігаючи фотографії їх сторінок як дорогоцінну реліквію, оригінали яких було пе-
редано архівному відділу Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Про 
вплив грецької громади на розвиток музичного мистецтва Ніжина свідчить «Лист 
про ніжинських греків». Уміщений 1831 року в журналі «Український альманах», він 
повідомляв про палікарів – учасників повстання, які виконували в Ніжині вокаль-
ну та інструментальну музику. Представлену інформацію подаємо на підставі статті 
К. Харламповича, надрукованої 1929 року в Ніжині [4, с. 35].

Показовою була культурно-просвітницька й благодійницька діяльність братів Анас-
тасія та Миколи Зосима, які за перебігом обставин життя обрали місцем проживання 
і праці Ніжин, де й були поховані в Грецькому куточку старого міського кладовища: 
Анастасій – у 1819 році, Микола – у 1842-му.

Крізь століття збереглася слава про благодійницьку книговидавничу діяльність 
братів Зосима для бібліотек Франції, Німеччини, Росії, Італії. Почесне місце в екс-
позиції Музею рідкісної книги ім. Г. Васильківського НДУ ім. М. Гоголя займають 
книги, передані свого часу М. Зосима до грецького училища в Ніжині.
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Навіки лишилися в місті величні й прекрасні споруди грецьких церков. Служба в 
них згодом занепала, чому «сприяла» в добу СРСР і атеїстична радянська політика. 
Церкви було закрито, а їх приміщення перетворено на склади, шкільні спортивні 
зали. То були трагічні для стародавнього Ніжина часи. Утім, у 1990-х роках завдяки 
активній громадській позиції викладачів НДУ ім. М. Гоголя, осібно подружжя Марії 
та Олександра Астаф’євих, у 1994 році в церкві Всіх Святих, яка нині належить ре-
лігійній громаді Кафедрального собору української православної церкви Київського 
патріархату, було відновлено церковне богослужіння. Обов’язковою складовою бого-
служінь у ньому став спів церковного хору «Воскресіння», регентом якого від за-
снування колективу став С. Голуб. Серед учасників хору – викладачі Ніжинського 
державного університету ім. М. Гоголя, училища культури і мистецтв ім. М. Занько-
вецької, дитячої музичної школи. Гармонійність і довершеність співацьких голосів, 
посилених унікальною акустикою храму, розкриваються в духовних творах україн-
ських композиторів ХVІІІ–ХХІ ст. Настоятель церкви о. Сергій надає можливість 
хоровим колективам міста («Світич», «Сяйво»), області (хор ім. Д. Бортнянського 
Чернігівської філармонії, хори з м. Бахмача, смт Корюківки) проводити щорічний 
обласний фестиваль духовної музики.

У висвітленні проявів етномистецького життя національних громад сучасного Ні-
жина доречно зазначити активну культуротворчу роботу нащадків ніжинського Това-
риства греків ім. братів Зосима, кількістю понад 40 членів, яке утворилося в грудні 
1999 року на чолі з Л. Приплавко-Милосовою. Показовою в ньому є діяльність ди-
тячого хореографічного колективу «Зосимки», учасники якого виконують народні 
грецькі танці й пісні на концертах і фестивалях, виступи вокалістів, демонстрація 
кіно-відеофільмів.

Особливу культурно-мистецьку сторінку в житті Ніжина становить польська грома-
да. Її наявність у місті історично зумовлена перебуванням частини українських земель 
у складі Речі Посполитої. Польська національна меншина формувалася протягом кіль-
кох століть. Дослідженню цієї теми сприяли науково-практичні конференції в Ніжині, 
у Києві було відкрито польську бібліотеку ім. Адама Міцкевича. Важливе місце посіла 
книга «Поляки Ніжина», у двох частинах якої містяться важливі матеріали з історії і 
сьогодення поляків міста, з-поміж яких представлені визначні постаті музичного жит-
тя Ніжина другої половини ХІХ – початку ХХ ст., як-от: С. Вільконський, В. Віль-
конська, Ф. Стравинський, Б. Вержиківський – талановитий композитор, диригент, 
піаніст, який на початку ХХ ст. захопився справою популяризації в провінційному 
Ніжині «великого німого». Так, 1907 року він відкрив перший кінотеатр, де сам ви-
конував функцію тапера, супроводжуючи кінокадри дотепним і виразним музичним 
супроводом. У власній музичній бібліотеці Б. Вержиківського нараховувалося понад 
три тисячі нотних видань, серед яких – збірки оркестрових партитур, що свідчило 
про значну ерудицію музиканта, який організував симфонічний оркестр – окрасу му-
зичних вечорів і концертів міста. Оркестр виконував твори російських (М. Глинка), 
зарубіжних (Л. ван Бетховен, В. А. Моцарт, А. Дворжак) композиторів. Проте над-
звичайне захоплення у слухачів викликали твори українських композиторів: «Запоро-
жець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, «Наталка Полтавка» М. Лисенка. «Успіх 
був великим, показували вистави ще десятки разів» [3, с. 131].

З Ніжином були пов’язані роки дитинства Федора Гнатовича Стравинського – ви-
датного оперного співака Росії, батька композитора Ігоря Стравинського. Народже-
ний 1843 року в польській шляхетській родині, Федір у 1855–1861 роках навчався в 
Ніжинському юридичному ліцеї, виписка зі свідоцтва якого свідчила, що: «поведения 
был отличного и в преподаваемых предметах показал успехи» [2, с. 57].

Важливу культуротворчу роль у розвитку музичного життя Ніжина зіграв С. Віль-
конський – видатний віолончеліст, викладач Чернігівської музичної школи, зго-
дом – професор Київської консерваторії. Дитинство музиканта проходило в Ніжині, 
до якого в подальші роки він залюбки приїжджав для участі в музичних вечорах 
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Ф. Проценка. З іменем С. Вільконського пов’язаний етап професіоналізації інстру-
ментального музичного мистецтва в місті.

Музична творчість польської громади на сучасному етапі представлена діяльністю 
культурно-просвітницької спілки «Астер», створеної 1 березня 1999 року кількістю 
в 100 учасників. «Астер» є складовою Спілки поляків України із центром у Києві. 
Серед її членів є громадяни польського походження, а також усі, хто бажає пізнати 
мову, історію, культуру Польщі: учні, учителі, лікарі, представники промислових 
підприємств міста.

Своїм завданням «Астер», як культурно-просвітницька громадська організація, 
ставить зміцнення дружби між нашими народами, сприяння розвитку самодіяльної 
творчості, організації відпочинку ніжинських дітей у Польщі, співробітництву з ор-
ганами масової інформації у висвітленні роботи польської громади.

Упродовж років «Астер» співпрацює в культурно-мистецькій сфері з викладачами 
та студентами НДУ ім. М. Гоголя, котрі беруть активну участь у проведенні цікавих 
тематично зорієнтованих вечорів, мистецьких зустрічей, концертів польської музики, 
літератури, як-от поетично-музична імпреза «Світ у мені і я в світі», Вечори пам’яті 
композитора Ф. Шопена, поета А. Міцкевича.

З нагоди святкування у 2004 році п’ятої, а 2014 року – десятої річниці культурно-
просвітницької організації «Астер» в актовій залі Університету було проведено уро-
чисті концерти за участю школярів, студентів, музикантів, високоповажних гостей 
зі Спілки поляків Києва. Звучання польської мови, творів польських композиторів, 
народні польські танці створили сприятливу атмосферу. Молодіжний хор «Світич» 
НДУ ім. М. Гоголя, танцювальні колективи Училища ім. М. Заньковецької, хореогра-
фічної школи до свого репертуару включили польську музику, танці: мазурку, полонез, 
краков’як. Палкими оплесками глядачі зустріли українських учасників стажування в 
польському місті Любліні: В. Вишневу, вчительку танців дитячого хореографічного 
ансамблю «Вікторія» школи мистецтв при Училищі ім. М. Заньковецької, та сту-
дентку факультету культури і мистецтв Університету Юлію Киян, яка в 2006 році 
після перемоги (Ґран-Прі) на київському Молодіжному конкурсі польської пісні взяла 
участь у пісенно-поетичному конкурсі у Варшаві та Пшебажі (Польща). Під час тра-
диційних Днів польської культури в Ніжині на концертах виступають викладачі фа-
культету культури і мистецтв Університету: А. Хоменко, Н. Крутько, О. Гроздовська, 
О. Козієнко, О. Щербініна, учні загальноосвітніх шкіл. Усе це свідчить про розвиток 
у старовинному Ніжині традицій шанування етномистецьких особливостей представ-
ників національних громад міста, можливостей засобами музичного мистецтва, поезії, 
хореографії сприяти культурному діалогу між мешканцями Ніжина.

Генезис українсько-єврейських культурно-мистецьких взаємин у старовинному Ні-
жині має специфічні прояви. Це діяльність ніжинських євреїв благодійно-подвиж-
ницького напряму, збережена навіть в умовах соціальних утисків, як-от: існуван-
ня з 1791 року Положення про «межі єврейської осілості»; сплата податків, серед 
яких «свічковий» за свічки для окремих релігійних свят. Попри численні склад-
ності історичної дійсності ніжинські цадики-праведники займались благодійництвом. 
Подвижницька діяльність ніжинських рабинів на духовній ниві (найбільш відомі з 
них – Шнеєрсони) тривала впродовж століть. Новий ритуал і богослужіння в литов-
сько-білоруському регіоні 1780 року запровадив ребе Шнеур Залман, син якого – Лю-
бавицький ребе Дов-Бер – 14 років свого життя провів у Ніжині і був похований на 
ніжинському кладовищі.

У буремні 1917–1918 роки члени іудейської громади Ніжина брали активну участь 
у господарському житті міста, як-от: будівництво залізничної колії, електростанції, 
організація культурно-мистецьких акцій. У низці прикладів – діяльність з 1921 року 
профоб’єднання діячів мистецтв Єврейського культурно-просвітнього товариства, яке 
сприяло пожвавленню мистецького життя громади. Зокрема, при місцевому театрі 
ім. Т. Шевченка поряд з українською та російською було створено єврейську трупу 
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на чолі з режисером П. Любарським. Відомим далеко за межами Ніжина був музич-
ний магазин Г. Певзнера, у якому, за переказами, М. Заньковецька придбала шести-
струнну гітару з фірмовою наліпкою «Г. М. Певзнеръ. Нежин. Депо музыкальных 
инструментов». Майстер-годинникар Ножницький організовував кіносеанси в супро-
воді оркестру братів Музиканських. Цим прізвищем мешканці міста нарекли музичну 
діяльність великої родини Докшицерів, особливе місце в якій мав старший син Тимо-
фій – у майбутньому трубач-віртуоз, «Паганіні на трубі». Він залишив яскравий слід 
у світовій музичній культурі, сприяв визначенню перспектив розвитку української 
духової музики другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Концертно-виконавська, на-
уково-педагогічна, публіцистична діяльність Т. Докшицера, його монографії, музич-
но-організаційна координація творчих зусиль із представниками української секції 
Єврогільдії трубачів, зокрема у 1998 році, сприяли поширенню інформації про мит-
ців України далеко за межами країни.

Етнокультурному відродженню й розвитку єврейської громади сучасного Ніжина 
сприяли в 1990 році міська світська єврейська організація, та з 2000 року – іудей-
ська релігійна громада, які очолив Марк Ліпкович. На підставі Закону України про 
повернення культових приміщень общині було надано приміщення, яке має статус 
синагоги, для проведення служби. Нині головна соціокультурна функція общини по-
лягає у відродженні й розвитку релігійних традицій, вивченні івриту та ідишу. Так, 
щотижня в синагозі проводять службу «Шабат» – свято суботи, під час якого до захо-
ду сонця читаються молитви. Щороку члени релігійної єврейської общини проводять 
свята, характеристику яким надав М. Ліпкович:

1) Новий рік – Рош-а-шан – з читанням Тори, співами (вересень);
2) свято Суккот, під час якого біля приміщення будується спеціальна споруда із 

тростинним дахом, у якій віруючі моляться, споживають їжу;
3) свято Тори, під час якого читають свиток Тори; 
4) свято Ханука – свято Світла, протягом восьми діб грудня якого читаються 

молитви; 
5) свято Пурім, яке відзначають у березні. Це веселе свято, на якому можна тро-

хи сп’яніти. Учасники влаштовують карнавал з переодяганням, співають, танцюють, 
обмінюються подарунками. У наступні дні члени ніжинської єврейської общини, за 
свідченням М. Ліпковича, продовжують свято в гостях у Чернігівської єврейської 
общини;

6) свято Песах (єврейська Пасха) завершує великі релігійні свята і проводиться 
раніше від православної української. Відомо, що під час єврейської Пасхи звучать 
лише молитви.

Отже, на зламі ХХ–ХХІ ст. діяльність світської й релігійної організацій єврейської 
меншини Ніжина сприяє розвитку її національних звичаїв, традицій, культури, мови, 
святкувань, на які щорічно приїжджають студенти – майбутні рабини, релігійні ор-
тодокси Любавичського ребе зі США. На жаль, у єврейській громаді не збереглися 
зразки релігійних наспівів, що не дає можливості дослідити їхню структуру, особли-
вості інтонаційно-мелодичного звучання. Утім, сучасникам відомі фрейлакси – єврей-
ські пісні емоційно-проникливого характеру – та яскраві, сценічно-виразні єврейські 
танці, що з успіхом виконують молодіжні хореографічні колективи Ніжина «Ритм», 
«Вікторія», «Ніжин». 

Культуротворча діяльність представників ассирійської громади Ніжина проявля-
ється в збереженні споконвічно існуючих національних традицій та особливостей 
менталітету, як-от: працелюбність, доброчинність, щиросердість, шанування звича-
їв. Одним із прикладів є щорічне проведення (28 липня), за давньою ассирійською 
легендою, храмового свята «Шара» на честь православного князя Володимира. За-
документував його програму Вільям Тамразович Арвахі – представник достойної ас-
сирійської династії, почесний геолог України, керівник Ніжинської нафтогазороз-
відувальної експедиції, номінант обласного конкурсу «Благодійник року – 2008» 
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ім. меценатів Тарновських. Саме він уже третє десятиліття поспіль зберігає започат-
ковану в 1920 році його батьком, Тамразом Арвахі, традицію проведення свята.

З метою поширення знань про свій народ 2009 року В. Арвахі видав історико-до-
кументальний нарис «Ассирия» – своєрідний екскурс у минуле держави Ассирія та 
матеріали про сьогодення ассирійців Ніжина [1, с. 43]. Так, у нарисі названо іме-
на ассирійців-учасників Другої світової війни, зокрема, Л. Давидова, С. Сархошева, 
А. Арвахі. Донині ніжинські ассирійці зберігають урядову телеграму від Й. Сталіна 
і К. Жукова з подякою за надану матеріальну допомогу у виготовленні зброї для Ра-
дянської армії [1, с. 39]. Автор повідомляє про перші з 1917 року родини ассирійців, 
яких на сьогодні в місті вже шістдесят кількістю близько 150 осіб. Це керівники уста-
нов, інженери, робітники державних і приватних підприємств, ремісники, учителі 
загальноосвітніх шкіл і шкіл музично-естетичного виховання, поміж яких Світлана 
Бєжанова, яка плідно працювала вчителькою по класу фортепіано ніжинських му-
зичної і школи мистецтв, викладач музично-театральної режисури в Училищі культу-
ри і мистецтв ім. М. Заньковецької Пилип Мамович.

Ніжинські родини ассирійців щорічно зустрічаються під час Храму на вулиці Ле-
ніна, місці їх компактного проживання. До них приєднуються родичі з Франції, 
Іраку, США, міст Росії (Москва, Брянськ, Курськ, Ростов, Армавір, Єкатеринбург). 
Атмосфера радості від зустрічей сприяє можливості спілкування, обміну думками, 
що відбуваються протягом доби. Під час щедрого застілля звучить музика в запи-
су та наживо. Народні ассирійські пісні виконуються в супроводі барабана, зурни. 
Гості танцюють швидкий танок «Шейхани» за участю всіх бажаючих (навіть до 100 
осіб); повільний «Хид’я» у формі хороводу; танок рук «Рикди іда», у якому чоловіки 
утворюють дует із жінками. Учасники Храму 2009 року в подарунок отримали від 
В. Арвахі книгу «Ассирия».

Навіть при певній адаптації до культури і традицій корінного етносу – українців, 
що проявляється у знанні української мови, культури, здобутті освіти, етнічні асси-
рійці, попри бездержавність, прагнуть зберегти рідну мову, національні музичні, зо-
крема пісенно-інструментальні традиції. Це стверджує діяльність фолькгрупи «Мад-
нха», що значить «Схід». Її створив 1981 року етнічний ассирієць Аветис Григорович 
Балаянц (1956 р. н.), випускник музично-педагогічного факультету НДУ ім. М. Го-
голя, учитель музики, співак і бізнесмен. На межі ХХ–ХХІ ст. «Маднха» слугувала 
прикладом збереження національних музичних традицій, стилізованих у сучасному 
пісенно-естрадному жанрі, як-от:

– використання вокально-інтонаційних прийомів звуковидобування з характерним 
оспівуванням півтонових та чверть-тонових мелодійних зворотів, відмінних від євро-
пейської ладо-функціональної вокалізації; 

– домінування контрастних ритмічних пульсацій групи ударних, що супроводжу-
ють темброво-обертонові звучання зурни в інструментальних та вокально-інструмен-
тальних композиціях;

– наявність інструментального вступу як важливої ритмічно-композиційної кон-
станти, що налаштовує на подальше образно-емоційне звучання переважно лірико-
проникливого, щемно-сумного характеру. 

У репертуарі групи є автентичні пісні, записані на території сучасного Іраку. Му-
зиканти їх аранжирували, записували на СD і дарували родичам-ассирійцям під час 
численних гастролей до Львова, Ужгорода, Дніпродзержинська, Харкова, Черкас, 
Сімферополя, Вінниці, Донецька. Про затребуваність фолькгрупи «Маднха» серед 
глядачів свідчать щорічні запрошення на концерти, інтерв’ю на телеканалах в Іраку. 
Інтернаціональна співдружність учасників групи – ассирійців Арсенія й Мирослава 
Сімонових, українця Олександра Савича – красномовний доказ спільних інтересів 
виконавців, зацікавлених у популяризації музичного фольклору ассирійців.

Толерантність як суттєва ментальна ознака етнічних українців позначилася на гар-
монізації культурно-мистецьких стосунків із представниками національних громад 
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Ніжина. Їхнє органічне співіснування у геополітичному просторі міста з українця-
ми – корінним етносом – утворило різнобарвну мистецьку панораму духовно-емоцій-
ного розвитку творчих особистостей, умови для прояву таланту кожного.

Кількасотлітній процес суспільно-історичних відносин, сутність яких становили 
добросусідські й дружні стосунки етносів міста, сприяв виникненню міжнародного 
культурного діалогу державного, міжнародного європейського й світового рівнів на 
засадах полікультурного спілкування, співпраці з гілками виконавчої влади міста у 
сфері соціально-економічних, духовно-культурних, освітянських цінностей. Харак-
терною ознакою стали багаторівневі контакти, двосторонні візити представників місь-
кої влади, творчих діячів міжнародних делегацій, зокрема Греції, Польщі, до Ніжи-
на. У низці прикладів – організована 2004 року урядова зустріч із представниками 
національних громад Чернігівщини, візити міжнародних делегацій Греції (м. Яніна, 
2009 р.), Польщі (м. Свидниця, 2008 р.) для зміцнення контактів з греками й поля-
ками, які обрали Ніжин своєю другою Батьківщиною.

Розвитку культурного діалогу 2008 року за підтримки Управління культури і 
туризму Ніжинської міськради, благодійного фонду «Ніжен» сприяв Перший між-
народний молодіжний фольклорний фестиваль «З народної криниці». До участі в 
ньому були запрошені фольклорні колективи з України, Польщі, Білорусі. Поль-
ський фольклорний ансамбль «Клякосаки» з міста Білостока Підляського воєвод-
ства й харківський «Лада» з Академії культури виступили з концертами в Чернігові. 
Фольклорний ансамбль «Перевесло» з волинського міста Ківерці й фольклорно-етно-
графічний ансамбль «Речицькі музики» з Білорусі – у Ніжині. Фестиваль засвідчив 
існування міцних творчих двосторонніх контактів між українськими й білоруським 
колективами. Зокрема, фольклорно-етнографічний гурт «Народна криниця» на чолі 
з О. Синицею у 2006–2007 роках брав участь у міжнародних фольклорних фести-
валях у Мінську. У такий спосіб відбувся обмін виконавським досвідом, збагатився 
концертний репертуар, зміцнилися особисті й творчі контакти між містами України 
та Білорусі.

Таким чином, суспільно-історичний розвиток Ніжина як сучасного поліетнічного 
осередка засвідчив, що Ніжин – це одне з міст України, культурно-історичне середо-
вище якого нині сприяє органічному співіснуванню етнічних українців з інонаціо-
нальними громадами.

Багатонаціональний склад місцевого населення, зумовлений геополітичним розта-
шуванням Ніжина на перетині важливих торгових шляхів (Росія, Білорусь, Греція, 
Польща, Туреччина, Болгарія), вплинув на матеріальну культуру, активізував інфор-
маційно-суспільні процеси, створив умови для усунення в поліетнічній громаді міста 
почуттів національної обмеженості. Органічне співжиття в єдиному геополітичному й 
соціокультурному просторі міста поряд з українцями росіян, євреїв, греків, поляків, 
німців, ассирійців, білорусів, чехів, литовців сприяє їх духовному взаємозбагаченню, 
зміцненню полікультурного діалогу у світовому музично-інформаційному просторі.

На сучасному етапі взаємодія різних етнічних традицій у межах Ніжина допома-
гає залученню музичної культури цього міста до міжнаціонального культурного діа-
логу, інтенсивний розвиток якого є характерною рисою теперішнього періоду активної 
розбудови національної культури й водночас включення України до глобалізаційних 
процесів на межі ХХ–ХХI ст.
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SUMMARY

The coexistence of musical traditions of different ethnic minorities is one of grave cultural 
factors of modern-day Nizhyn (Chernihiv Region). So, covering the questions of artistic develop-
ment of ethnic minorities (hereafter – communities) in the context of reflecting the historical life 
of Nizhyn – a locality known far beyond Ukraine’s borders for its multi-ethnicity distinctions, is 
quite important for the town’s artistic present time, as well as its generations to come. The subject 
of the article is the artistic development of communities, particularly Greek, Polish, Jewish, and 
Assyrian, at the turn of the century. The object is to show various forms of musical creativity of 
the town’s ethnic communities in the context of modern-day multicultural dialogue.

The sources of information include numerous scientific, educational, and reference works, the 
collections of essays titled The Greeks of Nizhyn; The Poles of Nizhyn; The Jews of Nizhyn, as 
well as the town’s periodicals from different times. While studying Nizhyn’s ethnic communities, 
it is sensible to take account of all sources characteristic of the historical regional ethnography – 
tangible, written and verbal.

Historically, long-standing in Nizhyn is the ethnic community of the Greeks, whose members in 
the XVIIth through early XIXth centuries contributed to church building and growth of worship 
practices. Currently, the cultural and artistic traditions of the Greek community are continued by 
the Society of Zosyma Brothers (founded in 1999 and numbering 40 participants). The Society 
being often attended by Nizhyn’s artistic groups while holding the meetings, conducts the joint 
artistic actions where the Greek folk dances (children’s dance group Zosymky) and songs of a sing-
ing group are performed, and films and videofilms are demonstrated.

An interesting cultural and artistic role in Nizhyn’s life plays the Polish community whose 
members (S. Vilkonskyi, V. Vilkonska, F. Stravynskyi, B. Verzhykivskyi) favoured the advance of 
the XIXth century Nizhyn cinema, theatrical and musical arts. The fellowship Aster (100-strong, 
established in 1999) became their successor having set as their goal the development of modern 
forms of cultural dialogue including festivals, training courses, Polish language courses, and trips 
for local children to Poland.

A long-established history can also be retraced in Ukrainian-Jewish cultural and artistic rela-
tions in Nizhyn in respect of development of the orchestral (families of Dokshytser brothers) and 
theatrical (P. Liubarskyi) arts, as well as the religious and secular organizations (M. Lypkovych). 

The culture-forming activities of the Assyrian community in Nizhyn is manifested in preserv-
ing the primordial national musical traditions of singing (Madhna group, A. Balayans), dancing 
(Sheyhany; Hydya; Rykdy Ida), musical theatre education (S. Bezhanova, P. Mamovych), and 
celebrating the Shara holiday with the Assyrian participants from other parts of Ukraine and the 
abroad (W. Arvakhi).

Presently, the interaction of diverse ethnic traditions is conducive to involving Nizhyn’s musical 
culture into international cultural dialogue (interchange of delegations with Nizhyn’s sister cities – 
Ioannina (Greece) and Świdnica (Poland), which is important for the improvement of national 
culture and inclusion of Ukraine in the globalization processes at the turn of the XXth–XXIst 
centuries.

Keywords: ethnic minorities, national communities, Nizhyn, musical creativity, multicultural 
dialogue.
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УДК 783.21:272(436)"175/183" Катерина Паламарчук 
(Київ)

НІМЕЦЬКА МЕСА В ЦЕРКОВНІЙ КУЛЬТУРІ АВСТРІЇ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX СТОЛІТТЯ

У статті розглянуто виникнення жанру німецької меси в католицькій богослужбовій музи-
ці Австрії другої половини XVIII – першої третини XIX ст.; проаналізовано стан католицької 
церковної музики зазначеного періоду. 

Ключові слова: католицька богослужбова музика Австрії, жанр німецької меси, церков-
ні обряди. 

В статье рассматривается возникновение жанра немецкой мессы в католической богослу-
жебной музыке Австрии второй половины XVIII – первой трети XIX в.; сделан анализ со-
стояния католической церковной музыки указанного периода. 

Ключевые слова: католическая богослужебная музыка Австрии, жанр немецкой мессы, 
церковные обряды.

The article deals with the emergence of genre of the German Mass in Catholic liturgical music 
of Austria in the second half of the XVIIIth – the first third of the XIXth centuries. The state of 
the Catholic church music of the specified period is characterized. 

Keywords: Catholic liturgical music of Austria, genre of the German Mass, church ceremonies.
The article conseders the emergence of genre of the German Mass in the Catholic liturgical music 
of Austria in the second half of the XVIIIth – the first third of the XIXth centuries.

Культурологічно-мистецтвознавчі дослідження початку XXI ст. найчастіше спря-
мовані на виявлення християнських коренів в історії європейської цивілізації. 
На сьогодні тематика католицької богослужбової музики не перебуває в центрі уваги 
українських дослідників, проте в останні роки сучасне музикознавство поповнилося 
працями О. Беркій (жанр «Stabat mater»), А. Єфименко (жанр реквієму епохи ро-
мантизму, сучасна німецька католицька музика), О. Зосім (сучасна українська като-
лицька богослужбова музика).

Католицька богослужбова музика Австрії другої половини XVIII – першої тре-
тини XIX ст. не була предметом окремих наукових досліджень, однак в українсько-
му музикознавстві в наукових дослідженнях О. Зосім згадується паралітургічна 
західнослов’янська духовна пісенність, яка є специфічним жанром католицької бого-
службової музики. 

Запропоноване дослідження зумовлено потребою поглибленого вивчення та вияв-
лення специфіки характерного для тодішньої австрійської культури жанру католиць-
кої німецької меси. Тема є актуальною, оскільки звернення до маловідомого напряму 
австрійської музики означеного періоду є цікавим і перспективним. 

На формування феномену німецької меси вагомий вплив мали процеси секуляриза-
ції, що відбувалися в австрійському суспільстві в другій половині XVIII – у першій 
третині XIX ст., нове розуміння сакральної реальності, а також яскраво виражена 
національна складова.

Із середини XVI ст., у посттридентську добу, остаточно визначилися основні типи 
літургії залежно від типу храму і ступеня урочистості богослужіння. Літургія захід-
ного (латинського) обряду, або меса, – головне богослужіння католицької церкви. 
Музична складова меси історично змінювалася: після ранньохристиянських творів 
її центральним музичним компонентом став григоріанський спів. У XIІ–XIІІ ст. в 
церковній музиці з’явилися багатоголосні частини меси, що їх зазвичай виконували 
професійні співаки.
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У католицькій літургіці почали розрізняти два основні типи відправлення меси: 
висока (урочиста) меса – missa solemnis, де в урочистості брали участь священик 
(єпископ) і диякон, а хор у супроводі органа або оркестру під час богослужіння спі-
вав літургічний латинський текст, та низька меса – missa bassa, яку відправляв свя-
щеник у будні, а більшість богослужбових текстів лише читалися. 

Увагу композиторів привертала здебільшого урочиста меса, яку виконували рід-
ко, оскільки вона, як правило, була присвячена особливим подіям у житті суспіль-
ства: народження спадкоємця, коронація монарха та ін. В урочистій месі більшість 
молитовних текстів мали музичне втілення: під час її виконання в другій половині 
XVIII ст. зазвичай брав участь парний склад оркестру з обов’язковим використанням 
труб і литавр. Низьку месу відправляв лише один священик і часто без участі хору. 
Типовим прикладом низької меси є недільна приходська меса, під час виконання якої 
значну частину молитов не співали, а читали [1, с. 70].

Окрім богослужбових відправ латинською мовою, у німецькомовних країнах – Ав-
стрії, а згодом у католицькій Південній Німеччині, – існували меси, що їх відправ-
ляли національною мовою. Вони отримали назву німецьких мес.

Німецькі меси відразу ж набули популярності серед прихожан. Побоюючись їх по-
ширення, віденська архієпископська Консисторія наприкінці XVIIІ ст. відмовилася 
від виконання німецьких мес, однак згодом, у XIX ст., вони дедалі активніше вхо-
дили в ужиток. Німецькі меси широко побутували на території Австрії і Південної 
Німеччини, особливо популярними серед них були «Deutschen Bet- und Singmesse», 
які виконували тільки в церковні будні. Варто зауважити, що до сьогодні такі меси 
розповсюджені в католицьких церквах Австрії.

Про значне поширення жанру німецької меси в другій половині XVIII – у пер-
шій третині ХІХ ст. свідчать австрійські видання першої третини ХІХ ст., зокрема 
пісенник- підручник для школярів «Mess und Schulgesänge für die Jugend in katholi-
schen Schulen zu Regensburg», що вийшов у м. Регензбурзі 1832 року [5]. У цьому ви-
данні подано тексти семи циклів німецьких мес, а також траурні («Trauer Meßgesang») 
і хвалебні («Lobtenlich») піснеспіви, «Te Deum» та інші духовні твори.

Заслуговує на увагу те, що в цьому виданні в першому й четвертому циклах є 
дуже багато текстів, уже відомих нам за месами М. Гайдна, Ф. Бюлера та А. Бауера. 
Зазначимо, що всі текстові частини першої та четвертої мес пісенника використані як 
тексти німецьких мес М. Гайдна, Ф. Бюлера і А. Бауера. Перший цикл: «Zum Kyrie» 
(у месі М. Гайдна), «Zum Gloria» (у месі М. Гайдна), «Zum Credo» (у месі А. Бауе-
ра), «Zum Offertorium» (у месі М. Гайдна), «Zum Sanctus» (у месі М. Гайдна), «Die 
geistliche Communion» (у месі М. Гайдна), «Zum Beschluss der heilige Messe» (у месі 
А. Бауера). Четвертий цикл: «Eingang» (у месі Ф. Бюлера), «Gloria» (у месі А. Ба-
уера), «Evangelium» (у месі Ф. Бюлера), «Credo» (у месі Ф. Бюлера), «Offertorium» 
(у месі Ф. Бюлера), «Nach der Wandlung» (у месі Ф. Бюлера), «Kommunion» (у месі 
Ф. Бюлера), «Bei dem Segen» (у месі Ф. Бюлера).

Тексти, уміщені в пісеннику «Mess und Schulgesänge für die Jugend in katholischen 
Schulen zu Regensburg», передбачали знання прихожанами їхніх мелодій, оскільки 
останні не друкували. Можна припустити, що лише мелодії меси М. Гайдна могли 
ввійти в повсякденний ужиток католицької церковної практики, а складніші твори 
А. Бауера і Ф. Бюлера звучали лише в храмах, які мали можливість виконувати 
твори такої складності. Самі ж тексти, прості за формою і змістом, жили паралель-
ним життям, повернувшись до своїх витоків, а саме: традиції літургічних духовних 
пісень, що їх уже багато століть виконували в усій католицькій Європі.

Німецька меса складалася з 5–8 (часом їх кількість сягала 13) літургічних пісне співів 
для хору в супроводі органа (іноді невеликого оркестру чи ансамблю солістів) німецькою 
мовою. Частини німецьких мес чітко співвідносилися з текстами ординарія (частини лі-
тургії з незмінними текстами) і пропрія (частини літургії зі змінними текстами). Кожна 
композиція мала індивідуальний набір частин зі змінними й незмінними текстами.

http://www.etnolog.org.ua
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Проте не можна ототожнювати месу як обряд з музичним циклом, який створюва-
ли композитори, лише із частинами ординарія.

Музична мова німецьких мес була нескладною, форми й засоби музичної виразнос-
ті – прості і ясні, а тому зрозумілі кожному прихожанину. Озвучуючи текст, який 
постійно виконували на літургії, композитори могли експериментувати з музичним 
матеріалом, і вже в поліфонічному стилі меса ставала «елементом чистої музики, не 
тому, що вираження суб’єктивних почуттів було з неї виключено, а тому, що ці могут-
ні побудови зроблені з матеріалу, створеного самим композитором. Насправді текст, 
що складається з уривків, дає композиторові можливість вільно перерозподілити ар-
хітектурний план цілого».

Композитори зверталися й до написання частин пропрія, але таких циклів було 
значно менше, і церковні музиканти під час обряду, коли повинні звучати части-
ни пропрія, включали в літургію григоріанський спів, органні або оркестрові п’єси 
тощо. Музичне наповнення меси залежало й від літургічного року, типу храму (ка-
федральний, міський, монастирський, сільський тощо). Таким чином, на музичне на-
повнення кожного католицького богослужіння впливало багато чинників, музичних і 
позамузичних. 

Католицька німецька меса має лише зовнішню подібність до німецькомовної люте-
ранської меси, запровадженої реформатором 1523 року, що також передбачала вико-
нання церковних піснеспівів німецькою мовою. Так, більшість частин лютеранського 
богослужіння подібні до католицького, оскільки воно формувалося на його базі і має 
зовнішню форму останнього. Сам М. Лютер, незважаючи на вимоги спрощення бого-
служіння, протягом десяти років не робив перекладів текстів літургії німецькою мо-
вою. На початковому етапі католицьке й лютеранське богослужіння мало відрізняли-
ся одне від одного. Їхня структура була подібною – вступні частини, читання Святого 
Письма, обряд причастя. Хоча причастя лютерани вже розуміли в протестантському 
дусі, як спогад про Таємну вечерю, сам обряд на початку не зазнав суттєвих змін. 
Залишалися незмінними й основні молитви священика, а також відповідні піснеспіви. 
Серед частин, що майже відразу ввійшли до лютеранського богослужіння, – пропо-
відь, яка стала центром літургії, на відміну від католицького перетворення і причас-
тя, а також проміжні піснеспіви, що їх виконували всі прихожани.

Окрім обрядової, існувала відмінність і богословська. Так, уже було сказано про 
інакше розуміння причастя, яке з таїнства перетворилося на обряд спомину. До того 
ж суттєво відрізнялася й літургічна відправа. Католицька меса передбачала дублю-
вання текстів усіх піснеспівів за вівтарем священиком: у випадку звучання піснеспі-
вів німецькою мовою, як, до речі, і латинською, священик за вівтарем тихо вичитував 
усі тексти з місала латиною, таким чином, літургія вважалася як такою, що є чинною 
і дійсною. Німецька лютеранська меса такого дублювання не потребувала. Зрозуміло, 
подвійне звучання текстів – уголос і таємне – не позначалося на виконанні самих піс-
неспівів, однак слугувало суттєвою відмінністю між католицьким і протестантським 
розумінням включення піснеспівів національними мовами в богослужіння. Тому за 
зовнішньої подібності й спільності німецького католицького і протестантського репер-
туару варто розуміти, що статус німецьких піснеспівів в обох конфесійних гілках не 
був тотожний.

Жанр німецької меси набув значної популярності й перебував у центрі уваги ав-
стрійських композиторів у другій половині XVIII – на початку XIX ст., як відомих 
(Франц Шуберт, Міхаель Гайдн), так і тих, імена яких сьогодні майже невідомі. За-
слуговують на увагу німецькі меси та споріднені з ними жанри німецької вечірні й 
німецького реквієму Франца Бюлера, Франца Штолле, Йозефа Оневальда, Йоганна 
Баптіста Шідермайра, Алоїза Бауера, Петера Грісбахера, Йоганна Густава Едуарда 
Штеле, Карла Антона Флоріана Еккерта.

Розвиток жанру німецької меси тісно пов’язаний з духом Просвітництва. У сфері 
церковної музики це проявлялося в простоті, раціональності та зрозумілості бого-
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службових творів. Діячі епохи Просвітництва визнавали значення рідної мови, у 
тому числі й у церковній музиці, протиставляючи її традиційній для католицького 
богослужіння латині. До католицької церковної музики епохи Просвітництва можна 
зарахувати також піснеспіви на месі рідною мовою, які, заповнюючи час медитації, 
посилювали момент споглядання під час богослужіння. Однак прагнення впровадити 
рідну мову на літургії в багатьох католицьких країнах не увінчалося успіхом, тому 
на католицькому богослужінні існувала двомовність: священик вичитував тексти біля 
вів таря латиною, а община в той час співала або слухала німецькі церковні піснеспі-
ви. Таке проведення літургічної служби сприймалося католицьким престолом.

Німецька католицька меса є оригінальним явищем європейської церковної куль-
тури, унікальність якого пов’язана передусім з особливостями церковної ситуації в 
Австрії та йозефіністськими реформами зокрема. Можливо, саме церковна політи-
ка Йосифа ІІ з тенденціями до спрощення богослужіння сприяла кристалізації рис 
німецької меси як церковного жанру, де органічно поєдналися традиції циклічних 
богослужбових творів з новими вимогами до церковної музики. В іншій політичній 
ситуації, імовірно, такого синтезу не відбулося б. Саме тому австрійська німецька 
католицька меса – унікальне явище церковної культури Європи, яке, з одного боку, 
відображає загальні тенденції європейської церковної музики, а з другого, – є своє-
рідним і неповторним жанровим різновидом, що культивувався лише в Австрії. Також 
треба зазначити, що термін «німецька меса» («Deutsche Messe») є оригінальним жан-
ровим визначенням, що його вживали у своїх творах церковні композитори, натомість 
назв на кшталт «французька меса», «чеська меса» тощо ми не знаходимо. Навіть 
польська практика засвідчує, що аналогічне явище мало дещо іншу назву – «pieśni 
mszalne» (тобто «пісні на месу»), де вказано на зв’язок церковних пісень з літургією 
(месою), однак національний елемент у назві відсутній. У польській практиці пісні на 
месу не утворили циклічного музичного твору, оскільки в цьому не було необхідності, 
а також сприятливої політичної ситуації.

Важливим теоретичним питанням стосовно німецької меси є можливість і до-
цільність атрибуції її як жанру. Зазначимо, що в жанровій системі традиційно роз-
різняють жанри прикладні та концертні. Слідом за Г. Бесселером, Т. Поповою та 
А. Сохором Є. Назайкінський указує на існування концертних, масово-побутових і 
культово- обрядових жанрів і дає два визначення музичного жанру: «жанри – це істо-
рично сформовані відносно стійкі типи, класи, роди і види музичних творів, розмежо-
вувані за рядом критеріїв, основними з яких є: а) конкретне життєве призначення 
(громадська, побутова, художня функції), б) умови і засоби виконання, в) характер 
змісту і форми його втілення» [3, с. 94]; «жанр – це багатоскладова, сукупна генетич-
на (можна навіть сказати генна) структура, своєрідна матриця, за якою створюється 
те чи інше художнє ціле» [3, с. 94–95].

Німецька меса є різновидом культово-обрядової музики, але найкращі її зразки 
виконуються на концертах, отже, ці твори належать, як і традиційна багаточастинна 
латинська меса, до двох жанрових різновидів – обрядово-культового та концертного. 
Слід нагадати, що часто богослужбові твори, що їх колись виконували у храмі, сьо-
годні звучать у концертних залах, до того ж у самих композиціях нічого не зміню-
ється – відмінності простежуються лише в їхньому конкретному призначенні. Таким 
чином, функціональна зміна переводить твір в іншу жанрову категорію (згідно з 
першим визначенням жанру за Є. Назайкінським), однак поняття жанру в другому 
значенні залишає свою генетичну пам’ять, незалежно від зміни місця побутування та 
призначення. Саме таким чином жанр латинської меси як циклічного твору ми харак-
теризуємо як музичний жанр, не беручи до уваги те, чи його виконують на концерті, 
чи у храмі.

Аналіз німецьких католицьких мес як явища церковної культури можна здійсню-
вати в різних площинах – культурологічній, богословській, естетичній, філологічній, 
мистецькій. Оскільки це явище не знайшло належного висвітлення в науці, доцільно 
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зосередитися на його загальнокультурологічному аналізі, у якому на перше місце 
поставити культурний і богословський аспекти, а всі інші висвітлити принагідно. 
Богословсько-культурологічний аналіз передбачає загальну характеристику бого-
словсько-літургічної складової католицької меси в її текстово-функціональному ви-
мірі, щоб у подальшому розгляді німецьких мес апелювати до її текстово-обрядової 
складової. Детальний аналіз функцій частин католицького богослужіння викладено у 
праці М. Кунцлера [2, с. 276–341], на яку ми опираємося в характеристиці основних 
 частин меси.

Починається літургія латинського обряду вхідним піснеспівом – інтроїтом 
(«Introitus»), який у храмовому просторі виконує функцію входу священика до вівта-
ря, а в літургічному контексті символізує рух народу до Бога [2, с. 277]. Вхідні пісне-
співи мають урочистий характер, а їхній текст – прославлення Божої величі. Інтроїт 
належить до змінних частин літургії і змінюється залежно від літургічного року.

Наступним розділом літургії є сповідання віри – молитва «Confiteor», функція 
якої – визнання своєї гріховності в Божій присутності, очищення думок перед звер-
шенням таїнства [2, с. 279]. Продовженням акту покаяння є частина «Kyrie, eleison». 
Історично мольба «Господи, помилуй» була проявом покірності, вірності, ушанування 
божества або земного володаря, який в’їзджав до міста. Вияв покірності співвідносив-
ся з проханням про милість, що свідчило про визнання могутності тієї особистості, 
до якої зверталися. Коли християни прийняли для себе «Kyrie, eleison», вони тим 
самим засвідчили свою віру та глибоку пошану до Господа Ісуса Христа серед вірую-
чих [2, с. 280].

Частина «Gloria» звучала лише на урочистих літургіях, її текст походить з Єванге-
лія (Лк 2, 14), з опису події появи ангелів перед пастухами під час народження Ісуса 
Христа, тому її часто називають «Himnus Аngelicus». Пізніше текст гімну було допов-
нено славослов’ям і проханнями. Частини «Kyrie» і «Gloria» є складовими літургії з 
незмінним текстом і належать до ординарія.

Латинська меса має два читання – з послань апостолів («Epistola») і Євангелія 
(«Evangelium»), які чергуються з піснеспівами градуалом («Graduale») і алілуєю 
(«Alleluia»). Основне призначення цих частин – читання Божого Cлова і відповідь 
народа на Слово Боже. Усі чотири частини мають змінні тексти і належать до про-
прія меси.

Символ віри – «Credo» – є центральною догматичної частиною літургії. Її текст, 
який затверджено на Першому (325) та Другому (381) Вселенських Соборах, коротко 
проголошує основні положення християнської віри – догмати про Бога-Отця (Творця 
неба і землі), Бога-Сина Ісуса Христа (Відкупителя світу, який страждав за гріхи 
людства, прийняв хресну смерть, воскрес, вознісся на небо і прийде у славі судити 
живих і мертвих), Бога-Святого Духа (рівнопоклоняємого Отцю і Сину), про Церкву, 
хрещення і воскресіння мертвих. Текст у латинській літургії закріпився доволі піз-
но – в ХІ ст. [2, с. 296], однак став найулюбленішим у композиторській творчості. Як 
«Kyrie» і «Gloria», «Credo» належить до ординарія меси.

Наступна частина – «Offertorium» – є обрядом приношення Святих Дарів – хліба 
і вина. У давнину відбувалася процесія з Дарами, під час якої віруючі обов’язкого 
приносили хліб і вино до вівтаря. Виходячи з назви обряду, часто вважають, що слово 
«offerimus» («жертвуємо») означає жертву Ісуса Христа. З богословсько-літургічного 
погляду його не можна трактувати як хліб і вино, з яких складалася жертва меси. 
Слова «оfferre» і «oblatio» (хліб та вино) слід розуміти виключно як приношення Да-
рів, тоді як жертва Церкві, про яку згадується в Євхаристичній молитві, означає інші 
літургічні реалії [2, с. 301]. Основний зміст обряду – приношення людиною Дарів 
Богу і прохання їх прийняти. Оферторій є змінною частиною літургії.

Піснеспів «Sanctus» належать до найдавнішої частини римської літургії, про що 
згадував ще папа Климент І, який загинув наприкінці І ст. Піснеспів «Свят, Свят, 
Свят...» входить до складу анафори і слідує, як правило, після префації. Латинський 
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гімн складається з двох частин, обидві є видозміненими цитатами з Біблії. Перша 
фраза пісні «Свят, Свят, Свят Господь Бог Саваот. Повні небеса і земля слави Твоєї» 
належить до третього вірша шостої глави Книги пророка Ісаї. У пророцькому баченні 
цю фразу співали серафими, які оточували Божий престол. Друга фраза «Осанна в 
вишніх! Благословенен Грядущий в ім’я Господнє!» є зміненою цитатою з Євангелія 
від Матвія, а її першоджерело міститься в Псалтирі. Піснеспів «Sanctus» належить 
до ординарія меси.

«Sanctus» передує канону – частині літургії, де відбувається найпотаємніший її 
момент, коли принесені хліб і вино перетворюються на Тіло і Кров Христову. Після 
цього починається власне молитва євхаристичного канону, яка складається з кіль-
кох розділів – приношення («oblatio»), епіклези, анамнези та молитви заступництва 
(«intercessio») [2, с. 311–320]. Із часом довгу латинську євхаристичну молитву свя-
щеника за вівтарем, яку народ не чув або не розумів, почали супроводжувати му-
зикою чи співом. Наприклад, в австрійській церковній музиці XVIII–XIX ст. текст 
«Sanctus», який раніше передував основній частині канону, розбивали на дві частини, 
і другу його половину («Benedictus») співали після моменту перетворення [4, с. 180]. 
У німецьких месах головний момент євхаристичного канону обрамлявся двома музич-
ними частинами – «Unter der Wandlung» і «Nach der Wandlung», тобто до піднесеня і 
після піднесення освячених Святих Дарів. Далі йшла молитва «Pater noster» («Отче 
наш») і поцілунок миру.

Перед прийняттям причастя звучав піснеспів ординарія «Agnus Dei». Його прооб-
разом стали слова з Євангелія – «Ось Агнець Божий, котрий бере на себе гріх світу» 
(Ін 1, 29). У цей момент на вівтарі вже не хліб і вино, а Тіло і Кров Христова, що їх 
священик підіймає під час цього піснеспіву.

Перед причастям священик і прихожани читають молитву, створену на основі слів 
сотника з Капернаума: «Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під дах мій, але 
скажи тільки слово і зцілиться слуга мій» (Мт 8, 8), де останню фразу змінено на 
«... але скажи тільки слово і зцілиться душа моя». Після молитви відбувається при-
часний піснеспів («Communio»), який завершується молитвою «Postcommunio», що є 
вдячною молитвою після причастя. Піснеспів і молитва належать до змінних частин 
літургії. Завершується меса словами священика: «Ite, missa est», що означає кінець 
відправи. Після цього часто звучать інші молитви вдячного характеру.

Католицька німецька меса як обряд зберігає всі частини літургії, але кожен ком-
позитор у своїх циклах як музичних творах, написаних для літургії, обирає частини 
для музичного втілення, знаючи, що інші частини також матимуть музичний супро-
від у вигляді гри на органі або невеличкого оркестру. Саме тому кількість частин 
німецької меси різниться в композиторських циклах, варіюються й самі частини. Ні-
мецька меса як літургічний цикл дотримується загальної послідовності богослужіння, 
«озвучуючи» співані частини богослужіння німецькою, а не латинською мовою; як 
музичний жанр вона не має усталених частин (наприклад, офіційно не поділяється 
на ординарій і пропрій, кількість і назви частин варіюються) і підпорядкована твор-
чому завданню митця або ж традиції місцевих приходів. У цьому також ми вбачаємо 
характерні риси церковної культури доби Просвітництва, коли творча воля митця 
впорядковує музичну композицію, але не за допомогою фантазії, а згідно із законами 
ratio, основою якого є літургічний обряд.

Частини німецьких мес чітко співвідносилися з текстами ординарія і пропрія, але 
кожна композиція складалася з певного набору частин ординарія і пропрія. З по-
гляду жанру німецька меса є цілісним у літургічному й музичному плані твором, де 
об’єднуючими чинниками стають обрядова єдність і текстово-музичний компонент.

Католицька німецька меса відповідала основним тенденціям християнського сак-
рального храмового мистецтва нового часу: національна мова, яка наближала до при-
хожан основні істини віри, простий музичний стиль, що давав людям можливість 
брати участь у літургії через спів, зрозумілість текстів, які передавали основні істини 
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католицького віровчення. Новизна форм німецької меси в контексті католицької бого-
службової традиції полягала у відсутності озвучених латинських текстів, які трива-
лий час були ознакою сакральності літургії.

Одночасно із жанром німецької меси в австрійському церковному середовищі прак-
тикувалися й інші різновиди німецьких католицьких служб – німецький реквієм, 
німецька вечірня і німецька «Stabat mater», які назагал були близькими за музичним 
стилем до німецьких мес, звучали на відповідних церковних богослужіннях.

Демократичність німецької меси полягала у використанні простих форм, що перед-
бачало можливість їх виконання усіма прихожанами. Текстами німецьких мес ставали 
парафрази католицьких латинських літургічних піснеспівів. Незважаючи на видозмі-
ни в церковних текстах, їх трансформація виникала на основі усталеної літургічної 
традиції і не суперечила церковним канонам, а німецькі тексти католицьких мес від-
повідали духу католицького богослов’я. Католицька німецька меса поєднувала риси 
загальноцерковного й національного, стимулювавши створення католицьких церков-
них жанрів німецькою мовою.

Німецька меса і споріднені богослужбові жанри репрезентували окремий напрям 
у літургічному музичному мистецтві, що функціонував між «високим» і «низьким» 
церковними стилями. Світоглядні і стильові тенденції просвітницького абсолютизму 
сприяли стабілізації ознак жанру, що позначилося на уніфікації літургічних текстів 
і музичної мови творів. Новий етап розвитку німецької меси припадає на романтичну 
добу, ознаменовану оновленням поетичної та музичної складової творів, а також роз-
ширенням географічних меж.

Німецька меса є репрезентативним жанром католицької церковної культури Ав-
стрії другої половини XVIII – першої третини XIX ст., у якому сконцентровано клю-
чові моменти сакрального мистецтва нового часу: посилення національного елементу 
в утіленні універсальних істин християнського віровчення, перегляд ролі церковного 
авторитету й митця в інтерпретації церковних сюжетів, збереження конфесійної само-
бутності з одночасною активізацією міжконфесійного діалогу.
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SUMMARY

The formation of the German Mass phenomenon has been greatly influenced by the processes 
of secularization which occurred in the Austrian society of that time. The main church service of 
the Catholic Church was a liturgy of the Latin Rite, or the Mass. Two major types of conducting 
mass were distinguished in the Catholic liturgy. They were known as high (solemn) mass, or missa 
solemnis where a priest (bishop) and a deacon participated in solemn ceremony, and low mass 
(missa bassa) which was performed by a priest only on working days. In solemn mass, liturgical 
text was sung by choir accompanied by organ or orchestra. Low masses were conducted solely by 
priest. Most of the liturgical texts were only sounded, usually without choir. Apart from liturgical 
ceremonies in Latin, there were, in some German-speaking counties and later in Catholic South 
Germany, the masses performed in the national language. They were named the German Masses.
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It should be remembered that the German Masses were widespread on the territories of Austria 
and Southern Germany. The most popular among them were Deutschen Bet und Singmesse. Some 
parts of the German Masses strictly correlated with the texts of the Ordinary and the Proper.

The genre of the German Mass has become very popular among the Austrian composers of the 
period under study, either famous (Franz Schubert, Michael Haydn) or unknown (Franz Buller, 
Joseph Ohnewald, Alois Bayer) ones. 

The development of genre of the German Mass is closely related to the Age of the Englight-
ment. Some figures of this epoch appreciated the significance of native language, and regarding 
church music as well. Thus, to the Catholic church music, one can refer the chants sung at the mass 
in native language, which intensified the act of contemplation during liturgy.

The article also characterizes the state of Catholic church music of the specified period. The 
German Catholic Mass is an original phenomenon of European church culture, which singularity 
is connected with the peculiarities of church situation in Austria of the period.

The church policy of Joseph II was highly related to the trends which were directed at simpli-
fication of church service and contributed to crystallization of features of the German Mass as a 
church genre. The traditions of cyclic church works were organically combined with new demands 
to liturgical music.

So, the German Catholic Mass both reflects the general trends of European music and realizes 
the unique and original features of the genre variety which was distinctive of only Austria.

The German Mass as a genre is an integral work in literary and musical meanings with ritual 
unity and texture-musical component being the connecting factors.

This Catholic German Mass was in keeping with the principal tendencies of Christian sacral 
temple art of New Period. 

The novelty of forms of the German Mass in the context of Catholic liturgical tradition con-
sisted in absence of the sounded Latin texts which had long characterized the sacral liturgy.

The German Mass is a representative genre of Austrian Catholic church culture of the period 
in question where the main points of sacral art of New Time are concentrated. Significant are also 
the intensification of national component in realizing the Christian creed dogmata, the revisions of 
role of church authority and role of artist in interpreting the church scenes, and the conservation 
of confessional identity while adhering to interconfessional dialogue.

Keywords: Catholic liturgical music of Austria, genre of the German Mass, church ceremonies.

УДК 780.616.41:001.891.7 Ігор Теуту 
(Київ)

УКРАЇНСЬКІ ЦИМБАЛИ  
ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті розглянуто генезис та розвиток наукової думки, присвяченої цимбалам; проаналі-
зовано положення, що є базовими для українського національного цимбалознавства. 

Ключові слова: цимбали, наукові дослідження, українське національне цимбалознавство, 
виконавські традиції.

В статье рассматривается генезис и развитие научной мысли, посвященной цимбалам; ана-
лизируются базовые для украинского национального цимбало ведения положения.

Ключевые слова: цимбалы, научные исследования, украинское национальное цимбаловеде-
ние, исполнительские традиции.

The article deals with origin and further development of the scientific dulcimer-related thought. 
There is an analysis of points which are basic for the Ukrainian national science of dulcimer.

Keywords: dulcimer, research, Ukrainian national science of dulcimer, performing traditions.
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Сучасний етап еволюції українського музикознавства позначений глибшим, ніж 
за радянської доби, вивченням різних сфер національної культури, водночас – по-
ступом наукознавчих досліджень, зумовлених насамперед іманентною логікою роз-
витку музикознавчої науки – послідовним історичним формуванням її емпіричного, 
теоретичного, метатеоретичного щаблів. У цьому контексті дедалі активніше форму-
ється органологія (інструментознавство) як, власне, науковий напрям, на відміну від 
1970–1980-х років, коли інструментознавчі праці здебільшого стосувалися сфери му-
зичної педагогіки. Однією зі складових сучасної української органології є цимбало-
знавство – складне й багатогранне явище, що перебуває в процесі свого становлення. 
Його дефініції, межі, структура, якісні характеристики дотепер не визначені. Не існує 
розробок, у яких воно було б розглянуте як цілісне явище, що об’єднує в собі різно-
манітні знання про цимбали. Це передусім пов’язано з тим, що цимбали – інструмент, 
який стрімко розвивається й потребує підвищеного інтересу дослідників.

Наукове осмислення цимбального мистецтва як народної (автентичної), так і акаде-
мічної виконавських традицій у музично-інструментальній культурі українців умовно 
можна поділити на три етапи.

Перший етап: відомості про цимбали та виконавців на цьому інструменті в науко-
вих працях з інструментознавства, фольклористики, етнології, інших сфер народо-
знавства, що були написані в другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Друга 
половина ХIХ ст. характеризується пожвавленням вивчення національного інстру-
ментарію та традицій народно-інструментального виконавства. Адже одним із проявів 
євро пейського романтизму було повернення від абсолютного, властивого класицизмо-
ві, до локального, національного, що виявилося в усіх сферах художньої культури, 
активному становленні народознавчих дисциплін. Не випадково саме в другій по-
ловині ХIХ ст. в Україні як наука вперше утвердилась етномузикологія. У річищі 
відповідних тенденцій розвивалася й етноорганологія. Пріоритетне значення для до-
слідження цимбалів та їх місця у формуванні витоків народної музичної культури 
мали на початкових етапах становлення цимбалознавства праці А. Терещенка, А. Фа-
мінцина, І. Забєліна, М. Лисенка, К. Квітки, Г. Хоткевича. 

Другий етап: ґрунтовні наукові праці та статті просвітницького характеру 1960–
1980-х років, присвячені здебільшого власне цимбалам – становленню академічної 
(О. Незовибатько, В. Рой, М. Лисенко-Дністровський, О. Білинський) та народної 
(автентичної) (А. Гуменюк, І. Шрамко, М. Хай) виконавських традицій гри на них. 

Третій (новітній) етап: праці дослідників кінця ХХ – початку ХХI ст. Серед них 
слід виділити дослідження Т. Барана (вивчення цимбалів типу «Шунда») та М. Хая 
(підтвердження автохтонності бурдонних цимбалів на бойківсько-лемківському про-
сторі), положення яких є базовими для національного цимбалознавства, а також 
 наукові здобутки учасників Світової асоціації цимбалістів, який відбувся 2001 року 
у Львові. Указані цимбалознавчі праці позначені широкою культурологічною спря-
мованістю, відтак мають значення для різних сфер мистецтвознавства, органології, є 
внеском в історіографію української духовної культури загалом. 

Мета цієї статті полягає у виявленні й аналізі низки важливих для українського 
цимбалознавства положень різних досліджень кінця ХІХ – початку ХХІ ст., осмис-
ленні їх значення для розвитку цього напряму сучасної української органології. 

Будучи фундатором українського музикознавства в цілому, М. Лисенко [7] стояв 
і біля джерел цимбалознавства. Він надавав вагомого значення самобутності україн-
ських цимбалів та факту побутування багатьох їхніх різновидів у Західній Україні. 
Це характерно в контексті підвищеної уваги різних сфер тогочасної української гума-
нітарної науки – класичної історії, антропології, етнографії, фольклористики тощо – 
до дослідження специфічних національних рис українського народу, його культури, 
духовності та ментальності. Водночас така спрямованість досліджень М. Лисенка ко-
респондує із сучасними українознавчими студіями, зокрема органологічними, І. Зін-
ків, М. Хая та ін. Описуючи будову і стрій українських цимбалів, він зазначав: 
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«По історичних розвідках цимбали були ще у XVI віці описані в Європі під назвою 
Psalteries, як інструмент трикутний з натягненими на ньому 13 бунтами струн почасти 
мідяних, почасти сталевих; по тих струнах грали, вдаряючи дерев’яними колотушка-
ми. Бунтами струн звуться рядки струн по парі, по три і більше, настроєні в один тон» 
[7, с. 51]. За описами М. Лисенка, «здавна колись струни на цимбали натягувались 
по одній (пізніше по дві, по три). Стрій – діатонічний, далі став хроматичний. Звуко-
ряд – спочатку 3 октави, далі 4 октави. Грають, вдаряючи по струнах дерев’яними 
молоточками або колотушками... Вживаються переважно до супроводу других інстру-
ментів при танцях: скрипки, баса» [7, с. 51]. Останнє свідчення М. Лисенка вказує 
про використання цимбалів в ансамблевому музикуванні (так звана троїста музика, 
у західному регіоні – капела).

О. Фамінцин у праці «Гусли. Русский народный музыкальный инструмент» [11] 
поряд із розглядом побутування цимбалів у країнах Європи, Азії, на Малій Русі 
(у Центральній Україні), Галицькій Русі (у Галичині) та в інших народів – угор-
ців, румунів, словаків, євреїв – описав удосконалений Й. Шундою інструмент [11, 
с. 131–132].

Активніше цікавитися українськими цимбалами дослідники почали у ХХ ст. На-
приклад, К. Квітка в праці «Професіональні народні співці й музиканти на Україні. 
Програма для досліду їх діяльності й побуту» [6], окрім детального опису життя, 
побуту та творчості кобзарів, лірників і старців-співців, порушував питання про необ-
хідність вивчення цимбалів та інших інструментів українського народу, зазначаючи, 
що «давні стилі співу й гри професійних народних артистів гинуть значно швидше, 
ніж давні стилі в загальнім співі, при тім гинуть майже недосліджені, – ми не маємо, 
наприклад, жодного запису зразка п’єс українських дударів, цимбалистих, “троїстої 
музики”, не маємо й достатніх описів самих манірів гри на інструментах, окрім, хіба 
кобзи» [6, с. 5–6]. Отже, саме К. Квітці належить пріоритет в окресленні пробле-
ми комплексного дослідження цимбалів в історії української музичної культури, яке 
лише на сучасному етапі починає здійснюватися. Це – один з типових «знаків» того 
часу: у науці початку ХХ ст. сформувалася низка ідей, теорій, наукових напрямів, що 
їх було розвинено в другій половині ХХ – на початку ХХI ст. 

Покликаючись на працю А. Терещенка «Бытъ русского народа» (С.Пб., 1848. – 
Ч. 1. – С. 506), К. Квітка порушував питання: «Чи цимбалистий б’є по струнах двома 
“бильцями” (чи може, одним бильцем), чи пальцями, надівши на них металеві напер-
стки?» [6, с. 88]. Тобто можна стверджувати, що в тогочасній виконавській традиції 
вже було декілька способів звуковидобування на цимбалах. Окрім того, цікавими 
є спостереження К. Квітки щодо строю цимбалів та способу тримання інструмен-
та в різних місцевостях, сольної та ансамблевої манери виконання, характеру ви-
конуваної музики, можливості супроводу співу цимбальним акомпанементом, націо-
нальної належності цимбалістів (цигани, мадяри, українці, румуни, вірмени) та ін. 
Увесь цей матеріал – цінний для майбутніх досліджень національних та регіональних 
особ ливостей цимбального мистецтва, що нині вписуються в пріоритетні напрями 
мистецтво знавчої науки – регіоналістику та етномистецтвознавство. 

Історію поширення цимбалів, зокрема в Україні, доволі цілісно відобразив видат-
ний харківський музикант-виконавець, етнограф та літератор Г. Хоткевич. Його пра-
ця «Музичні інструменти українського народу» [13] визнана класичною у вітчизняній 
і зарубіжній етномузикології. Дослідження та опис будови інструмента, зробленого 
саме Г. Хоткевичем, сприяли подальшому включенню цимбалів до класифікаційної 
схеми музичних інструментів. Г. Хоткевич зазначав: «В Європі як поширений струн-
ний інструмент бачимо цимбали вже у ІХ столітті, в Сан-Галлені; на тих цимбалах 
було 4–5 струн, і поодиноких, а не хорових» [13, с. 155]. Етнограф зараховував цим-
бали до розділу «струнові ударні». Крім того, дослідник зробив внесок у вивчення 
українських цимбалів, їх регіональних особливостей, доповнивши, таким чином, до-
слідження К. Квітки. Г. Хоткевич стверджував, що в Україні цимбали відомі з давніх 
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часів, особливо на Гуцульщині, де вони – «доконечний інструмент ансамблю» [13, 
с. 163] (етнограф описував конструкції саме гуцульських цимбалів).

Розглядаючи праці дослідників другої половини ХХ ст., присвячені цимбалам, 
слід зазначити, що поряд із ґрунтовними науковими розвідками сферу цимбало-
знавства поповнюють невеликі за обсягом статті здебільшого популярного характеру, 
що, утім, також заслуговують на увагу, адже в них часто трапляються ідеї, показові 
з погляду провідних тенденцій розвитку сучасного мистецтвознавства. Відтак вони 
часом отримують продовження в ґрунтовних наукових розробках. Приміром, автори 
таких статей звертаються до ассиро-вавилонських і арабських попередників цимбалів, 
досліджують старовинне коріння цього інструмента, розмірковують про мовне похо-
дження назви, опрацьовують перші згадки про нього в друкованих джерелах та усній 
народній творчості, а також розглядають шляхи проникнення цимбалів на територію 
України. Саме такий «рух вглиб віків», звернення до історичного коріння явищ му-
зичної культури, що сягає архаїчних часів, спостерігається в багатьох сучасних до-
слідженнях історії культури, приміром, І. Зінків вивчає бандуру, О. Олійник – арфу.

Неможливо оминути увагою статтю М. Лисенка-Дністровського «Цимбали» [8], 
у якій автор також порушив питання перших згадок про цимбали й зазначив, що вони 
з’явилися в Росії в ХVІ ст. Покликаючись на працю І. Забєліна «Домашний быт рус-
ских царей в ХVІ–ХVІІ столетиях», дослідник указував, що в Потішній палаті царя 
Михайла Федоровича разом з органними майстрами бували й цимбалісти – Томило 
Михайлов-Бєсов, Мелентій Степанов, Андрій Андреєв. Водночас, на думку М. Ли-
сенка-Дністровського, «на територію України цимбали завезла українська молодь, що 
навчалась в університетах Німеччини, Франції, Італії, а також кочові циганські ор-
кестри» [8, с. 54]. М. Лисенко-Дністровський вивчав концертні цимбали як технічно 
вдосконалений український народний інструмент, згадував його майстрів – І. Скляра, 
О. Незовибатька, П. Соломикіна, які досягли на той час значних успіхів у рекон-
струкції цимбалів.

Думки щодо проникнення цимбалів на українські терени розвивав у статті «У цим-
балоньки тнуть...» [4] О. Білинський. Він припускав, що цимбали могли потрапити 
на територію України трьома шляхами: з Угорщини – через Закарпаття на Гуцуль-
щину, у Галичину, Правобережну Україну; циганами, які переселилися в XV ст. до 
Польщі, а пізніше – на схід, тобто в Україну; з Білорусі, де їх у першій половині 
XIII ст. могли поширити німецькі співаки-мінезингери. О. Білинський порушував 
також низку інших питань, частково розглянутих раніше згаданими авторами. Зо-
крема, він вивчав відмінності цимбалів та гусел: попри зовнішню схожість, дослідник 
визначив відмінності в будові та способах звуковидобування, а також зазначив, що 
цимбали «є предтечею чи не найдосконалішого із сучасних інструментів – роялю» 
[4, с. 49]. Автор також наголошував на широкому розповсюдженні ансамблевої гри 
(наявність цимбалів у складі троїстих музиќ), звертав увагу на характерну роль цим-
балів у народному побуті. Важливим, на наш погляд, є те, що О. Білинський, хоч і 
зовсім стисло, але розглядав цимбали типу «Шунда» як інструмент, який з «певним 
вдосконаленням, зокрема радянськими майстрами, увійшов до складу професійних 
оркестрів народних інструментів» [4, с. 49].

Переважно практичну виконавську спрямованість має стаття «Новий стрій цим-
балів» В. Роя [10]. У ній автор здійснив порівняльний аналіз строю цимбалів, що 
його зафіксував М. Лисенко, та цимбалів, які реконструював І. Скляр. Дослідник 
зазначив, що звукоряд цимбал-прима «переривається по місцю його розташування 
і складається з 5-ти зон» [10, с. 56], що є незручним для виконання гамоподібного 
й арпеджованого матеріалу та не сприяє легкості запам’ятовування музичного тек-
сту виконавцем. Тому В. Рой запропонував увести новий стрій цимбалів, при якому 
«звукоряд складатиме єдину нерозривну зону» [10, с. 57], із різницею звучання на 
півтону, що значно полегшує опанування звукоряду. Також він пропонував певні 
конструктивні зміни інструмента, що дозволяють збільшити діапазон до трьох з по-
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ловиною октав і за рахунок збільшення резонансного об’єму збагатити динаміку й 
темброву палітру інструмента.

Особливе місце в інструментознавчій літературі другої половини ХХ ст. посідають 
праці видатного цимбаліста, першого викладача класу цимбалів у Київській консер-
ваторії ім. П. І. Чайковського (з 1950-х рр.), диригента, ученого, заслуженого ар-
тиста УРСР О. Незовибатька. Окрім того, що він реконструював концертний зразок 
українських цимбалів і створив оркестрові зразки цих інструментів (прима, альт, 
бас), О. Незовибатька можна вважати засновником української академічної школи 
цимбального мистецтва. Серед його учнів відомі цимбалісти: М. Олейников, Д. По-
пічук, М. Щербань, І. Глушко, Р. Скира, А. Козиненко, В. Каптар. Багатогранність 
діяльності, педагогічний та виконавський досвід О. Незовибатька знайшли своє відо-
браження в його працях дослідницького, методичного і просвітницького характеру, 
присвячених українським цимбалам – історії та органології інструмента, його ви-
никненню й поширенню на території України та інших республік колишнього СРСР, 
репертуару, методиці навчання гри на ньому, питанням виконавської практики тощо. 
Найбільш значною є праця «Українські цимбали» [9], у якій узагальнено відомості 
з історії цимбалів, зокрема, про їх походження й розповсюдження у світі, побуту-
вання в культурах різних народів колишнього СРСР та в Україні. О. Незовибатько 
стверджував: «Пам’ятки культури 16–18 століть дають можливість простежити про-
цес розвитку і удосконалення народних цимбалів: від вузько-об’ємного інструменту 
(з десятьма-дванадцятьма бунтами струн) до удосконаленого – з хроматичним строєм 
(до сорока бунтів без повторних звуків)» [9, с. 21]. Він також систематизував відо-
мості щодо походження й побутування народних цимбалів у різних регіонах України, 
їх будови, строю, особливостей автентичної виконавської традиції, матеріалів виго-
товлення, згадував про палички (пальцятки), розглядав принципи їх настроювання 
та звуковидобування.

Розвиваючи органологічний напрям дослідження, О. Незовибатько наголошував на 
неабиякій різноманітності конструктивних варіантів народних цимбалів у різних ре-
гіонах України, що характерно для народної творчості загалом. Він також не оминув 
увагою процес реконструкції народних цимбалів у повоєнні роки різними майстрами, 
зосібна ним самим. Дослідник детально описав усі види нової родини цимбалів, під-
креслив їх виражальні можливості, порівняно з народними цимбалами. У контек-
сті формування академічного цимбального виконавства О. Незовибатько виокремив 
напрями його розвитку – сольне й оркестрове (ансамблеве), указав на можливість 
використання цимбалів для супроводу хорового та сольного співу (чим підтвердив 
історичну спільність розвитку цимбалів і бандури), назвав традиційні ансамблі, до 
складу яких входять цимбали тощо.

О. Незовибатько не залишав поза увагою питання шкіл, методик гри на цимбалах, 
формування репертуару цимбаліста. На його думку, у зв’язку з недостатньою кількіс-
тю оригінального репертуару, написаного для цимбалів, провідне місце в репертуарі 
цимбаліста відведено як обробкам народних мелодій, так і перекладенням окремих 
фрагментів творів композиторів-класиків.

Серед дослідників українських традиційних цимбалів і гри на них слід виділити 
А. Гуменюка та І. Шрамка. Вони вивчали проблематику народної інструментальної 
творчості, загальні принципи автентичного інструментального виконавського мистец-
тва, особливості манери виконання в різних географічних регіонах України.

А. Гуменюк у книзі «Українські народні інструменти» [5] подав відомості про 
походження цимбалів, покликаючись на «Документи Богдана Хмельницького» (К., 
1961. – С. 275) та «Очерки по истории русских народных музыкальных инструмен-
тов» (М., 1931. – С. 32) А. Новосельського. Окрім історичних довідок про походження  
(за наведеними історичними джерелами – це XVII ст.), розповсюдження та шляхи 
проникнення цимбалів на територію України, А. Гуменюк ґрунтовно розглядав орке-
строві різновиди цимбалів конструкції І. Скляра та О. Незовибатька, подаючи їх де-
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тальні описи, характеристики, відомості про стрій, характер звучання й виконавські 
манери, способи і прийоми звуковидобування. Однак він оминув увагою автентичні 
зразки цимбалів.

Натомість І. Шрамко, аналізуючи припущення А. Гуменюка щодо проникнення 
цимбалів на територію України, зазначав, що «вони не могли бути “занесені” як вій-
ськовий трофей чи якийсь товар, а тільки з прийняттям того чи іншого культу, тої або 
іншої віри ввійти в життя народу» [14, с. 13]. Дослідник дійшов висновку, що «цимба-
ли є органічним елементом культури слов’ян» [14, с. 14], а отже, їх походження й про-
никнення на українські території, імовірно, відбувалося значно раніше, ніж у XVII ст. 
Показовим тут є посилення культурологічної спрямованості в осмисленні процесів мі-
грації цимбалів, що почала простежуватися в працях різного проблемно-тематичного 
спрямування в другій половині ХХ ст., особливо чітко розкрилася на сучасному етапі. 
Такий аспект виявляється в спостереженнях І. Шрамка щодо побутування цимбалів 
у різних районах Західної України. Автор також проаналізував особливості інстру-
ментів місцевої традиції, зазначив їх строї, описав ансамблі за участю цимбалів та їх 
функції в кожному регіоні, чим іще раз підтвердив думку про «оригінальний процес 
розвитку архетипу у слов’янському культурному середовищі» [14, с. 14].

Аналіз наукових розробок початку ХХІ ст. засвідчує посилення інтересу до цим-
бального мистецтва як народної, так і академічної виконавських традицій. Провідна 
роль у розвитку цимбалознавства на сучасному етапі належить двом ученим – М. Хаю, 
який досліджує народну виконавську традицію, і Т. Барану, який вивчає академіч-
ну виконавську традицію. Зокрема, ідея І. Шрамка про побутування цимбалів на 
території України ще в архаїчні часи знайшла своє продовження й подальше науко-
ве осмислення в працях М. Хая. Кульмінацією його наукових пошуків стала моно-
графія «Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція)» [12], 
у якій охарактеризовано процеси еволюції, становлення та формування інструмен-
тальної традиції українців, особливості етнографічних традицій музикування, манер 
виконання на народних інструментах, зокрема на цимбалах. Порівняно з працями 
попередніх дослідників народної виконавської традиції, М. Хай значно розширив 
джерельну базу, залучивши велику кількість матеріалів історичного, літературного, 
музикознавчого, іконографічного та іншого характеру. Новаторством названої праці 
є, зокрема, висунення гіпотези щодо автохтонного походження архаїчних бурдонних 
цимбалів на лемківсько-бойківському терені та їх поступове переростання в сучасну 
традицію гри на мелодичних цимбалах [12]. Ці дослідження М. Хай проводив, по-
чинаючи з 1969 року, коли по обидва боки Карпатського (Полонинського) хребта він 
відкрив бурдонно-гармонічні цимбали як один з найархаїчніших типів ансамблево-
гармонічної втори. Перші публікації з цього питання побачили світ у 1988 році.

Водночас М. Хай порівняв фактуру цимбальної гри Наддніпрянщини й Бойківщи-
ни та Закарпаття, Гуцульщини й Західного Поділля; зіставив конструкційні параме-
три давніх (бурдонних) та пізніх мелодичних цимбалів, дослідив процес проникнення  
останніх на українські терени через мандрівні містечкові інструментальні капели; ди-
ференціював регіональні цимбальні традиції на рівні відмінностей (у строях, типах 
фактури й акомпанементу, модифікаціях інструментального складу), а також провів 
їх ідентифікацію на рівні спільного (темброво-колористичних ознак, прийомів гри, 
загально-етнічних характеристик мелосу).

Дисертація Т. Барана «Концертні цимбали: історико-теоретичний та методологічно- 
виконавський підходи» [1] і підручник «Цимбали та музичний професіоналізм» [3] 
присвячено комплексному дослідженню концертних цимбалів системи «Шунда». Се-
ред розробок Т. Барана також слід відзначити монографію «Світ цимбалів» [2], опуб-
ліковану чотирма мовами (українська, німецька, англійська, французька). Ці праці 
стали підсумком виконавського здобутку та методично-дослідницьких пошуків автора, 
увібрали в себе весь досвід Т. Барана як провідного дослідника й методиста в галузі 
цимбального мистецтва, значною мірою – досвід попередніх досліджень інших авторів.

http://www.etnolog.org.ua
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Покликаючись на відомі європейські джерела, іконографічні матеріали (численні 
малюнки й фотографії), Т. Баран узагальнив етапи історичної еволюції та трансфор-
мації цимбалоподібних інструментів, їх будову й ергономіку звукоутворення. Він та-
кож обґрунтував місце названих інструментів у класифікації Горнбостеля – Закса, що 
є важливим для розгляду звукового образу цимбалів у зв’язку з основними способами 
звукоутворення на них.

Водночас Т. Баран детально проаналізував векторні теорії розповсюдження цимба-
лів у світі. Як і попередні дослідники, він здійснив спробу створити власну концеп-
цію проникнення й проширення цимбалів на території України, не на декларативному 
рівні, а на основі поглибленого аналізу, стверджуючи, що українці надають цимбалам 
«знакового характеру одного з національних символів» [3, с. 5]. Вивчаючи географіч-
ний аспект цимбалознавства, учений створив власну теорію самостійності ономастич-
них груп цимбалоподібних інструментів.

Новаторською є диференціація Т. Бараном відмінностей етнотрадицій та визна-
чення відповідних чотирьох різновидів цимбальної стилістики: «1) цигансько-угор-
ська імпровізаційність porlando rubato; 2) рапсодійність у поєднанні з танцювальністю 
румуно-молдавської стилістики; 3) маршова чіткість та пульсація татрансько-карпат-
ського стилю; 4) індивідуалізація мелодичної партії цимбалів у гуцульській капе-
лі» [3, с. 99].

Аспектом комплексних цимбалознавчих досліджень Т. Барана є розкриття вико-
навських питань. Розглядаючи цимбальне мистецтво як складову української ака-
демічної виконавської традиції ХХ ст., Т. Баран зупиняється на питаннях утвер-
дження цимбального професіоналізму в Україні через аналіз творів (оригінальних та 
адаптованих), призначених для цимбального виконавства, зокрема створених пред-
ставниками львівської й харківської композиторських шкіл. У цьому контексті він 
частково порушує питання мистецтва редагування адаптованих для цимбалів творів і 
здійснює спробу визначити завдання редактора. З огляду на те що до сьогодні бракує 
оригінального цимбального репертуару, названі питання – одні з найважливіших, 
потребують поглибленого вивчення. Учений також наводить таблицю позначень туше 
і штрихів для цимбалів, яку вважає результатом власного переосмислення й узагаль-
нення розрізненої графіки цимбальних штрихів, виявленої в музичній літературі. 
Запропонована ним система – це перша в України спроба створити цілісну систему 
фіксації нотного матеріалу для цимбалів, що, безсумнівно, має позитивне значення 
для теоретичного аналізу цимбальної літератури й практичної виконавської діяльнос-
ті. Значну увагу Т. Баран приділив технології нотифікації й мнемотехніці.

Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо: цимбальне виконавське мистецтво в ін-
струментальній практиці українського народу та академічній виконавській традиції – 
яскраве, багатогранне явище, один з національних символів, що бере активну участь у 
національному стилеутворенні, формуванні національно-специфічних рис стилю укра-
їнської культури. У контексті осмислення різними гуманітарними дисциплінами істо-
ричної глибини української культури цимбалознавство є науковою рефлексією, зокре-
ма, над щільними зв’язками народної автохтонної та академічної традицій цимбального 
мистецтва, розкриттям його в сучасній культурі як важливого чинника відновлення 
українських національних традицій. Відтак цимбалознавчі дослідження є важливою 
гранню сучасного осмислення українського музично-культурного процесу загалом.

Проте поглиблене комплексне вивчення цимбалознавчої проблематики лише почи-
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соціально-історична функція цимбалів; порівняльний аналіз академічної та народної 
виконавських традицій; аналіз репертуару цимбалістів обох традицій; осмислення 
цимбального виконавства у світовій виконавській практиці тощо. Відтак цимбальне 
мистецтво потребує подальшого наукового осмислення, а цимбалознавство, таким чи-
ном, є актуальним і перспективним напрямом наукових музикознавчих досліджень. 
Спроби узагальнення наявного досвіду цимбалознавства в цьому контексті будуть 
мати евристичне значення для подальших досліджень із цієї проблематики й дадуть 
певний поштовх для їх розвитку.
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SUMMARY

The submitted study presents the origin of scientific thought on dulcimer of the XIXth century 
through the present day. At the same time, it aims to comprehending the brilliant and multiform 
stratum of literary, educational and scientific sources which represent Ukrainian cembals of both 
authentic (folk) and academic performing traditions for the purpose of identifying a number of 
propositions which are basic for the Ukrainian national science of dulcimer, as well as the trends 
of probable future research.

The main object of the publication is shedding light on a role of source-study potential as a 
component of science of dulcimer in historical context and in general cultural environment of exist-
ence of this musical instrument. 

The scientific understanding of place and role of dulcimer of both folk (authentic) performing 
tradition and academic orientation in Ukrainian musical and instrumental culture, following the 
principle of historicism, is differentiated into three phases: 1 –second half of the XIXth – first 
half of the XXth cc.; 2 –second half of the XXth c.; and 3 – and final years of the XXth c. till 
the present day – with each phase’s identification and analysis of main points of the most impor-
tant scientific works, namely A. Famintsyn, K. Kvitka, M. Lysenko, A. Humeniuk, I. Shramko, 
A. Nezovybatko, M. Khai, and T. Baran.

Keywords: dulcimer, scientific research, Ukrainian national dulcimer knowledge, performance 
traditions, evolution.
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УДК 738(477)"18/20" Олена Клименко 
(Київ)

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ГОНЧАРНОГО ПОСУДУ  
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано художні особливості гончарного посуду, розглянуто посуд з пози-
цій мистецтвознавства, враховуючи його функції, особливості форм та декору. Авторка систе-
матизує посуд з урахуванням його утилітарного призначення: кухонний, столовий, обрядовий, 
декоративний, а також відзначає поліфункціональність значної частини виробів, наголошуючи 
на тому, що доцільність форми посудини, а отже, і її естетичні якості зумовлені функціональ-
ним призначенням. У статті розглянуто загальноукраїнські й регіональні особливості окремих 
видів посуду (горщик, макітра, ринка, цідильник, слоїк, пасківник, глечик, тиква, тиквастий 
глечик, носатка, куманець, баклага, барило, миска, полумисок, фігурний посуд).
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В статье анализируются художественные особенности гончарной посуды, характеризиру-
ется посуда с позиций искусствоведения, с учетом ее функций, особенностей форм и декора. 
Автор систематизирует посуду с учетом утилитарного назначения: кухонная, столовая, обря-
довая, декоративная, а также отмечает полифункциональность значительной части изделий, 
акцентрируя внимание на том, что целесообразность формы сосуда, а значит, и его эстетиче-
ское качество обусловлены функциональным назначением. В статье рассматриваются обще-
украинские и региональные особенности отдельных видов посуды (горшок, макитра, рынка, 
дуршлаг, банка, форма для выпекания пасхальных куличей, кувшин, тыква, носатка, кума-
нец, баклага, бочонок, миска, фигурная посуда).

Ключевые слова: посуда, художественные особенности, декор, форма, горшок, макитра, 
кувшин, миска.

The paper deals with analysis of artistic features of earthenware. It aims at examining this 
ware from the art criticism’s point of view while taking into consideration its functions, features 
of forms and dйcor. The author classifies the earthenware in view of its destination, i.e. kitchen 
utensils, tableware, ritual dishes, and decorative vessels, as well as mentions the multifunctionality 
of a considerable part of the ware while accentuating that expedience of a vessel’s form and 
therefore its aesthetic qualities are predetermined by a specific functional purpose. The article 
considers the general Ukrainian and regional peculiarities of certain sorts of the ware: horshchyk 
(pipkin), makitra (large pot), rynka (not high clay plate which widens aloft), tsidylnyk (strainer), 
sloyik (high jar of clay), paskivnyk, hlechyk (jug), tykva (fictile vessel similar to pitcher with very 
narrow neck), tykvastyi hlechyk (pumpkin-shaped pitcher), nosatka (kettle-shaped vessel with 
long beak), kumanets (ceramic figured jar for spirits which now is used mainly as an adornment), 
baklaha (flask), barylo (cask), myska (plate), polumysok (soup plate), and figured tableware.

Keywords: earthenware, artistic features, dйcor, form, pipkin, large pot, pumpkin-shaped 
pitcher, plate.

Гончарний посуд українців є одним з найцікавіших і найвизначніших явищ в іс-
торії вітчизняної художньої культури. Його форми й декор відповідають найвибагли-
вішим естетичним запитам і свідчать про величезний мистецький потенціал нашого 
народу. У ХІХ – на початку ХХІ ст. у виготовленні глиняного посуду відбулися знач-
ні зміни: від поступового розвитку в першій половині ХІХ ст. до розквіту в другій 
половині ХІХ – першій третині ХХ ст. і потім до занепаду з кінця 1920-х – початку 
1930-х років (окремі ознаки занепаду з’явились раніше, ще наприкінці ХІХ ст., про-
те саме за радянської доби вони набули широкомасштабних, нерідко катастрофічних, 
ознак). У наш час говорити про гончарний посуд як своєрідну повноправну складову 
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сьогодення не доводиться, адже, окрім зникнення більшості його різновидів, змінили-
ся і його функції. Найчастіше глиняні посудини мисляться виключно як декоративні 
й лише деякими з них користуються в побуті (горщечки для печені, пасківники, макі-
три тощо). З понад семисот гончарних осередків кінця ХІХ – початку ХХ ст. нині за-
лишилися одиниці. Розквіту гончарства (а отже, насамперед виробництву глиняного 
посуду як найважливішого різновиду асортименту) передувала багатовікова історія 
гончарного виробництва. Кожен з її етапів став важливою складовою української 
художньої культури. Це і період Київської Русі, коли відбувалося засвоєння багатих 
візантійських традицій, і занепад під час монголо-татарської навали з поступовим 
відродженням у добу пізнього середньовіччя та переорієнтацією на західні впливи 
через цехове гончарство, і доба бароко, коли багаті місцеві традиції у поєднанні з 
різноманітними впливами обумовили створення національної школи кераміки, що 
стала основою для здобутків у цьому виді декоративного мистецтва впродовж другої 
половини ХІХ – першої третини ХХ ст., коли асортимент гончарних виробів був чи не 
найрізноманітнішим за всі періоди керамічного виробництва на наших землях. У цей 
час українські гончарі створювали посуд (кухонний, столовий, обрядовий), фігурні 
посудини у вигляді людей і тварин, зооморфну й антропоморфну пластику, іграшку, 
архітектурну кераміку (кахлі, димарі, цегла, черепиця, облицювальні плитки), цер-
ковні предмети (курильниці, хрести, чаші, лампади, свічники), речі господарського 
й технічного призначення (труби, покришки для вуликів, бродильники для вина, 
грузила для рибалки). У великих осередках створювали майже всі ці вироби. Менш 
значні центри спеціалізувалися на окремих групах.

Найпоширеніший різновид асортименту виробів українських гончарів – посуд, ана-
лізу художніх особливостей якого присвячено цю статтю. Її мета – розглянути посуд з 
позицій мистецтвознавства, враховуючи його функції, особливості форм та декору. При 
цьому, на нашу думку, доцільно проаналізувати художні особливості як на загально-
українському, так і на регіональному рівнях. Систематизацію посуду можна здійсню-
вати за: а) призначенням (кухонний, столовий, декоративний, обрядовий); б) техноло-
гічними ознаками (теракотовий, димлений, полив’яний, мальований); в) характером 
форм; г) різновидами декору. Ми розглядаємо посуд через аналіз функцій до видів 
асортименту і далі – до художніх особливостей форм на рівнях загальноукраїнському 
та регіональному. Тому спочатку звертаємо увагу на види посуду з урахуванням його 
призначення, а також враховуємо подвійні функції: один виріб одночасно може бути 
столовим і декоративним (миска), столовим, обрядовим і декоративним (зооморфні по-
судини). Значна частина видів асортименту є одночасно кухонним і столовим посудом 
(макітра, миска, тиква). Варто підкреслити: навіть суто утилітарні посудини, виконані 
здібним майстром у межах традицій власного осередку з дотриманням усталеної тех-
нології та формотворчих засобів, є творами мистецтва завдяки вдалим пропорціям, 
силуету, характеру поєднання окремих конструктивних елементів (саме їх і забезпечує 
місцева традиція). Усе це в комплексі вироблено впродовж багатьох десятиліть, навіть 
століть, і передається з покоління у покоління з незначними інноваціями, які органіч-
но доповнюють традицію. Доцільність форми, а отже, і її естетичні якості обумовлює 
утилітарне призначення. Якщо форма посудини відповідає призначенню і є доцільною, 
то вона найчастіше відповідає мистецьким запитам. Т. Романець слушно відзначає: 
«Форма посудини – найвиразніший показник її приналежності до того часу, націо-
нального або професійного художнього стилю, певної функціональної групи. Характер 
форми перш за все виявляється в її силуеті, через який ми пізнаємо особливості про-
порцій та пластики посудини. Саме за силуетом ми найлегше можемо виділити укра-
їнський посуд серед начиння інших народів» [11, с. 46].

Найпопулярнішим серед виробів українських гончарів в усі часи був горщик – по-
судина для приготування їжі в печі, нагрівання води, прання білизни. Згідно з роз-
мірами, які відповідали побутовому призначенню, горщики мали певні назви. Дифе-
ренціація назв щодо розмірів зі збереженням місцевої термінології наявна в більшості 
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регіонів України. Наприклад, на Полтавщині найбільший горщик, розрахований на 
кілька відер, називали «золілник» (в Опішному – «золільник», «золінник»), висотою 
25–35 см – «підворотня», 20–25 см – «борщівник», 10–15 см – «кашник», 8–12 см – 
«кашня» або «махітка». Золільник використовували для кип’ятіння води, прання 
білизни, готування страв до урочистих подій тощо. Борщівник, або сімейний горщик, 
застосовували для приготування рідких страв – борщу, юшки тощо. У ньому також 
робили міцні напої – варену, запіканку, – тоді зверху горщик обмазували тістом [8, 
с. 125]. Назва «кашник» говорить сама за себе: у ньому готували каші. Найменший 
горщик – «махітка» («махотка», «горщя», «горщечок») – слугував для приготування 
страв для дітей, зберігання масла й сметани [8, с. 130].

На Поділлі найбільші за розміром горщики називали «парастацькими» (від слова 
«парастас» – церковна поминальна служба, поминки) [7]. На Середній Наддніпрян-
щині найбільший горщик мав назву «двохзолінник», трохи менший – «кілаш» або «зо-
лінник», а найменші – «підкілаш», «горща», «росла махітка», «махітка» [2, с. 116].

Назви горщиків розрізняли і за характером силуету. Наприклад, на Полтавщині 
були «стовбуни», «плоскуни», «чавунці» [9, с. 29]. Пропорційно «стовбуни» трохи 
витягнуті по вертикалі, що обумовлено вирішенням дещо видовженої придонної час-
тини. «Плоскуни» більш присадкуваті й нерідко мають нижчі вінця. У «чавунців» 
широкий тулуб, вузеньке денце й дуже короткі розгорнуті вінця [8, с. 151].

Головні риси конструкції горщиків різних регіонів України – широкий тулуб, на-
ближений до яйцеподібного, кулястого або зрідка до заокругленого циліндричного, і 
невисокі (рівні, розгорнуті або відігнуті) вінця. Виразність композиційного вирішен-
ня найчастіше доповнює пласке вухо (іноді – два).

Форми горщиків більшості етнографічних районів центральної смуги України (зі 
сходу на захід) за характером силуету опукліші, найширша частина – пуко (пук) – 
м’яко намічена й нерідко розміщена трохи вище середини висоти, а іноді – майже 
посередині, стінки заокруглено звужені до денця. У межах цих спільних рис існує ве-
лика кількість місцевих варіантів, однак в цілому загальний принцип форми зберіга-
ється. Натомість у горщиків низки осередків північної смуги України (північна зона 
Середньої Наддніпрянщини, північ Чернігівщини) пуко розміщене вище сере дини 
висоти й чітко підкреслене лінією вигину тулуба, плічка круто звужені до вінець, а 
придонна частина вирішена у вигляді зрізаного конуса.

На Лівобережжі, зокрема в Опішному, тулуб горщиків підкреслено широкий, «на-
повнений». Заокруглені лінії його силуету виступають контрастом до прямих, часто 
доволі високих вінець з чітко зафіксованою основою. Діаметр устя у 1,3–1,5 рази пе-
ревищує діаметр денця, до якого плавно звужено досить витончену придонну частину. 
М’яко окреслене пуко розташоване трохи вище середини висоти.

Горщики. 
Кінець ХІХ – 
середина 
ХХ ст. 
смт Опішне 
Полтавської 
обл.  
Приватна 
колекція 
О. Клименко. 
Світлина 
О. Клименко

http://www.etnolog.org.ua
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витягнуті по вертикалі, що обумовлено вирішенням дещо видовженої придонної часІвитягнуті по вертикалі, що обумовлено вирішенням дещо видовженої придонної час
тини. «Плоскуни» більш присадкуваті й нерідко мають нижчі вінця. УІтини. «Плоскуни» більш присадкуваті й нерідко мають нижчі вінця. У
широкий тулуб, вузеньке денце й дуже короткі розгорнуті вінця [8, с.Іширокий тулуб, вузеньке денце й дуже короткі розгорнуті вінця [8, с.
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ближений до яйцеподібного, кулястого або зрідка до заокругленого циліндричного, і Іближений до яйцеподібного, кулястого або зрідка до заокругленого циліндричного, і 
невисокі (рівні, розгорнуті або відігнуті) вінця. Виразність композиційного вирішенІневисокі (рівні, розгорнуті або відігнуті) вінця. Виразність композиційного вирішен
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щині найбільший горщик мав назву «двохзолінник», трохи менший
лінник», а найменші Млінник», а найменші – «підкілаш», «горща», «росла махітка», «махітка» [2,М– «підкілаш», «горща», «росла махітка», «махітка» [2,
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широкий тулуб, вузеньке денце й дуже короткі розгорнуті вінця [8, с.Мширокий тулуб, вузеньке денце й дуже короткі розгорнуті вінця [8, с.
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125]. Назва «кашник» говорить сама за себе: уФ125]. Назва «кашник» говорить сама за себе: у ньому готували каші. Найменший Фньому готували каші. Найменший 
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Ерегіонів України. Наприклад, на Полтавщині найбільший горщик, розрахований на Ерегіонів України. Наприклад, на Полтавщині найбільший горщик, розрахований на 
кілька відер, називали «золілник» (в Опішному Екілька відер, називали «золілник» (в Опішному – «золільник», «золінник»), висотою Е– «золільник», «золінник»), висотою 

– «борщівник», 10–15Е– «борщівник», 10–15 смЕсм – «кашник», 8–12Е– «кашник», 8–12
«кашня» або «махітка». Золільник використовували для кип’ятіння води, прання Е«кашня» або «махітка». Золільник використовували для кип’ятіння води, прання 
білизни, готування страв до урочистих подій тощо. Борщівник, або сімейний горщик, Ебілизни, готування страв до урочистих подій тощо. Борщівник, або сімейний горщик, 

– борщу, юшки тощо. УЕ– борщу, юшки тощо. У
– тоді зверху горщик обмазували тістом [8, Е– тоді зверху горщик обмазували тістом [8, Е
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За характером вигину лінії корпуса опішнянський горщик близький до горщиків 
інших осередків Полтавщини й Слобожанщини (відмінності виявляються при досить 
детальному порівнянні) та має низку аналогій з горщиками південної зони Середньої 
Наддніпрянщини й Поділля. Проте в цілому подільський горщик дещо витягнутий 
по вертикалі (особливо з осередків Західного Поділля), а горщик південної групи Се-
редньої Наддніпрянщини пропорційно приземкуватіший: у нього ширші денце й при-
донна частина. Горщики Слобожанщини мають ширше (відносно висоти й верхнього 
діаметра) денце й опуклішу нижню частину стінок. Регіональні відмінності спостері-
гаються і у вирішенні вінець: вони бувають порівняно високі й короткі, прямі, ледь 
помітно чи широко розгорнуті, відігнуті.

Горщики із с. Олешня та інших осередків півночі Чернігівщини за характером 
форми ближчі до північних районів Київщини, ніж до південночернігівських. Вони 
мають круті високо розміщені плічка, конусоподібну придонну частину й в цілому 
пропорційно стрункіші, ніж зразки центральної смуги України.

В окремих регіонах трапляються кулясті або кулясті трохи видовжені по вертикалі 
чи ніби сплющені згори горщики. Особливо це помітно на прикладі двійнят – спаре-
них горщиків, з’єднаних кільцеподібним вухом вгорі та двома валиками-наліпами на 
тулубі. Їх використовували для носіння їжі під час польових робіт. Іноді об’єднували 
три й навіть чотири горщики. 

Горщики оздоблювали писанням, ритуванням, лискуванням, відбитками штампа. 
У с. Дибинці (Середня Наддніпрянщина) виробляли горщики, прикрашені підпо-
лив’яним малюванням.

Не менш поширеним різновидом посуду в побуті українців були макітри, які при-
значалися для замішування тіста, зберігання води, іноді – зерна, борошна, крупів, 
розтирання маку, картоплі, зрідка – для запікання страв у печі, зціджування молока. 
У них також квасили і солили на зиму буряки, капусту, огірки, золили білизну, пода-
вали на стіл вареники, гречаники, пироги тощо [7; 8, с. 139]. Такій поліфункціональ-
ності, яка є незаперечною ознакою архаїчності речі [11, с. 52], відповідала й градація 
розмірів посудини. Висока якість глин Лівобережжя, Слобожанщини й деяких райо-
нів Правобережжя дозволяла виточувати на крузі тонкостінні кількавідерні макітри 
висотою до півметра й вище. Великі макітри для тіста були обов’язково полив’яними 
зсередини, для розтирання маку (вони порівняно невеликі) – лише неполив’яними 
(теракотовими або димленими). Я. Ри-
женко наводить кілька назв макітер на 
Полтавщині за функціональними озна-
ками і розмірами: «макітра», «макітер-
ка», «макотерть», «макортет» [9, с. 27].

Щодо регіональних особливостей 
форми макітри, то порівняння окре-
мих осередків доводить, що макітри 
Лівобережжя і Слобожанщини витяг-
нутіші по вертикалі, ніж зразки низки 
центрів Середньої Наддніпрянщини, 
Поділля, Прикарпаття, хоча в деяких 
центрах Середньої Наддніпрянщини 
трапляються великі макітри із досить 
високими стінками (сс. Цвітне, Дибин-
ці). Макітри Західного Поділля мають 
порівняно невисокі широко розгорнуті 
стінки (сс. Гончарівка, Струсів на Тер-
нопільщині), а зразки зі Східного По-
ділля – ніби перехідний до нього від 
лівобережного тип. Визначальними 

Цідильники (друшляки). ХХ ст. 
НМЗУГО. Фрагмент експозиції 

виставки «Гончарні етнобарви України» 
(смт Опішне Полтавської обл., 2012 р.). 

Світлина О. Клименко
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елементами конструкції макітри лівобереж-
них регіонів, зокрема Полтавщини, є широ-
кий корпус з плавно розгорнутими високими 
стінками й вінця, що мають кілька варі-
антів (найчастіше вони пласкі й відігнуті 
майже горизонтально). Великі макітри, як 
і повсюдно в Україні, мають два (зрідка – 
одне) вуха, вигин яких ніби повторює силует 
тулуба. Діаметр устя більший за висоту й 
майже вдвічі – за діаметр денця. Макітри 
Слобожанщини також мають високі стінки, 
які іноді вгорі увігнуті в середину. На Чер-
нігівщині макітри досить широкі з високи-
ми стінками, придонна частина яких опукло 
звужена до денця.

Незначні конструктивні варіанти форми 
макітри в межах окремого осередку залежать 
переважно від розмірів. Проте макітри пев-
ного розміру також варіюються за рахунок 
більшої або меншої вертикальності стінок. 
Вінця макітер найчастіше пласкі відігнуті 
(ширші або вужчі), іноді під ними стінки 
ледь помітно увігнуті в середину. Зустріча-
ються і макітри з досить помітним нахилом 
стінок в середину, як наприклад, унікальна 

велика мальована макітра із с. Дибинці Київської губернії першої половини ХІХ ст. 
(БКМ) та макітра великого розміру роботи П. Пічки із с. Малі Будища (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.) з декором у вигляді широких вертикальних мазків з приватної 
збірки О. Пошивайла (смт Опішне Полтавської обл.). Її високі стінки доволі широко 
розгорнуті й вгорі увігнуті в середину. Придонна частина звужена до порівняно не-
широкого денця і за конфігурацією нагадує опішнянський горщик 1.

Різноманітність форм та поліфункціональність притаманні також ринкам – одному 
з доволі популярних різновидів кухонного посуду. У них розминали варену картоп-
лю і квасолю, смажили сало, картоплю, готували кашу, печеню, топили смалець 
тощо. Великі ринки застосовували для доїння кіз і корів. Їх так і називали – «дій-
ниця» («дійничка») [8, с. 131]. У величезних витягнутих по горизонталі ринках-
«гусятницях» і «поросятницях» запікали в печі птицю та м’ясо.

В Україні виробляли кілька конструктивних різновидів ринки, обумовлених при-
значенням посудин. Більшість із них за характером форми посідає проміжне місце 
між горщиком і макітрою: стінки заокруглено розгорнуті, плічка трохи увігнуті в се-
редину, коротка шийка (нерідко вона взагалі конструктивно не виражена) закінчуєть-
ся вінцями зі зливом. Висота посудини – від 10 до 20 см. Діаметр устя значно більший 
за висоту й майже вдвічі – за діаметр денця. Форму доповнено одним (маленька ри-
ночка) або двома (велика ринка) пласкими вухами, іноді – ручкою-«тулійкою». Ма-
ленька риночка з такою ручкою на Лівобережжі називається «засмажка» [8, с. 132]. 
Не менш поширеною була широка циліндрична ринка з «тулійкою», яка найчастіше 
розміщувалась на трьох доволі високих ніжках. В окремих випадках рівні стінки та-
кої ринки розгорнуті. Вінця відігнуті або вирішені у вигляді валика. Ринки прикра-
шали доволі лаконічно: кілька смуг, доповнених «кривулькою», ряд рисок тощо. Од-
нак кольорові поливи, якими вкривали посудину зсередини, нерідко утворювали на 
зовнішніх стінках мальовничі патьоки, що надавало посудинам особливої ошатності.

За характером композиційної побудови на ринки заокругленої форми схожі цідиль‑
ники (друшляки), стінки яких порівняно невисокі й розгорнуті ширше, ніж у ринок. 

Горщики: а) 1930‑ті рр. 
Івано‑Франківська обл. Глина, 

полива; б) друга половина ХХ ст. 
с. Коболчин Чернівецької обл.  
Глина, лискування, димлення;  

в) кінець ХІХ – початок ХХ ст. 
с. Котельва Полтавської обл.  
Глина, лискування, димлення. 

НМЗУГО. Світлина О. Клименко
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Застосовували друшляки для відціджування рідини, протирання варених слив й ін-
ших фруктів, приготування томату тощо. Вони мали градацію розмірів, чому відпо-
відали й назви менших посудин – «друшлячок» [8, с. 131]. Значна частина цідиль-
ників за формою близька до миски або до широкої, як на Поділлі, макітри. Окрім 
розпису кольоровими ангобами, ритування та лискування, важливу роль в оздобленні 
цідильників відіграє характер розміщення отворів, які нерідко утворюють розету чи 
багатокутник.

Слоїк (в різних регіонах України зафіксовано назви «слой», «слоїк», «банка», 
«горщик на варення» [7; 8, с. 147]) – посудина для зберігання повидла, меду, смаль-
цю, крупи – не має яскраво виражених локальних ознак форми. У більшості регіонів 
слоїк має яйцеподібний тулуб, наближений до заокругленого і трохи розгорнутого 
вгорі циліндричного, коротку шийку й відігнуті вінця. Загалом вироби цієї гру-
пи відзначаються простим силуетом. Їх обов’язково вкривали кольоровою або без-
колірною поливою (повністю зсередини й частково зовні), прикрашали ритуванням, 
а в окремих випадках навіть підполив’яним малюванням (смт Опішне, с. Дибинці, 
м. Васильків). Унікальний зразок мальованого слоїка кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
походить зі Слобожанщини (колекція НМУНДМ).

Простотою і виразністю силуету відзначаються пасківники – форми для випікан-
ня великодніх пасок (регіональні назви: «тазок для пасок», «поставець», «ставчик», 
«ставець», «пасківник», «бабник», «баб’єрка», «бабошник» [7; див. також: 2, с. 132; 8, 
с. 142]). Якщо на Полтавщині, Чернігівщині та Слобожанщині переважали тазки для 
пасок циліндричної більш або менш розгорнутої догори форми, то в інших регіонах 
України форми цього різновиду посуду могли мати дещо іншу конфігурацію: широко 
розгорнуті рівні стінки на Східному Поділлі, як у великого пасківника з Вінницького 
обласного краєзнавчого музею (інв. № КС-1445), або дзвоноподібну форму в деяких 
осередках території сучасних Хмельницької і Тернопільської областей (сс. Адамівка, 
Пирогівка, Гончарівка), хоча в західних регіонах України трапляються і циліндрич-
ні пасківники [6, с. 47 (рис. 11)]. Деякої різноманітності цьому типу посуду надають 
варіанти вінець: валикоподібні, відігнуті, прямі, трохи розгорнуті, іноді фестоновані. 
В окремих випадках проста лаконічна форма збагачується вертикальним рифленням 
уздовж усієї висоти стінок або кількома рядами вертикальних ум’ятин. Декоруються 
пасківники ритуванням у вигляді вузьких ліній, зрідка на стінках можна побачити 
ритований хрестик. Зсередини пасківники обов’язково вкрито безколірною або кольо-
ровою поливою, що зовні на стінках може утворювати мальовничі патьоки й плями. 
Робили також і широкі форми для тіста з порівняно невисокими трохи розгорнутими 
стінками й вухом (нагадують ринки). Один такий виріб початку ХХ ст. з колекції 
НМУНДМ, декорований ум’ятинами та ритуванням, можна вірогідно віднести до 
Опішного (інв. № К-567).

Значна кількість видів посуду належить як до кухонного, так і до столового. Різни-
цю у застосуванні визначає насамперед технологія виробництва, проте нерідко функці-
ональну специфіку демонструють і форми посудин. Це стосується насамперед глечиків, 
які розподіляються на неполив’яні (теракотові та димлені) й полив’яні (укриті кольоро-
вими поливами або оздоблені підполив’яним малюванням). В українському гончарстві 
зафіксовано чимало місцевих назв неполив’яних глечиків: «глек», «гладиш» «гладуш», 
«гладун», «гладущик», «гладишка», «молошник» [8, с. 127, 165, 169], «молочник», 
«млічник». Проте найуживанішою є «глечик». Це слово, як зазначав М. Сумцов, серед 
усіх слов’янських мов трапляється лише в українській [12, с. 44]. Полив’яні посудини 
цього типу також в основному називають «глечик», зрідка – «кушин», на Поділлі та 
Прикарпатті – «дзбанок», «збанок», на Закарпатті – «довжанка» [7]. Маленький гру-
шоподібної форми глечик з вушком і зливом на вінцях для молока й сметани та роз-
ливання рідини на Полтавщині називали «зливушник» [8, с. 132–133].

Форми неполив’яних глечиків зберігають найархаїчніші елементи [10, с. 3]. Оста-
точне формування їхніх регіональних особливостей відбулося, вірогідно, упродовж 
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ХІХ ст., хоча щодо виробів ХVІІІ, навіть ХVІІ ст., не зважаючи на недостатню кіль-
кість матеріалів, уже можна говорити про локальні особливості неполив’яних глечи-
ків [4, с. 205–207].

Головним формотворчим елементом неполив’яного глечика Лівобережжя, зокрема 
Полтавщини, є підкреслено висока циліндрична шийка (лише в окремих випадках 
вона ледь помітно звужена або розгорнута вгорі), контрастом до якої за пластичною 
наповненістю виступає заокруглений тулуб з м’яко наміченим пуком, яке зазвичай 
розташоване нижче середини висоти посудини. Придонна частина поступово звужу-
ється до неширокого денця (його діаметр на 1–2 см вужчий від устя). Вінця конструк-
тивно не виражені або вирішені у вигляді м’якого валика-потовщення. В окремих 
місцевостях краї шийки трохи розгорнуті й утворюють вузькі ледь помітні вінця. 
Основу шийки найчастіше досить чітко зафіксовано (без поступового переходу від 
плічок). Пропорційно тулуб і горловина майже рівні за висотою. Іноді тулуб на кілька 
сантиметрів вище від шийки. Нерідко горловина займає навіть більше середини висо-
ти посудини. Часто глечики мають невелике пласке вухо.

Варіативність лівобережного глечика виявляється у більш або менш витягнутих 
пропорціях (за рахунок висоти горловини чи збільшення розмірів тулуба), частково-
му порушенні строгої циліндричності шийки, наявності або відсутності вуха, вінець 
та характері їхньої конструкції. Зокрема, в деяких центрах Чернігівщини та Полтав-
щини глечики мають досить плавний перехід від плічок до горловини й опуклу при-
донну частину, на Слобожанщині – ширше, ніби зрізане денце.

На Правобережжі у формі простого глечика можна простежити кілька досить від-
мінних між собою варіантів. Глечики південної зони Середньої Наддніпрянщини  мають 
похилі плічка, які непомітно переходять у шийку, пуко розміщене нижче середи ни ви-
соти [2, с. 68–69]. Подібні глечики створювали в деяких осередках Східного Поділля 
(с. Бубнівка). За композиційним принципом спільні риси наявні в глечиків північної 
зони Середньої Наддніпрянщини (м. Васильків) та низки осередків території сучасних 
Хмельницької, Тернопільської і Львівської областей, де вони мають видовжений яйце-
подібний тулуб, порівняно широку, трохи розгорнуту шийку із зафіксованою основою 

Гончарний посуд. ХІХ–ХХ ст. НМЗУГО. Фрагмент експозиції виставки 
«Гончарні етнобарви України» (смт Опішне Полтавської обл., 2012 р.). 
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та вузькі, трохи розгорнуті вінця. Шийка завжди коротша від тулуба. В окремих цент-
рах Тернопільщини досить масивна, порівняно висока горловина глечика розгорнута 
під кутом. Оздоблення неполив’яних глечиків, як і інших різновидів простого посуду, 
залежало від характеру технології: теракотові зразки прикрашали писанням кольо-
ровими ангобами, іноді – лискуванням, димлені – лискуванням, ритуванням тощо. 
Нерідко до початку ХХ ст. (в окремих осередках Лівобережжя навіть до середи ни 
ХХ ст.) продовжували застосовувати крайкування вінець кольоровою поливою.

Полив’яні глечики, форми яких в українському гончарстві з’явились значно піз-
ніше від теракотових і поширились, вірогідно, під впливом міського цехового ремес-
ла, дозволяють говорити про низку варіантів, у яких важко простежити регіональні 
особливості [2, с. 72–73]. Цікавий матеріал для дослідження демонструють зразки 
ХІХ – початку ХХ ст. Їх, на жаль, збереглося небагато, проте можна зробити певні 
висновки щодо художніх особливостей окремих зразків і припустити поширення того 
чи іншого різновиду полив’яних глечиків у великих гончарних центрах, насамперед 
у містах і містечках.

До ХІХ ст. (можливо, навіть до першої його половини або до середини) можна від-
нести мальований глечик із с. Дибинці Київської губернії [2, с. 67], форма й оздоб-
лення якого мають аналогії зі зразками ХVІІІ ст.: овоїдний, в абрисах наближений до 
овалу тулуб, коротка шийка, масивні розгорнуті вінця зі зламом біля основи. Дещо 
інша форма у зразків другої половини століття, що походять з Полтавщини: кулястий 
сплющений тулуб, масивні профільовані вінця, нерідко доповнені великим піднятим 
вгору зливом, подібним до середньовічних виробів [3, табл. ХХ, мал. 4]. Глечик, 
укритий зеленкуватою прозорою поливою, з колекції НМНАПУ також має кулястий 
сплющений тулуб, профільовану шийку й високі «важкі» вінця, уздовж яких розта-
шовано масивний злив. Ритований декор складається зі смуг, ліній та ряду ліроподіб-
них елементів із завитками (квітів?). На шийці розташовано ряд рельєфних кружеч-
ків. В альбомі, виданому 1913 року Кустарним складом Полтавського губернського 
земства, наведено мальований глечик, анотований як «глечик для свяченої води» [15, 
табл. V, мал. 35], у формі якого (із заокругленим тулубом, неширокою шийкою, профі-
льованими вінцями-розтрубом, кільцевим піддоном-«копитком») відчувається зв’язок 
із традицією ХVІІІ ст. Серед рослинного декору з великими багатопелюстковими 
квітами закомпоновано дату «1854» («1859»?). Поряд репродуковано глечик, оздобле-
ний криноподібними мотивами й трьома горизонтальними рядами виноградних грон, 
також названий «глечиком для свяченої води» [15, табл. V, мал. 36]. Його найширшу 
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Збереження в цьому виробі давньої 
традиції підтверджує порівняння 
його з більш ранньою за часом ви-
конання посудиною, яку здогадно 
можна віднести до середини ХІХ ст. 
Ідеться про глечик («кувшин, не 
употребляемой ныне гончарами 
формы» [15, табл. ХVІ, мал. 159]) з 
альбому 1913 року, який також має 
рифлену шийку й розгорнуті профі-
льовані вінця. Однак опублікований 
в альбомі зразок, безумовно, арха-
їчніший, про що свідчать пружок 
на плічках, висока рифлена ший-
ка, муфтоподібні вінця, пластичне 
допов нення вуха, а також характер 
декору, виконаного в техніці риту-

вання у вигляді ліній та «кривульок». Кінцем ХІХ – початком ХХ ст. можна датува-
ти глечик з рифленою шийкою, низькими вінцями й краплеподібної форми тулубом, 
розташованим на неширокому «копитку». Окрім рифлення, він декорований вузьки-
ми ритованими смугами й укритий темно-брунатною поливою (Меморіальний музей-
садиба гончарської родини Пошивайлів, смт Опішне). Збереження давніх традицій 
простежуємо і в мальованому глечику початку ХХ ст. з Опішного (НМУНДМ, інв. 
№ К-554): кулястий сплющений тулуб, низька кільцева ніжка, майже випрямлена з 
ледь помітним вигином шийка та масивні розгорнуті вінця, які в основі утворюють 
широкий пружок. Декор, що у вигляді широкої смуги рослинних мотивів (квіти, гро-
на винограду, листя тощо) займає всю поверхню тулуба, доповнений вертикальними 
рядами «накапування» на шийці та вузькими лініями на перехваті ніжки й в основі 
горловини. Цікавий глечик-бинчик з вухом, розміщеним над устям, що походить з 
м. Великий Токмак (нині – Токмак Запорізької обл., колекція НМУНДМ). Він має 
кулястий, трохи витягнутий по вертикалі тулуб, високу шийку, уздовж якої розташо-
вано злив, що на заокруглених вінцях утворює характерний виступ. Посудину вкрито 
темно-брунатною поливою.

Тиква – вузькогорла посудина для зберігання, перенесення, використання під час 
літніх польових робіт і подавання на стіл рідини. В Україні побутують різні місцеві 
назви: «тиква» – на Полтавщині, Середній Наддніпрянщині, «банька» – на Поділлі 
й Прикарпатті, «корчага», «канта» – на Закарпатті, «кубушка» – на Слобожанщи-
ні [7]. В основі образного вирішення форми тикви лежить співставлення кулеподіб-
ного або широкого яйцеподібного тулуба з вузькою невисокою горловиною. Силует 
намічено плавними м’якими лініями й доповнено вухом. Регіональні особливості в 
поширенні того чи того конструктивного різновиду тикви простежити важко, бо на-
віть в одному осередку посудина може мати декілька варіантів, нерідко подібних до 
зразків з інших досить віддалених територій.

Наприклад, в Опішному полив’яні й теракотові тикви дещо різняться між собою. 
Класично опішнянським типом тикви (без аналогій в інших осередках) є посудина, 
що завжди вкрита поливою (зеленою, жовтою, брунатною, навіть блакитною) і має 
кулястий тулуб, витягнутий у нижній частині й розташований на невисокому піддо-
ні, та видовжені конусоподібні плічка (головна особливість), які в окремих випадках 
сприймаються як шийка посудини. Коротка вузька шийка переходить у порівняно ви-
сокі профільовані вінця зі зливом. Конструктивно основу плічок найчастіше виділено 
ритованими смугами (однією або кількома).

Другий різновид опішнянської тикви трапляється серед теракотових і зрідка – 
полив’яних зразків: тулуб яйцеподібної, наближеної до циліндра форми, заокруглені 
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плічка, майже горизонтально звужені до невисокої шийки з профільованими чи за-
округленими вінцями без зливу.

Тулуб теракотових тиков низки осередків (вони нерідко мають «крайковані» ко-
льоровою поливою вінця) за формою наближений до кулі, сплющеної згори й витяг-
нутої та звуженої у придонній частині. Варіанти простежуються у вирішенні плічок, 
які різко або поступово звужуються до основи шийки. Горловина іноді м’яко профі-
льована, злив часто відсутній. Зрідка трапляються тикви, оздоблені підполив’яним 
малюванням (Полтавщина, Середня Наддніпрянщина, Поділля, Закарпаття).

З полив’яним глечиком тісно пов’язана форма посудини, яка на Полтавщині має 
назву «тиквастий глечик», на Середній Наддніпрянщині – «тиквач», на Поділлі – 
«збанок» або «банька», на Слобожанщині – «кубушкуватий глечик», на Чернігівщи-
ні – «глек» [7]. У тиквастих глечиках зберігали квас, узвар, солили огірки, мочили 
яблука, маринували сливи, тримали сметану, патоку, олію. Вони бувають теракотові, 
оздоблені писанням (найдавніші – часто з «крайкуванням» кольоровою поливою), 
димлені з лискуванням і ритуваннням, повністю полив’яні або вкриті поливою зсере-
дини, іноді – мальовані. Основний принцип компонування форми – зіставлення під-
креслено широкого «наповненого» тулуба, наближеного до кулі, звуженої у нижній 
частині, і порівняно вузької (дещо ширшої, ніж у тикви, й вужчої, ніж у глечика) 
горловини, утвореної стрункою – прямою або трохи розгорнутою – шийкою та про-
фільованими вінцями. Злив м’яко підкреслений і розташований вздовж усієї висоти 
горловини (іноді він відсутній). Шийка й плічка сполучені вухом, яке нерідко про-
філюється. Варіанти виявляються у наявності або відсутності профілювання горло-
вини й піддона, у градації висоти шийки, ширини тулуба тощо. Зокрема, в окремих 
осередках Середньої Наддніпрянщині (Обухів, Канів) тиквачі мали порівняно неви-
соку горловину, іноді похилі плічка [1, с. 64; 2, с. 155]. Силует пізніших тиквастих 
глечиків дещо спрощений.

До тиквастих глечиків за формотворчим принципом (кулястий, звужений до ден-
ця тулуб, неширока профільована шийка, вухо) близькі посудини, доповнені висо-
ким носиком, розміщеним у верхній частині тулуба. Найцікавіші зразки походять з 
Полтавщини. Вони суцільно вкриті поливою. Профілювання горловини, пластичне 
оформлення основи носика дають підставу пов’язувати цей різновид посуду з цеховою 

Глечики. Кінець ХІХ – ХХ ст. НМЗУГО. Фрагмент експозиції виставки 
«Гончарні етнобарви України» (смт Опішне Полтавської обл., 2012 р.). 

Світлина О. Клименко

http://www.etnolog.org.ua
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традицією. Їхнє виробництво припинилося, 
ймовірно, наприкінці ХІХ ст. Назву такої по-
судини встановити не вдалося: сучасні гонча-
рі її не пам’ятають, у літературі кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. відповіді на це питання також 
віднайти не вдалося. В альбомі 1913 року по-
дібну посудину анотовано як «глечик для ва-
реної» [15, табл. V, мал. 37, 38]. На Середній 
Наддніпрянщині виготовляли тикви з носи-
ком, які використовувались на олію, горіл-
ку, наливки [2, с. 73]. Як варіант тиквастого 
глечика цю посудину розглядає Я. Риженко 
[9, с. 31]. О. Тищенко називає її «глечиком 
з носиком», «глеком-носаткою» [14, с. 158–
159, 188]. На нашу думку, така посудина є 
варіантом так званої «носатки». Вірогідно, 
можна вирізняти «глечик-носатку», «горщик-
носатку», «тикву-носатку». Поодинокі зраз-
ки таких посудин трапляються у музейних 
колекціях.  Проте назву «носатка» зафіксова-
но щодо горщико- чи ринкоподібної посудини 
з трьома вухами й носиком.

Говорячи про призначення носатки у 
ХVІІІ ст. як посудини для напоїв, Я. Рижен-
ко відзначає: «Нині де-не-де носатка вжива-
ється як умивальник» [9, с. 34]. В анотаціях 
до носатки з альбому 1913 року сказано: «но-
сатка для олії» [15, табл. VІ, мал. 55]. Щодо 
функціонального призначення цієї посудини 

О. Пошивайло зауважує, що носатку застосовували як умивальник, для розливання 
олії на базарах та міцних напоїв під час свят [8, с. 140]. Це досить рідкісний для укра-
їнського гончарства різновид посуду. Більшість носаток кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
що збереглися у музеях, створено, вірогідно, в Опішному. Мабуть, саме в Опішному 
традиція їх виготовлення виявилась тривалішою, ніж в інших місцевостях. Вироби 
зламу ХІХ–ХХ ст. мають невисокий тулуб, розташований на порівняно високій вузь-
кій круглій ніжці. Придонна частина широко розгорнута, заокруглені плічка трохи 
звужені й різко відмежовані від широкої невисокої шийки, короткі вінця вирішені 
у вигляді валика або зовсім відсутні. Горловина й пуко сполучені трьома пласкими 
вухами для підвішування на мотузках. З четвертого боку на плічках розміщується 
носик. Варіанти цієї форми виявляються в тому, що ніжка замінюється на більш ши-
рокий низький піддон, а силует тулуба наближається до горщика. У носаток, укритих 
одноколірною поливою, форма пластично збагачується ум’ятинами, розміщеними нав-
коло носика, а також завдяки профілюванню горловини й ніжки. Декоруються такі 
вироби ритуванням, наліпами, на початку ХХ ст. – підполив’яним малюванням.

Куманець – ритуальна посудина, призначена для подавання міцних напоїв під час 
весілля [8, с. 135]. Посуд з кільцеподібним тулубом виробляли на Слобожанщині 
[13, с. 46], Поділлі, Прикарпатті, Львівщині та деяких інших регіонах. Розрізняють 
два різновиди куманця: з кільцеподібним (переважає) та дископодібним тулубом (так 
званий «плесканець»). В обох випадках посудини мають круглу ніжку. У верхній час-
тині розташовані носик, вузька шийка з вінцями та вухо. Форма куманця має багато 
варіантів і надає гончарям невичерпні можливості для індивідуальної фантазії.

До найдавніших куманців, які, можливо, виконані в Опішному, доцільно віднести 
вироби із пластичним декором у вигляді пташиних і зміїних голів або цілих постатей 
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тварин (так звані «київські глечики» [2, с. 37]). Одна з таких робіт, що дозволяє го-
ворити про наявність їхнього виробництва вже в середині – другій половині ХІХ ст., 
репродукується в альбомі А. Зайкевича [3, табл. ХХ, мал. 2] і вражає складністю 
композиції: профільовані ніжка й шийка, носик у вигляді голови гадюки. В отворі 
тулуба розташована скульптурка коня, до ніг якого піднімається голова змії, що об-
виває ніжку посудини. Кілька подібних, поки що не атрибутованих достеменно виро-
бів знаходиться в колекції НМУНДМ. Порівняння зі зразком, наведеним у виданні 
А. Зайкевича, дозволяє пов’язати місце їхнього виготовлення з Полтавщиною, не 
виключаючи Опішного, що підтверджується наявністю аналогічних робіт в опішнян-
ського гончаря Ф. Чирвенка. Цю думку підтверджує також виріб, репродукований 
в альбомі 1913 року і анотований як «глечик київський, що походить із Зіньківсього 
повіту» [15, табл. V, мал. 39, с. 27].

Баклага подібна до куманця з дископодібним тулубом. Вона має на тулубі виступи 
з отворами для підвішування на мотузці, іноді – короткі ніжки. Функціонально – 
це дорожня посудина для води, що згодом перетворилась на столову й декоративну. 
Про особливості форми баклаги кінця ХІХ – початку ХХ ст. певне уявлення можна 
скласти завдяки зразку, репродукованому в альбомі 1913 року під назвою «баклажок 
плоский» [15, табл. ІІІ, мал. 21].

Барило – посудина, що своїм походженням пов’язана із однойменними дерев’яними 
виробами: бічні сторони орієнтованого по горизонталі тулуба оперізують рельєфні 
або нанесені розписом смуги – імітація обручів. Нерідко барила спираються на чо-
тири короткі ніжки й мають невеликий отвір із шийкою (чи без неї) і м’яко окрес-
леними вінцями. Поряд розташовано вухо, орієнтоване горизонтально або (зрідка) 
вертикально. Іноді трапляються великі барила з двома вухами й двома отворами. 
Композиція посудини варіюється за рахунок більш або менш видовженого тулуба й 
ступеня заокруглення його силуету, висоти шийки, ніжок (якщо вони наявні), розміру 
та характеру вигину вуха. Теракотові й полив’яні барила використовували для води 
під час польових робіт, а також для міцних напоїв.

Миски також належать до поліфункціональних посудин. Мальовані миски роз-
міщували на миснику для окраси інтер’єру (декоративна функція), під час трапези 

Тикви (баньки). Кінець ХІХ – середина ХХ ст. НМЗУГО.  
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у святкові дні переміщували на стіл 
(утилітарна), а на Різдво та Великдень 
виносили з хати до церкви. Прості з 
непоказним декором миски (полив’яні 
або теракотові чи димлені) викорис-
товували у повсякденному побуті для 
вживання їжі, розминання картоплі, 
прання білизни тощо.

У гончарській термінології укра-
їнців зафіксовано форми й розмі-
ри мисок. Я. Риженко щодо мисок з 
Полтавщини наводить такі назви від-
повідно до їхніх розмірів: «одинач-
ка», «одинарка» (діаметр – 35–45 см), 
«двойняк», «приставка» (25–30 см), 
«тройняк» (20–22 см), «четверняк» 
(16–18 см), «п’ятирик» (13–15 см); 
конструктивних особливостей – «про-
сті», «яндоли», «кандійки» [9, с. 26]. 
Розглядаючи метрологічні системи 
розрізнення мисок за формою, О. По-
шивайло (з посиланням на І. Зарецько-
го) подає такі назви полив’яних мисок 
із смт Опішне: «шльонка», «проста», 

«кандійка», «полумисок», і неполив’яних з Полтавщини: «сімейна», «велика», «ми-
сочка», «плоска», «крисата», «єндола» [8, с. 167].

У більшості гончарних осередків вирізнялися два типи конфігурації стінок мис-
ки – заокруглено розгорнуті та з колінчастим зламом (ребром) по середині висоти 
чи вгорі. Перший тип миски вважається найдавнішим. Трапляється він повсюдно в 
Україні з варіантами в характері вигину стінок або у вирішенні вінець. Л. Данченко 
розглядає цей тип як «миска з округлим бочком» і подає народні назви: «прості», 
«на шуту» [2, с. 71]. Л. Шульгіна щодо с. Бубнівка на Поділлі застосовує назву 
«кругла миска» [17, с. 150]. Виділяючи два різновиди подільських полив’яних мисок, 
М. Фріде відзначає, що давніший тип має рівні, заокруглені стінки [16, с. 82]. Миски 
з колінчастим зламом стінок також створювали в більшості регіонів України з най-
давніших часів [11, с. 57] паралельно з круглобокими. Про виникнення таких мисок 
у давнину на території Середньої Наддніпрянщини пише Л. Данченко й наводить 
гончарську термінологію першої половини ХХ ст.: «миски до лавки», «до полички», 
«крайковані» [2, с. 16, 35, 71]. Обидва різновиди оздоблювали підполив’яним малю-
ванням, хоча серед круглобоких найчастіше наявні прості, без декору або прикрашені 
писанням, ритуванням чи лискуванням.

Найчастіше в одному осередку робили обидва різновиди форми мисок з досить 
усталеним для певного регіону або осередку характером вигину стінок. Зокрема, в 
Опішному на Полтавщині побутувало кілька типів, серед яких найпопулярнішими 
є миски з рівними, розгорнутими під кутом стінками, які вгорі утворюють різкий 
злам, що переходить у характерний жолобок з пласкими вінцями над ним. На півночі 
Полтавщини (с. Постав-Мука) й у низці центрів Чернігівщини (сс. Верба, Осьмаки, 
Олешня) стінки мисок над ребром вгорі випрямлені. Подібний прийом трапляється 
на Тернопільщині й Станіславщині, де він поєднується із колінчастим зламом се-
редини корпуса. На Східному Поділлі переважають миски з широко розгорнутими 
або порівняно високими стінками, які нерідко профільовані по середині. Миски із 
смт Смотрич і с. Миньківці (сучасна Хмельницька обл.) мають напівсферичну фор-
му. Паралельно в Смотричі виробляли миски з колінчастим зламом стінок.

Тиквасті глечики. ХХ ст. НМЗУГО. 
Фрагмент експозиції виставки  
«Гончарні етнобарви України»  

(смт Опішне Полтавської обл., 2012 р.).  
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Конфігурація вінець миски та-
кож має низку варіантів: пласкі 
вузенькі або порівняно широкі ві-
дігнуті під кутом чи горизонталь-
но, заокруглені й опущені вниз 
або трохи підняті вгору, виріше-
ні у вигляді валика, загнуті все-
редину, фестоновані тощо. У ба-
гатьох осередках робили миски 
з конструктивно не вираженими 
або наміченими ледь помітним 
потовщенням вінцями. Особливо 
це стосується мисок зі зламом у 
верхній частині стінок (с. Постав-
Мука на Полтавщині, сс. Олеш-
ня, Осьмаки й Верба на Черні-
гівщині, м. Косів, с. Пістинь на 
Івано-Франківщині). 

Щодо технологічних ознак в Україні виробляли миски теракотові, писані кольо-
ровими ангобами, димлені з лискованим декором, укриті кольоровою або безколір-
ною поливою, іноді прикрашені ритуванням чи відбиками штампа та декоровані 
підполив’яним малюванням. Останні дослідники, зокрема Ю. Лащук, відносять до 
народної майоліки [5, с. 373].

Характер оздоблення неполив’яних мисок подібний до інших різновидів простого 
посуду і має багато спільних рис у досить віддалених осередках: смуги, риски, «кри-
вульки», плями тощо. Нерідко теракотові миски, як і горщики, глечики або тикви, 
по берегах «крайкували» кольоровою поливою. Натомість мальовані миски вражають 
багатством регіональних особливостей. Найчастіше декор українських мальованих 
мисок, як і в інших різновидах посуду, підкреслює конструктивні особливості фор-
ми – денце, стінки та вінця. Нерідко розпис займає всю площину дзеркала й стінок, і 
окремо акцентуються вінця (наприклад, коли зображується пташка чи букет).

В одних осередках мотиви розміщували щільно, заповнюючи поверхню миски, в 
інших – залишали багато вільного тла. При цьому могли використовувати великі еле-
менти орнаменту або зовсім дрібні чи (і це найчастіше) їхнє поєднання.

Манера трактування декору в окремих осередках спокійна, урівноважена, коли лі-
нії малюнка й плями різнокольорових ангобів гармонійно співіснують, ненав’язливо 
доповнюючи одне одного, або ж, навпаки, експресивна, побудована на контрасті 
м’яких та різко окреслених елементів. При цьому традиції певного осередку поєд-
нуються з індивідуальним почерком майстра, котрий варіює і збагачує особливості 
своєї школи. Показовими в цьому плані є роботи майстрів з Косова й Пістиня, у 
яких майже однакові сюжети й мотиви та усталений колорит (жовто-зелено-брунатні 
малюнки на білому тлі) завдяки різному трактуванню й манері виконання визна-
чають специфіку кожної школи. Жанрові сценки, зображення птахів, риб, тварин, 
вазона тощо в с. Пістинь малюють надзвичайно експресивно, розкуто, ніби майстер 
квапиться завершити роботу. Динамічність головних мотивів доповнюється вели-
кими, впевнено окресленими «зубцями», «копитцями», «трояками» та мінливими 
патьоками зеленого й жовтого кольорів. Це класичний народний примітив з його на-
ївною безпосередністю у вирішенні образів. Натомість косівські майстри малювали 
більш спокійно, старанно обігруючи деталі, органічно поєднуючи великі й дрібні 
мотиви, досягаючи необхідної міри узагальнення шляхом відбору найголовніших 
елементів.

Набір орнаментальних мотивів декору українських мисок, як і інших різновидів 
посуду, є досить усталеним у певних осередках чи регіонах, однак простежуються і 

Банки (слоїки). Перша половина ХХ ст. 
смт Опішне Полтавської обл. Приватна 
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загальноукраїнські елементи. Враження орнаментального багатства складається зав-
дяки незліченній кількості варіантів їхнього поєднання між собою у певних регіонах 
та центрах.

Паралельно з мисками в багатьох осередках виробляли полумиски. В окремих осе-
редках полумиски іноді вирішені у вигляді давніх «крилатих мисок» або нагадують 
«міську» тарілку тощо. Принципи декорування полумисків подібні до оздоблення 
мисок відповідних центрів з незначними видозмінами, викликаними особливостями 
конструкції.

Зооморфні й антропоморфні посудини – порівняно давній різновид народної кера-
міки, виробництво якого наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні скоротилося, 
а у ХХ ст. у зв’язку зі зміною ритуальної функції (посуд для святкових напоїв) на де-
коративну він набув ознак декоративної скульптури. Переважають зображення лева й 
барана, рідше – птаха (півень, курка) та вершника. Композиційний принцип у зобра-
женні тварин усталений: вона стоїть на чотирьох ніжках, голову розташовано прямо 
або злегка відведено вбік, паща відкрита (отвір для виливання рідини). Між рогами 
(баран) або вухами (лев) розташований другий отвір з маленькою покришкою. Тулуб 
вирішено у вигляді барила, доповненого масивною (лев) або невеликою (баран) голо-
вою. Популярні прийоми декорування – імітування вовни у вигляді ліплення з про-
пущеної крізь сито чи тканину глини, ритування, ум’ятини, відбитки штампа, наліпи. 
Фігурні посудини найчастіше вкривали зеленою або брунатною поливою. Вироб ляли 
також антропоморфні посудини (Слобожанщина, Середня Наддніпрянщина), тулуб 
яких найчастіше був наближений до форми тикви або глечика і доповнений невели-
кою головою та руками.

У ХХ ст. виробництво фігурного посуду в більшості гончарних осередків припи-
нилося. До наших днів збереглося воно лише в Опішному, де у 1950-х роках в артілі 
«Художній керамік» було відновлено майже втрачену традицію. У другій половині 
ХХ ст. зооморфна пластика стала масовою продукцією артілі (заводу) «Художній 
керамік». На початку ХХІ ст. деякі опішнянські гончарі продовжують створювати 
скульптуру у вигляді баранів, левів, биків, коней, які обов’язково доповнені атрибута-
ми традиційного зооморфного посуду: тулуб-посудина, хвіст-ручка, паща – отвір для 
виливання рідини, на голові ще один отвір з покришкою.

Упродовж ХІХ – на початку ХХІ ст. відбулися зміни в усіх видах українського 
глиняного посуду. Більша частина різновидів асортименту зникла, зменшилась кіль-
кість елементів декору, погіршилась технологічна якість, що вплинуло на художні 
особливості виробів. У цей період українські гончарі виробляли традиційні вироби, 
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які або існували з глибокої давнини, або з’явились у добу середньовіччя й у ХІХ ст. 
міцно увійшли до традиції багатьох осередків. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
розпочалося виготовлення речей, обумовлених запитами міського споживача й запро-
вадженням у сільську культуру міських смаків. У радянський час набула поширен-
ня продукція артілей (згодом – заводів), яка стала своєрідним розвитком традицій 
української народної кераміки й найчастіше була виконана на високому фаховому 
рівні. Продовжувалось виробництво і в домашніх умовах у традиційних осередках, 
не зважаючи на всілякі утиски з боку влади. І в наш час ще працюють окремі май-
стри, які створюють традиційний гончарний посуд. Тож для збереження виробництва 
українського глиняного посуду необхідні насамперед заходи держави – від підтримки 
конкретних майстрів до вдумливої економічної політики в цілому.

1 Село Малі Будища (нині – Зіньківського р-ну Полтавської обл.) межує з Опішним, тож 
художні особливості обох осередків мають багато спільних рис. По суті, Опішне з навко-
лишніми селами й хуторами (Вільхове, Малі Будища, Міські Млини, Попівка) є великим 
своєрідним осередком українського гончарства.
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SUMMARY

The range of earthenware in Ukraine was always highly wide and various, particularly in the 
XIXth – early third of the XXth centuries. Its most widespread variety is tableware which acts 
as one of most remarkable phenomena in Ukrainian folk art history. Its forms and dйcor meet the 
most exigent aesthetic requirements. It is expedient to classify the earthenware: by destination 
(kitchen utensils, tableware, ritual dishes, and decorative vessels); by technological features (ter-
racotta, smoked, glazed, and painted); by nature of forms; by sorts of dйcor. A great deal of the 
earthenware’s varieties relates both to kitchen utensils and tableware, and to ritual dishes. A dif-
ference in utilization is determined first of all by production methods and principles of decoration 
(unglazed, glazed, or painted), however the functional specificity is often demonstrated by nature 
of a vessel’s form.

The regional peculiarities of the earthenware are observed distinctly enough in forms of pip-
kins, large pots, unglazed jugs, in form and dйcor of plates and other examples of painted table-
ware. Meanwhile, there is difficult to retrace any regional specificity in such varieties of tableware 
as glazed jug, tykva (banka – a cylindrical fictile vessel similar to pitcher with very narrow neck), 
tykvastyi hlechyk (dzbanok – pumpkin-shaped pitcher), tsidylnyk (drushliak – strainer), sloyik 
(banka – high jar of clay), barylo (cask), baklaha (flask). 

The regional originality is also determined by dйcor of the earthenware – both the elements of 
decorative patterns, and the nature of their interpretation: a lot of the general Ukrainian motifs 
of ornament are interpreted by the potters in their ceramic centres in accordance with their local 
particular traditions that in fact determine any of local artistic and stylistic peculiarities. The com-
mon kitchen utensils were decorated by the Ukrainian potters with engraving, imprints of stamp, 
glossing; they were also overlaid with achromatic and coloured glazes; whereas the tableware were 
adorned with underglaze paints.

Keywords: earthenware, artistic features, dйcor, form, pipkin, large pot, pumpkin-shaped pit-
cher, plate.
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ХАТНІЙ СТІНОПИС ЛЕМКІВЩИНИ У ВІТЧИЗНЯНИХ 
І ЗАРУБІЖНИХ ДЖЕРЕЛАХ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано українські, польські та словацькі наукові джерела, у яких роз-
глянуто самобутнє явище духовної і матеріальної культури Лемківщини – хатній стінопис. 
Здійснено систематизацію праць Юліана Тарновича (Бескида), Романа Райнфуса, Ірини До-
брянської, Анни Кісілевської, Івана Красовського, Мирослава Сополиги, Архипа Данилюка 
та інших авторів з перспективою подальшого мистецтвознавчого дослідження теми. 

Ключові слова: хатній стінопис, традиція, Лемківщина, наукова фіксація, орнамент.

В статье проанализированы украинские, польськие и словацкие научные источники, в 
которых рассматривается самобытное явление духовной и материальной культуры Лемковщи-
ны – настенная роспись жилища. Систематизированы труды Юлиана Тарновича (Бескыда), 
Романа Райнфусса, Ирины Добрянской, Анны Кисилевской, Ивана Красовского, Мирослава 
Сополыги, Архипа Данилюка и других авторов с перспективой дальнейшего искусствоведче-
ского исследования темы.

Ключевые слова: настенная роспись, традиция, Лемковщина, научная фиксация, орнамент.

The article analyzes the Ukrainian, Polish, and Slovak scientific sources covering the original 
phenomen of the Lemkivshchyna spiritual and material culture – house mural painting. There 
have been classified the works of Yulian Tarnovych (Beskyd), Roman Reinfuss, Iryna Dobrianska, 
Anna Kisilevska, Ivan Krasovskyi, Myroslav Sopolyha, Arkhip Danyliuk and other authors in 
prospect of the theme’s subsequent art study.

Keywords: house mural painting, tradition, Lemkivshchyna, scientific records, ornament.

Історіографія досліджень матеріальної та духовної культури Лемківщини – етно-
контактної території зі складною історичною долею – охоплює значну кількість різно-
аспектних праць. Серед них особливе місце посідають вітчизняні й зарубіжні джерела, 
у яких вагому або побіжну увагу приділено хатньому стінопису – непересічному явищу 
народного побуту лемківського краю. Настінний розпис житла з позицій різних куль-
турних традицій розглядали у своїх працях українські, польські та словацькі вчені.

Варто виокремити дві основні групи наукових джерел з розпису. Відомості про 
хатнє малювання містяться насамперед у багатьох етнологічних працях, присвячених 
матеріальній культурі та зокрема житловому будівництву лемків. Ці праці є важли-
вими з погляду достовірності наукової фіксації явища, хоча основна увага в них зо-
середжена на констатації осередків побутування й описах технології малювання. 

Другу невелику групу складають дослідження, у яких висвітлено суто настінний 
розпис. Розвідки містять аналіз художніх і технологічних особливостей малювання 
здебільшого Північної Лемківщини (нині – територія Польщі), узагальнюють певні 
напрацювання з цієї теми, уводять до наукового обігу зразки розпису. У цих небага-
тьох дослідженнях здійснено аналіз композиції та орнаментальних мотивів мальова-
ного декору в ансамблі житла.

Метою статті є систематизація й усебічний аналіз джерел, присвячених хатньому 
стінопису Лемківщини, з перспективою подальшого дослідження цього явища в кон-
тексті сучасної мистецтвознавчої науки. Поставлено завдання виокремити з-поміж 
наукових і науково-популярних праць базові розвідки за темою хатнього малюван-
ня лемків.

Давня традиція стінопису в кожному регіоні України мала свої особливості. На 
відміну від центральних і південних теренів, у Карпатському регіоні розписом оздоб-
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лювали здебільшого зовнішні поверхні 
зрубів. Відрізнялися принципи розта-
шування декору, що пов’язано з буді-
вельними традиціями та застосуванням 
певних матеріалів. Найяскравішого ви-
раження традиція розпису набула на 
Лемківщині, автентична територія якої 
нині перебуває в межах кордонів Украї-
ни, Польщі та Словаччини.

Увага до хатнього малювання лем-
ків простежується від 1930-х років. 
У науковому доробку публіциста, пись-
менника, громадського діяча Юліана 
Тарновича (Бескида), опублікованому 
як в Україні, так і за її межами, роз-
глянуто особливості етнокультури лем-
ків. Зокрема, у праці «Ілюстрована 
історія Лемківщини» (1936), перевида-
ній у Нью-Йорку (1964) [18] та Львові 
(1998) [19], уміщено кілька фото лем-
ківських хат, «мальованих на чорно 
(нафтовою ропою) з білими пасмами» 
[17, с. 26, 40, 44].

Значно докладніше оздоблення хат 
розглянуто в книзі «Лемківщина. Ма-
теріальна культура» (1941), виданій 
невеликим накладом Українським то-
вариством у Кракові, що присвячена 

особливостям господарювання, будівництва, одягу, традиційних занять лемків [20]. 
Друге, доповнене, видання цієї праці вийшло друком 1972 року в Торонто [1]. Окре-
мий підрозділ «Білення та прикрашування хати» містить докладну характеристику 
орнаментації вікон, дверей, кутів- вуглин лемківських житлових споруд. Монографія 
проілюстрована значною кількістю виразних світлин і графічних замальовок із зо-
браженнями стінопису споруд з різних осередків лемківського краю, зокрема із сіл 
Посяння – Воля Мигова, Радощиці, Злозецьке [1, с. 10, 25, 52]. На одному із числен-
них фото виразно простежуються впливи словацької традиції на хатні розписи села 
Дубне біля Мушина [1, с. 160].

Починаючи з 1930-х і по 1990-ті роки, традиційну народну культуру Лемківщини 
досліджував один із провідних польських карпатознавців Роман Райнфус. У низці 
розвідок, присвячених народному житловому будівництву та мистецтву, учений роз-
глянув особливості пофарбування дерев’яних поверхонь хат у південних, західних та 
східних повітах Лемківщини [11; 23–27], наголосивши, що народна культура лемків 
на території Польщі та Словаччини має відмінності. Так, найвиразнішим Р. Райн-
фус уважав хатнє малювання на польській території Лемківщини з його багатою 
геометричною та рослинною орнаментикою, підкресленням стиків між зрубами й об-
рамленням вікон білою фарбою [24, s. 137–138]. Серед таких осередків – Смільник, 
Команча, Зубраче.

На особливу увагу заслуговує окрема ґрунтовна розвідка вченого, присвячена ма-
люванню селянських хат на теренах Південної та Середньої Польщі. У контексті 
цієї території розглянуто стінописи лемків з повітів Лісько, Опосло, Ослава, Сянок, 
Солинка [25]. Учений описав технологію малювання, охарактеризував особливості 
настінної орнаментації житлових і господарчих споруд різних осередків, виокремив 
типові мотиви декору. Багата на цінні польові матеріали розвідка містить чимало 
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світлин і графічних таблиць із зафіксо-
ваними на них розписами Західної та 
Східної Лемківщини першої полови-
ни ХХ ст.

Про мальовані зруби в долині Осла-
ви й Солинки в 1930-х роках писали 
Я. Фальковський та Б. Пашицький [21, 
s. 60]. У подальшому дослідник поль-
ського народного будівництва, архітек-
тор і вчений Ігнацій Тлочек виділив 
з-поміж інших лемківський тип хати з 
характерним поліхромним декоруван-
ням зрубів [29, s. 6, 46].

Вагомим внеском у вивчення народ-
ної культури лемків стали розвідки вче-
них Сяноцького музею народного будів-
ництва «Лемківщина» (нині – Польща). 
Ґрунтовні дослідження хатніх стінопи-
сів здійснила співробітниця цього Му-
зею Ірина Добрянська. У 1930–1944 ро-
ках вона виконала понад 70 замальовок 
хатнього малювання сіл Ліського пові-
ту, розташованих уздовж річки Осла-
ва. Послуговуючись замальовкою як 
методом наукової фіксації матеріалу 
(фотографувати було заборонено), до-
слідниця намагалася бути максимально 
точною. В анотаціях до малюнків вона 
не лише зазначила місцеву назву зобра-
ження, але й указала датування, матеріали виконання, місцевість, зафіксувала масш-
таб. У своїх замальовках І. Добрянська прагнула наблизитися до відтворення натури, 
використовуючи прийом імітації фактури мальованої дерев’яної поверхні за допомо-
гою пастозного нашарування гуаші та білого графічного контура.

Хатньому малюванню Лемківщини присвячено дві публікації дослідниці, підго-
товлені вже у Львові, де вона була співробітником Державного музею етнографії та 
художнього промислу АН УРСР [6; 7]. У цих розвідках І. Добрянська охарактери-
зувала технологію й техніку створення розписів, особливості їх розміщення, уперше 
здійснила науковий аналіз типових мотивів орнаменту. Так, вона виокремила гео-
метричні мотиви на основі кола («колічко», «зубкате колічко», «сонічко», «колічко 
з крапками»), свастики («закулька»), лінії (ламана лінія, «косиця», «кривулька», 
«косичасте»), орнітоморфні («птах», «курочка») і рослинні («лист», «квіт») мотиви. 
Дослідниця надала характеристику розписів багатьох лемківських сіл – Зубраче, 
Дов жиця, Солинка, Смільник, Воля Мигова, Команча, Репедь, Туринське, Щавне.

Свої багаторічні напрацювання з цієї теми І. Добрянська узагальнила в унікаль-
ному альбомі «Настінний розпис лемківських хат. Матеріали до історії українського 
народного розпису». Праця складається з ґрунтовної текстової частини, 73 кольоро-
вих таблиць, анотацій до них, карти-схеми поширення розписів тощо (НМНАПУ, 
НД–2198).

У таблицях І. Добрянської відображені композиційні структури стінописів, окре-
мі мотиви, а також фрагменти розпису в екстер’єрі житлових споруд. З-поміж ком-
позиційних структур дослідниця виокремила найпростіші стрічкові композиції, що 
ґрунтуються на ритмічному повторі одного-кількох мотивів, і складніші – на основі 
ламаної лінії («кривулька», «кривулька з лапчатами», «зубката кривулька»). І. Доб-

Замальовка з альбому І. Добрянської. 
Розпис хатніх дверей.  
Папір, акварель, гуаш.  

с. Солинка, Ліського повіту. НМНАПУ
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рянська зафіксувала також композиції, побудовані на комбінації перехрещених ла-
маних ліній («зюпачна кривулька»), та довільний розпис – малювання без певної 
композиційної структури.

Серед мотивів окрему групу утворюють рослинні – «дерево», «вазон» (місцеві 
 назви у стінописах Лемківщини – «квіт», «лист», «квіт новітній»). У замальовках від-
творено зображення «дерева» типової симетричної структури з вертикальним спря-
муванням будови. Що стосується схем «вазона», то можна виокремити три основ ні: 
лаконічну дзеркально-симетричну структуру з одним центральним стеблом у вигляді 
паростка; симетричну структуру з вертикальним спрямуванням будови, чітко визна-
ченою осьовою лінією та різною кількістю галузок; структуру з трьома рівнозначними 
стеблами. У стінописах Лемківщини переважають симетричні «вазони» з вертикаль-
ною домінантою будови. Основою такого зображення є коло, прямокутник, трикут-
ник, трапеція або прообраз гончарного виробу тощо. Навершя – коло, розета, схема-
тичне зображення квітки.

Найархаїчніші розписи зафіксовано І. Добрянською в південно-східних селах 
Лемківщини. У її замальовках відтворено гранично спрощені стінописи сіл Зубра-
че і Довжиця, у композиціях яких поєднано кілька основних мотивів – «колічка», 
«кривулька», «писанки», «драбинки». Чимало зображень «квіту» на дверях у вигляді 
лаконічної розети, або «ялички», доповненої крапковим контуром. Матеріали дослід-
ниці дають уявлення про стінописи сіл Репедь, Туринське, Щавне – тут малюванням 
оздоблювали лише одвірок та віконні рами. Відтворено типові для хатнього стінопису 
села Команча свастичні мотиви («закульки»). Серед замальовок багатою графічною 
деталізацією вражають розписи села Воля Мигова, у яких поширені мотиви «коси-
часте», «зюпачна кривулька» (особливо в малюванні одвірків). Для розписів цього 
села типовими є симетричні й асиметричні «вазонні» структури. З усіх досліджених 
осередків найбільше кольорів (червоний, зелений та синій) використовували в стіно-
писах села Смільник.

У 1969 році працю І. Добрянської було рекомендовано до друку у видавництві 
«Нау кова думка» спочатку вченою радою Державного музею етнографії та художнього 
промислу АН УРСР, за кілька місяців – вченою радою Інституту мистецтвознавства, 

Мальована 
хата. 
Кінець ХІХ ст. 
с. Команча 
Сяноцького 
повіту. 
Сяноцький 
музей 
народного 
будівництва 
(Польща)
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фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР (далі – ІМФЕ). Позитивні 
рецензії на альбом підготували провідні фахівці – мистецтвознавці Антін Будзан 
і Ростислав Гарасимчук. Науковим редактором було призначено Віру Свенціцьку, 
пізніше – Бориса Бутника-Сіверського. Утім, двічі – у 1970 та 1971 роках – працю 
вилучали з видавничого процесу з поясненням, що цю тему не варто розглядати окре-
мо, а лише в ширшому контексті розписів усієї України. У клопотанні тодішнього 
директора ІМФЕ Миколи Сиваченка до видавництва «Наукова думка» наголошува-
лося на значимості й важливості видання: «Зважаючи на історико-художню цінність 
роботи І. Добрянської, прошу Вашого сприяння у включенні її видавництвом “Нау-
кова думка” до плану редпідготовки 1972 року...» (НМНАПУ, НД–2198). Спроби 
відстояти цю працю виявилися марними – її не було опубліковано ні в 1972-му, ні в 
наступних роках.

Окремі замальовки й текстові фрагменти дослідження І. Добрянської, підготовле-
ні до друку співробітницею Музею народної архітектури та побуту України (нині – 
НМНАПУ) Романою Кобальчинською, було опубліковано 2007 року в журналі «На-
родне мистецтво» [8].

Серед розвідок 1970-х років Сяноцького музею народного будівництва, який до-
тепер у Польщі є вагомим осередком досліджень лемківської історії та культури, ви-
різняється стаття дослідниці Анни Кісілевської, присвячена особливостям хатнього 
розпису на сході Лемківщини, зокрема його колористиці й технікам виконання [22].

Для вивчення стінописів лемків важливими є також дослідження науковців Музею 
українсько-руської культури у Свиднику (Словаччина). Типові й відмінні риси будів-
ництва та поліхромного оздоблення хат у взаємозв’язку українських, польських і сло-
вацьких традицій розглянув у своїх працях Мирослав Сополига [14; 15; 28]. Автор 
докладно охарактеризував технологічні особливості розміщення мальованого декору 
в архітектурі Бардієвської і Старолюбовнянської округ [15, с. 129–137]. В аспекті за-
значеної тематики вагомою є розвідка вченого з історіографії досліджень традиційної 
матеріальної культури Північно-Східної Словаччини [16].

Типові риси настінного малювання в різних місцевостях Лемківщини виокремив 
Іван Красовський у працях, присвячених матеріальній культурі лемків, зокрема особ-
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ливостям житлового будівництва. Дослідник зосередив увагу на питанні взаємовпли-
вів у розписах українсько-польського та українсько-словацького пограниччя. Так, на 
його думку, пофарбування хат вертикальними білими смугами на заході Лемківщи-
ни – вплив словацької традиції [9, с. 336]. І. Красовський охарактеризував декору-
вання лемківських хат першої половини ХХ ст. в різних осередках, окреслив ареали 
його поширення. За визначенням ученого, малювання зрубів типове для центральної 
частини Північної Лемківщини, зокрема для Горлицького і Ясельського повітів, і 
знач но поширене у східній частині Північної Лемківщини [10, с. 33].

Характеристику хатнього настінного малювання лемків у взаємозв’язку з конструк-
тивними особливостями житла містять окремі публікації Архипа Данилюка [2, с. 20–
21]. Стінопис лемків він описав у низці видань, присвячених українській традиційній 
архітектурі [3–5].

Настінний розпис Лемківщини розглянуто також у колективних працях вітчизня-
них учених. Так, у двотомному виданні «Лемківщина», присвяченому етнокультурі 
лемків, у розвідці Василя Сивака про народне житлове будівництво виокремлено 
три способи малювання зовнішніх зрубних стін: «1) білення вапном всієї поверхні 
зрубу чи лише горизонтальними та вертикальними смугами; 2) вживання нафтової 
ропи, фарби і глини як підґрунтя для подальшого малювання зверху вапном смугами; 
3) малювання орнаментів на зовнішніх частинах хати» [12, с. 272–274]. Узагальнення 
здійснено на основі досліджень розписів Північної Лемківщини.

У контексті розписів України висвітлено самобутні риси хатнього настінного малю-
вання лемків в одному з розділів колективної п’ятитомної монографії «Історія декора-
тивного мистецтва України», виданої Інститутом мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України [13].

Історіографія окресленої тематики засвідчує інтерес вітчизняних і зарубіжних 
етнологів, краєзнавців, письменників до хатнього стінопису Лемківщини впродовж 
ХХ – початку ХХІ ст. Про розпис писали Ю. Тарнович (Бескид), Р. Райнфус, А. Кі-
сілевська, І. Красовський, розглядаючи його фрагментарно, в окремих осередках, зде-
більшого в межах нинішньої Польщі. Найґрунтовніше мистецтвознавче досліджен-
ня хатнього малювання лемків здійснила І. Добрянська в 1940–1960-х роках. Певні 
аспекти розпису висвітлювали у своїх працях М. Сополига, А. Данилюк, В. Сивак 
та інші вчені. Історіографічний огляд джерельної бази праць дослідників стінопису 
Лемківщини сприятиме подальшому вивченню й науковому осмисленню непересічно-
го самобутнього явища традиційної культури регіону. 
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SUMMARY

The historiography of the Lemkivshchyna house mural painting studies embraces the national 
and foreign scientific sources which analyze this expressive phenomenon of folk mode of life from 
different perspectives. The scholars’ interests in wall painting can be retraced to the 1930s.

The scientific heritage of Yulian Tarnovych (Beskyd) published both in Ukraine and abroad, 
examines the features of the Lemky ethnic culture on the whole and their mural painting in 
particular. Since the 1930s up to the 1990s the Lemkivshchyna traditional folk culture has been 
investigated by one of the leading Polish experts in Carpathian culture – Roman Reinfuss. In a 
number of his studies dealing with folk house building, the scientist considers the features of huts’ 
wooden surface staining in the southern, western, and eastern districts of Lemkivshchyna.

Considerable contributions to studying the Lemky folk art were the works of scholars of the 
Rural Architecture Museum of Sanok Lemkivshchyna (now – Poland). The most weighty research 
of house mural painting was made by the museum’s worker Iryna Dobrianskа. In 1930 through 
1944, she drew over 70 sketches of the mural painting in the villages of Lisko county located along 
the Osława river. The researcher’s two publications and a unique still unpublished album Mural 
Painting of the Lemky Huts. Materials for the History of Ukrainian Folk Painting dealt with the 
Lemkivshchyna house mural painting. 

The features of the Lemky hut decoration in variuos centres in the first half of the XXth cen-
tury and the range of its extension were examined by A. Kisilevska, M. Sopolyha, I. Krasovskyi, 
A. Danyliuk and other researchers in their studies.

The sources analyzed attest a mere fragmentary investigation of Lemkivshchyna house paint-
ing which was carried out only in a certain regions, predominantly within the limits of present-
day Poland. The historiographical review of the works will contribute to further study of this 
research area.

Keywords: house mural painting, tradition, Lemkivshchyna, scientific records, ornament.

УДК 7.071.1Дубцова:76(477)"197/198" Оксана Ламонова  
(Київ)

ТВОРЧІСТЬ СВІТЛАНИ ДУБЦОВОЇ  
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРАФІКИ 1970–1980‑х РОКІВ

У статті проаналізовано зміни, які відбулися в українській книжковій графіці протягом 
1970–1980-х років. Творчість художниці Світлани Дубцової зазначеного періоду розглянуто 
як приклад вияву цих змін.

Ключові слова: С. Дубцова, українська книжкова графіка 1970-х років, українська книж-
кова графіка 1980-х років.

В статье анализируются перемены, произошедшие в украинской книжной графике в 1970–
1980-х годах. Творчество художницы Светланы Дубцовой в указанный период рассматривает-
ся как пример выражения этих перемен.

Ключевые слова: С. Дубцова, украинская книжная графика 1970-х годов, украинская 
книжная графика 1980-х годов.

The article analyzes the changes occurred in the Ukrainian book graphics over the 1970s–
1980s. The creation of graphic artist Svitlana Dubtsova in the mentioned period as an example of 
manifestation of those changes is considered as well.

Keywords: S. Dubtsova, the 1970s Ukrainian book graphics, the 1980s Ukrainian book  
graphics. 
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Творчість Світлани Дубцової в українській (насамперед книжковій) графіці 1970–
1980-х років цілком логічна. Одночасно її роботам притаманна не лише рафінова-
ність, але й деяка екзотичність, що спричинене певною мірою фактами з біографії 
художниці.

Світлана Михайлівна Дубцова народилася 15 січня 1944 року в с. Велике Шереме-
тьєво Тамбовської області (нині – Російська Федерація ). Уже в 1959 році посіла дру-
ге місце на Всесоюзному конкурсі рисунка, який проводив Державний літературний 
музей О. Пушкіна. Навчалася вона в Пензенському педагогічному училищі (1959–
1963 рр., художньо-графічне відділення) та Московському поліграфічному інституті 
(1966–1972 рр., заочно, відділення художньо-технічного оформлення друкованої про-
дукції, викладач – Б. Басов). З 1969 року художниця мешкала в м. Кривому Розі. На 
той час мисткиня вже експонувала свої твори (з 1967 р.). Її перші персональні вистав-
ки відбулися в Дніпропетровську (1978, 1984). У Дніпропетровському художньому 
музеї зберігаються деякі роботи художниці. Чверть століття (1978–2003) С. Дубцова 
була членом Національної спілки художників України.

У 2002 році Світлана Дубцова разом із своїм чоловіком, живописцем і графіком 
Геннадієм Дмитровичем Дубцовим (1937–2009), переїхала до Пензи. Тривалий час 
творче подружжя мешкало також у м. Кам’янці Пензенської області. У Кам’янському 
краєзнавчому музеї зберігаються деякі роботи художниці, частина її архіву.

Померла Світлана Дубцова 8 липня 2008 року, похована в м. Кам’янці 1.
Таким чином, саме з Україною пов’язаний тривалий і важливий період життя і 

творчості мисткині як графіка-ілюстратора. Утім, назвати художницю «книжковим 
графіком» можна лише умовно. 

С. Дубцова співпрацювала з видавництвом «Промінь», для якого оформила кілька 
книг 2, зокрема роман М. Сервантеса «Дон Кіхот» (у серії «Шкільна бібліотека»), але 
кращі твори художниці – самостійні станкові серії за окремими літературними тво-
рами. Такі «варіації на теми» є надзвичайно характерними для українських графіків 
1970–1980-х років 3.

Справа в тому, що графіка, як, утім, усе мистецтво в цілому, стала в 1970– 
1980-х роках простором діалогу художника з глядачем, що, звичайно, вимагало від 
останнього неабиякої душевної і духовної чутливості та чуйності або, частіше, належ-
ності до «кола посвячених», володіння певними «кодами», «ключами» до художнього 
твору 4. Книжкова графіка при цьому опинялася навіть у більш виграшному станови-
щі, адже пропонувала не лише діалог митця з глядачем чи його героями, але й митця 
з митцем – автором літературного тексту 5.

Зрозуміло, що демонструючи «прагнення до багатоплановості, художники оби-
рають для ілюстрування твори літератури, що потребують складних рішень»  [6, 
c. 15] 6. Поезії Т. Шевченка і повісті М. Гоголя  [див: 16, c. 6–8] 7 не втрачають 
своєї актуальності, але можуть опинитися на одній виставці поряд з абсолютно екзо-
тичними «1002 ніччю Шехерезади» Е. А. По і «Осінню патріарха» Г. Г. Маркеса. 
І, якщо в 1970-х роках художники ілюстрували твори Б.-І. Антонича, А. Ахматової, 
М. Цвєтаєвої, О. Гріна, давню японську поезію, то в наступному десятилітті їхню 
увагу привертають тексти Ф. Г. Лорки, Х. Л. Борхеса, Р. Бредбері. Наприклад, на 
виставці 1981 року графіки-книжники експонували ілюстрації до роману О. Толстого 
«Петро І» (С. Якутович) 8, «Записок з Мертвого будинку» Ф. Достоєвського (Н. Тол-
качова) 9, «Воскової персони» і «Малорічного Вітушишнікова» Ю. Тинянова (І. Ви-
шинський) 10 – тобто «уже самий вибір творів для ілюстрування» свідчив про «їх 
бажання ставити і вирішувати складні завдання» [5, c. 29] 11. Додамо також, що всі 
згадані «літературні першоджерела» були для своїх ілюстраторів (і певною мірою для 
глядачів) насамперед книгами «з ключем». «Він дає життя тим думкам письменни-
ків, які мають значення для сучасника», – пише, наприклад, Р. Яців про ілюстрації 
львівського графіка Ю. Чаришникова до творів М. Гоголя і М. Салтикова-Щедріна  
[17, c. 97].
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Для Світлани Дубцової максимально близьким літературним першоджерелом ста-
ли переважно казки (не народні, а літературні, і головно західноєвропейські). Вона 
проілюструвала «Дюймовочку» (1973), «Кресало», «Снігову королеву», «Диких ле-
бедів» (1978) Г.-К. Андерсена, «Попелюшку» Ш. Перро (1983), пізніше – дитячу 
повість Л. Вершиніна «Пригоди Бертольдо» (за мотивами італійських казок) і «Каз-
ку про царя Салтана» О. Пушкіна. «Її рисунки олівцем до казок Г.-К. Андерсена 
привернули увагу особливою легкістю ліній, одухотвореністю образів, вишуканістю 
композиційної побудови. Разом із тим у них відчувалася смілива, тверда рука худож-
ника, що впевнено акцентувала головне, не загромаджуючи аркуша, бережливо стави-
лася до білого тла паперу. Прискіпливість, скрупульозність, відпрацьованість деталей 
зображень диктувалася самою технікою: рисуванням частим дрібним штрихом, наче 
відточуванням форми гострим олівцем. Ілюстрації приковували увагу, поступово роз-
криваючи глядачеві нові подробиці», – пише В. Морозова в статті про першу пер-
сональну виставку художниці [13, c. 31]. Далі дослідниця говорить про рафіновану, 
душевну трепетність ілюстрацій до казок Г.-К. Андерсена [13, c. 32].

Найвідоміший і певною мірою підсумковий цикл казкових ілюстрацій С. Дубцової 
до Андерсенових «Диких лебедів» незвичний, дуже суб’єктивний і, чесно кажучи, 
зовсім недитячий. Художниця рішуче відкидає шлях «красивості», як-от стилізацію 
«під готику». Зокрема, виконані олівцем її малюнки, на яких у сліпучо-білому просто-
рі виникають складно «грановані» сріблясто-сірі та вугільно-чорні форми, нагадують 
радше Врубеля, ніж розкішний часослов герцога Беррійського. Замість традиційно- 
казкових пишних палаців, затишних містечок і зовсім нестрашних дрімучих лісів 
Світлана Дубцова створює суворий, холодний і загадковий світ, у якому мужність і 
жертовність Елізи стають особливо складними і важливими, а сама вона – не просто 
милою дівчиною чи навіть прекрасною принцесою, а втіленням світла, яке не може 
загасити темрява. Не можна сказати, що цикл робіт мисткині до «Диких лебедів» не-
романтичний, але його романтизм (який уже межує з символізмом) особливий. 

Суб’єктивність художниці проявляється також у сюжетах, обраних для ілюстру-
вання. Відверто кажучи, їх не завжди можна вважати найхарактернішими в «Диких 
лебедях», тобто такими, за якими саме цю казку відразу ж можна впізнати. У ката-
лозі виставки С. Дубцової вміщено малюнки «Еліза в селі» та «Еліза і мачуха». По-
рівняємо відповідні уривки з твору Андерсена з їх трактуванням С. Дубцовою.

Отже, королева-мачуха «за тиждень... віддала маленьку Елізу одним селянам». 
Потім розповідається про перетворення одинадцяти братів-принців на лебедів. І далі: 
«Був світанок, коли вони прилетіли до хатинки селянина, де спала їхня сестричка 
Еліза. Лебеді кружляли над дахом, витягували довгі шиї, били крилами, але ніхто не 
почув і не побачив їх... Бідна маленька Еліза прокинулась у хатинці селянина і по-
чала гратися зеленим листочком, – інших іграшок вона не мала. Дівчинка проткнула 
дірочку в листочку і визирала крізь неї на сонце... День минав по дню, схожий один 
на один. Вітер, літаючи в трояндових кущах перед хатинкою, шепотів: 

– Хто може бути прекрасніший за вас?
Троянди хитали голівками й казали: 
– Еліза!
І це була правда. 
Коли Елізі минуло п’ятнадцять років, її забрали додому» 12. 
На рисунку мисткиня зобразила вуличку на околиці села або, імовірніше, ма-

ленького містечка з кількаповерховими будинками, колодязем-фонтаном і високою 
тонкою башточкою-дзвіницею з гострим шпилем. Художниця ретельно (навіть лю-
бовно) промальовує численні деталі, симпатичні, а іноді й трохи кумедні – черепицю 
дахів, камінь мурованих стін, віконниці й ажурні ґрати у вікнах, навіть білизну на 
маленькому «балкончику» одного з будинків. Трояндових кущів на малюнку немає, 
оскільки події, очевидно, відбуваються в холодну пору року, але є чимало дерев. Село 
живе власним життям – ми бачимо кількох його мешканців, а також стовпи диму, 
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які підіймаються з усіх димарів. Проте ця романтична декорація чомусь не вигля-
дає затишною. Навпаки, будинки утворюють глибоку й похмуру «ущелину» навколо 
постаті Елізи, яка здається не просто тендітною, а майже прозорою поряд із їхніми 
грізними об’ємами. Більше того, темні маси черепичних дахів зорово є надто важки-
ми для світлих стін, і будинки, втрачаючи усталеність, нібито «падають» на маленьку 
героїню (тим більше, що деякі з них і справді трохи нахилилися вперед). Одночасно 
композиція малюнка створює й інше враження – постать Елізи наче «розсуває» густу 
темну масу навколо себе й з’являється щілина, у яку аж до нижнього краю аркуша 
проникають світло і повітря. Зауважимо, що селян глядач помічає поступово й повіль-
но розглядаючи малюнок. Елізу він бачить відразу. Незважаючи на маленький розмір 
постаті, чітко прочитується також рух Елізи, спрямований уверх. У С. Дубцової дів-
чинка продовжує гратися листочком, і погляд глядача прямує за її піднятою рукою, 
«відштовхується» від шпиля дзвіниці і веж замку на скелі (адже вже зрозуміло, що 
Елізу цікавить не замок) і опиняється в нічим не заповненому просторі неба, звідки 
героїня чекає допомоги, а глядач – продовження подій.

Хоча рисунок «Еліза і мачуха» розташований у каталозі після «Елізи в селі», 
у казці ці епізоди мають іншу послідовність. Власне кажучи, художниця ілюструє 
такий уривок: «У палаці було велике свято, і діти гралися в “гості”. Але замість со-
лодких пиріжків і печених яблук, які вони завжди одержували для цієї гри досхочу, 
мачуха дала їм самий пісок у чашці і сказала, що вони можуть уявити собі, ніби це 
ласощі» [1, c. 3]. Художниця переносить події у величезний замковий підвал. Важкі 
прикраси стрільчастої стелі, вузькі гвинтові сходи, шахова підлога і численні завіси 
роблять його схожим на зачаровану печеру, але ще більше – на якусь «задзеркальну» 
декорацію в стилі Мауріца Ешера, яку щільно «заселяють» численні слуги і служни-
ці, що не лише подають і несуть щось на верхні поверхи, але й влаштовують власний 
бенкет, не звертаючи особливої уваги на головних героїв (пізніше подібні гротескові 
персонажі-споглядачі з’являться в ілюстраціях С. Дубцової до «Двох веронців» і 
«Дон Кіхота»). При цьому братів Елізи на малюнку немає, тобто з численних дійо-
вих осіб цієї досить жвавої сцени сюжету «Диких лебедів» безпосередньо стосуються 
лише дві – Мачуха й Еліза. Вони розташовані на передньому плані і водночас – 
у найнижчій частині композиції, але головна подія розгортається саме навколо них. 
Що сталося, без тексту Андерсена сказати неможливо, але зрозуміло, що елегантна 
жінка не випадково завмерла в гордовитій позі, а дівчинка має відчувати розгубле-
ність і образу – малюнок побудовано так, що вся його «вага» тисне на постать Елізи 
і зорово «вичавлює» її за межі композиції. Не менш важливим є й ще один момент: 
композиція малюнка «роздрібнена» – вона навіть не складається з нечисленних ма-
леньких часточок, а радше «розвалюється» на них. Руйнується й світ, до якого звикла 
Еліза, і вона залишається серед «уламків», самотня, чужа, нікому не потрібна. Але 
характерним є те, що ця крихітна вертикаль витримує й утримує неймовірний тягар, 
що на неї «валиться», і одночасно, як може, зорово «скріплює» структуру рисунка.

Мабуть, найвдалішим у серії до «Диких лебедів» є малюнок, на якому зображено 
Елізу в лісі. Наведемо відповідний уривок із казки: «Раптом залунав мисливський 
ріг. Елізу охопив страх. Звуки наближалися, вона почула гавкання собак. Переля-
кана, вбігла Еліза в печеру, зв’язала кропиву, що її зібрала й витіпала, і сіла на неї. 
В ту ж мить з кущів вистрибнув великий пес, за ним ще кілька. Вони голосно гавкали 
і стрибали навколо неї. За кілька хвилин перед печерою з’явилися мисливці. Найкра-
сивіший з них, що був королем цієї країни, підійшов до Елізи» [1, c. 19].

Нескладно побачити, що С. Дубцова свідомо відмовилася від численних подробиць 
і деталей, які фігурують у тексті Андерсена – вона не зображує ні собак, ні інших 
мисливців, ні навіть печери (але, наприклад, Еліза у неї все ж таки сидить на своїй 
кропив’яній пряжі). На її рисунку панує ліс – монументальний і віковічний, гранді-
озні дерева якого затуляють небо. Художниця ретельно промальовує кожну з гілок, 
навіть трохи «декорує» деякі з них ніжним кучерявим листям, але це не нівелює 

http://www.etnolog.org.ua

І
Що сталося, без тексту Андерсена сказати неможливо, але зрозуміло, що елегантна 

І
Що сталося, без тексту Андерсена сказати неможливо, але зрозуміло, що елегантна 
жінка не випадково завмерла в гордовитій позі, а дівчинка має відчувати розгублеІжінка не випадково завмерла в гордовитій позі, а дівчинка має відчувати розгубле
ність і образу Іність і образу – малюнок побудовано так, що вся його «вага» тисне на постать Елізи І– малюнок побудовано так, що вся його «вага» тисне на постать Елізи 
і зорово «вичавлює» її за межі композиції. Не менш важливим є й ще один момент: Іі зорово «вичавлює» її за межі композиції. Не менш важливим є й ще один момент: Ікомпозиція малюнка «роздрібнена»Ікомпозиція малюнка «роздрібнена»
леньких часточок, а радше «розвалюється» на них. Руйнується й світ, до якого звикла Іленьких часточок, а радше «розвалюється» на них. Руйнується й світ, до якого звикла 
Еліза, і вона залишається серед «уламків», самотня, чужа, нікому не потрібна. Але ІЕліза, і вона залишається серед «уламків», самотня, чужа, нікому не потрібна. Але 
характерним є те, що ця крихітна вертикаль витримує й утримує неймовірний тягар, Іхарактерним є те, що ця крихітна вертикаль витримує й утримує неймовірний тягар, 
що на неї «валиться», і одночасно, як може, зорово «скріплює» структуру рисунка.Іщо на неї «валиться», і одночасно, як може, зорово «скріплює» структуру рисунка.

М
ці, що не лише подають і несуть щось на верхні поверхи, але й влаштовують власний 

М
ці, що не лише подають і несуть щось на верхні поверхи, але й влаштовують власний 
бенкет, не звертаючи особливої уваги на головних героїв (пізніше подібні гротескові 

М
бенкет, не звертаючи особливої уваги на головних героїв (пізніше подібні гротескові 
персонажі-споглядачі з’являться в ілюстраціях С.

М
персонажі-споглядачі з’являться в ілюстраціях С.
«Дон Кіхота»). При цьому братів Елізи на малюнку немає, тобто з численних дійо

М
«Дон Кіхота»). При цьому братів Елізи на малюнку немає, тобто з численних дійо

М
вих осіб цієї досить жвавої сцени сюжету «Диких лебедів» безпосередньо стосуються 

М
вих осіб цієї досить жвавої сцени сюжету «Диких лебедів» безпосередньо стосуються 

– Мачуха й Еліза. Вони розташовані на передньому плані і водночасМ– Мачуха й Еліза. Вони розташовані на передньому плані і водночас
найнижчій частині композиції, але головна подія розгортається саме навколо них. Мнайнижчій частині композиції, але головна подія розгортається саме навколо них. 

Що сталося, без тексту Андерсена сказати неможливо, але зрозуміло, що елегантна МЩо сталося, без тексту Андерсена сказати неможливо, але зрозуміло, що елегантна 
жінка не випадково завмерла в гордовитій позі, а дівчинка має відчувати розгублеМжінка не випадково завмерла в гордовитій позі, а дівчинка має відчувати розгубле

– малюнок побудовано так, що вся його «вага» тисне на постать Елізи М– малюнок побудовано так, що вся його «вага» тисне на постать Елізи 
і зорово «вичавлює» її за межі композиції. Не менш важливим є й ще один момент: Мі зорово «вичавлює» її за межі композиції. Не менш важливим є й ще один момент: Мкомпозиція малюнка «роздрібнена»Мкомпозиція малюнка «роздрібнена»
леньких часточок, а радше «розвалюється» на них. Руйнується й світ, до якого звикла Мленьких часточок, а радше «розвалюється» на них. Руйнується й світ, до якого звикла 

Ф
палаці було велике свято, і діти гралися в “гості”. Але замість со

Ф
палаці було велике свято, і діти гралися в “гості”. Але замість со

лодких пиріжків і печених яблук, які вони завжди одержували для цієї гри досхочу, 

Ф
лодких пиріжків і печених яблук, які вони завжди одержували для цієї гри досхочу, 
мачуха дала їм самий пісок у чашці і сказала, що вони можуть уявити собі, ніби це 

Ф
мачуха дала їм самий пісок у чашці і сказала, що вони можуть уявити собі, ніби це 

3]. Художниця переносить події у величезний замковий підвал. Важкі 

Ф
3]. Художниця переносить події у величезний замковий підвал. Важкі 

прикраси стрільчастої стелі, вузькі гвинтові сходи, шахова підлога і численні завіси 

Ф
прикраси стрільчастої стелі, вузькі гвинтові сходи, шахова підлога і численні завіси 
роблять його схожим на зачаровану печеру, але ще більшеФроблять його схожим на зачаровану печеру, але ще більше – на якусь «задзеркальну» Ф– на якусь «задзеркальну» 
декорацію в стилі Мауріца Ешера, яку щільно «заселяють» численні слуги і служниФдекорацію в стилі Мауріца Ешера, яку щільно «заселяють» численні слуги і служни
ці, що не лише подають і несуть щось на верхні поверхи, але й влаштовують власний Фці, що не лише подають і несуть щось на верхні поверхи, але й влаштовують власний 
бенкет, не звертаючи особливої уваги на головних героїв (пізніше подібні гротескові Фбенкет, не звертаючи особливої уваги на головних героїв (пізніше подібні гротескові 
персонажі-споглядачі з’являться в ілюстраціях С.Фперсонажі-споглядачі з’являться в ілюстраціях С. Дубцової до «Двох веронців» і ФДубцової до «Двох веронців» і 
«Дон Кіхота»). При цьому братів Елізи на малюнку немає, тобто з численних дійоФ«Дон Кіхота»). При цьому братів Елізи на малюнку немає, тобто з численних дійоФвих осіб цієї досить жвавої сцени сюжету «Диких лебедів» безпосередньо стосуються Фвих осіб цієї досить жвавої сцени сюжету «Диких лебедів» безпосередньо стосуються 

Е
Елізу цікавить не замок) і опиняється в нічим не заповненому просторі неба, звідки 

Е
Елізу цікавить не замок) і опиняється в нічим не заповненому просторі неба, звідки 

Хоча рисунок «Еліза і мачуха» розташований у каталозі після «Елізи в селі», 

Е
Хоча рисунок «Еліза і мачуха» розташований у каталозі після «Елізи в селі», 

у казці ці епізоди мають іншу послідовність. Власне кажучи, художниця ілюструє Еу казці ці епізоди мають іншу послідовність. Власне кажучи, художниця ілюструє 
палаці було велике свято, і діти гралися в “гості”. Але замість соЕпалаці було велике свято, і діти гралися в “гості”. Але замість со

лодких пиріжків і печених яблук, які вони завжди одержували для цієї гри досхочу, Елодких пиріжків і печених яблук, які вони завжди одержували для цієї гри досхочу, 
мачуха дала їм самий пісок у чашці і сказала, що вони можуть уявити собі, ніби це Емачуха дала їм самий пісок у чашці і сказала, що вони можуть уявити собі, ніби це 

3]. Художниця переносить події у величезний замковий підвал. Важкі Е3]. Художниця переносить події у величезний замковий підвал. Важкі 
прикраси стрільчастої стелі, вузькі гвинтові сходи, шахова підлога і численні завіси Еприкраси стрільчастої стелі, вузькі гвинтові сходи, шахова підлога і численні завіси 

– на якусь «задзеркальну» Е– на якусь «задзеркальну» 



90    

загальне враження урочистої і грізної сили, яка лякає й одночасно захищає. Важка 
темна маса дерев композиційно «нависає» над значно більш прозорою й тендітною 
нижньою частиною малюнка, роблячи ще беззахиснішими маленькі постаті двох пер-
сонажів, яким судилося несподівано зустрітися. Водночас той самий ліс утворює нав-
коло Елізи щось подібне до «захисного шару» – не випадково, перебуваючи під його 
охороною, героїня не виглядає ані переляканою, ані стурбованою (і, можливо, саме 
тому відпадає потреба зображувати ще й печеру – адже весь ліс стає на малюнку 
С. Дубцової чимось подібним до величезної печери). Урешті-решт, головні страждан-
ня Елізи розпочнуться саме тоді, коли вона залишить ліс і опиниться в королівському 
палаці. Герой (хто б це не був – король чи один із його мисливців) виглядає значно 
розгубленішим, звичайно, здивованим і, головне – набагато самотнішим. Уся сцена 
в цілому дивним чином починає нагадувати вже не «Диких лебедів», а зовсім інший 
літературний твір – «Пелеаса і Мелісанду» Метерлінка, де принц Голо заблукав під 
час полювання і в самому серці віковічного лісу також зустрів невідому красуню, що 
гірко ридала біля водоймища, у яке впала корона. Вибрані п’єси Моріса Метерлінка 
(у тому числі «Пелеас і Мелісанда») виходили друком у 1958 і 1972 роках [11; 12], і 
навряд чи подружжя Дубцових, із їхнім інтересом до західноєвропейської класики, 
не звернуло зовсім ніякої уваги на це видання. Це, звичайно, лише припущення, але 
збіг є, безперечно, цікавим.

Цикл до казки «Дикі лебеді» логічно доповнює також портрет самого Ганса-Крістіа-
на Андерсена – «Казкар». Його стилістична подібність до інших малюнків є безумов-
ною, але одночасно художниця обирає тут зовсім іншу й досить характерну компо-
зицію – велика постать Казкаря заповнює майже піваркуша. При цьому її важко 
назвати «монументальною» – навіть у найтемніших своїх фрагментах вона здається 
легкою і напівпрозорою, а головне (завдяки розміщенню по діагоналі) – дуже дина-
мічною, більше того – такою, що летить. Обравши для Казкаря стрімкий рух справа 
наліво (а не навпаки), С. Дубцова ніби примушує його йти «проти вітру», що миттєво 
привносить у малюнок чимало потрібних змістових нюансів – від романтичної замрі-
яності й піднесеності до знов-таки романтичної непокори, ненав’язливо нагадуючи ще 
й про «північну країну біля моря», звідки родом і сам Казкар, і його твори.

Ліва частина рисунка побудована за тими самими принципами, що й інші ілюстра-
ції до «Диких лебедів», – детально й ретельно промальовані «декорації» і маленькі 
постаті персонажів, тільки тепер це – будинки старого Копенгагена і діти, які зди-
вовано й шанобливо споглядають за Казкарем. Звичайно, це можуть бути сучасники 
Андерсена, свідки традиційної прогулянки трохи дивакуватого, але оточеного загаль-
ною увагою письменника, «національного скарбу» Данії [3]. Але несподіваний, на-
півстаровинний-напівсучасний одяг дітей уможливлює ще одне трактування: Казкар 
художниці навідався в сучасний Копенгаген, і його побачили (і впізнали!) нинішні 
діти. Таким чином, малюнок існує нібито в трьох часово-просторових вимірах одразу: 
минуле, сучасне, а також власне казка, на яку майже на наших очах перетворюється 
симпатичний, але все ж таки реальний і в чомусь навіть буденний Копенгаген (а та-
кож його маленькі мешканці), адже будинки міста не випадково виявляються дуже 
схожими на будинки села, у якому потім, у казці, опиниться волею мачухи дівчин-
ка Еліза.

Світлана Дубцова завжди обирала літературу найвищого ґатунку, передусім кла-
сику, причому головно західну. З української і російської класики, крім О. Пушкіна, 
вона проілюструвала «Рассказы из народного русского быта» Марка Вовчка, повість 
І. Тургенєва «Степовий король Лір» 13. «Для кожного письменника художниця зна-
ходить певну манеру, техніку, прагнучи передати духовну атмосферу твору, його рит-
міку, поетику, характерність образів», – пише В. Морозова [13, c. 32]. Але майже всі 
неказкові ілюстративні цикли мисткині, при всьому розмаїтті їхніх «літературних 
першоджерел», якщо й не об’єднує, то вже точно зближує одна дещо незвичайна осо-
бливість – гротеск, – нерідко притаманний і станковій графіці художниці. Він не 
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завжди іронічний, іноді навіть трагічний, що нагадує вже німецьких експресіоністів. 
Зазначимо, що гротеск трапляється в українській графіці 1970–1980-х років, але ши-
рокого розповсюдження не отримує.

«Використовуючи прийом гротеску, художниця свідомо підкреслює граничну екс-
пресію жестів, динаміку рухів людських фігур», – вважає В. Морозова. Трохи далі, 
фіксуючи зростаючий інтерес С. Дубцової до гострохарактерних образів, дослідниця 
пише: «З’являються риси іронії, шаржу... Найбільш яскраво ці риси проявляють-
ся в численних композиційних начерках пером, своєрідних творчих імпровізаціях, 
де художниця фіксує свої враження, спостереження людей, їх побуту, характерів, 
взаємовідносин. Начерки приваблюють дотепністю образного задуму, композиційною 
фантазією, вільною і точною лінією» [13, c. 32]. Але гротеск поступово зростає не 
лише в начерках мисткині. Саме так вона ілюструє «Дон Кіхота» (1980) і Шекспіра, 
причому не лише «Двох веронців» (1980, 1981), але й «Гамлета» (1990) 14.

Характерно, що до шекспірівської комедії С. Дубцова зробила два цикли ілю-
страцій, у яких гротесковість поступово збільшувалася. «У пастелях 1980 року герої 
В. Шекспіра зображені з насмішкуватою іронією. Тут немає зайвих деталей, аксе-
суарів, в образах вражає пластика рухів... Побудовані вони на поєднанні лінійного 
рисунка облич і декоративних барвистих плям одягу. Ілюстрації дуже сценічні, на-
гадують театральні мізансцени. Композиції пером 1981 року виконані легкою ліні-
єю, гнучкою і різноманітною. Образи більш темпераментні і гротескно перебільшені. 
Характер епохи переданий натяками (фрагменти архітектури, побутові деталі, костю-
ми)», – зазначає В. Морозова [13, c. 32].

Крім того, мисткиня нібито відсторонюється, віддаляється від зображуваної по-
дії – щоб подивитися на неї збоку, здалеку, а то й «з висоти пташиного польоту» – і 
справа тут не в композиційних особливостях, а саме у ставленні до того, що від-
бувається: «С. Дубцова не прагне бути точною в зображенні зовнішнього вигляду 
предметів, облич. Її більше хвилює образність і характерність», – пише В. Морозова  
[13, c. 32].

Якщо цикли до «Двох веронців» є досить несхожими між собою, то другий із них 
і цикл до «Дон Кіхота» є стилістично дуже близькими. Більше того, якщо вірити 
В. Морозовій, то спочатку була створена перша (пастельна) версія «Двох веронців», 
потім – «Дон Кіхот», а вже після нього – друга версія «Веронців» (утім, зазначимо, 
що в каталозі до персональної виставки С. Дубцової вказана дещо інша послідов-
ність). Це означає, що малюнки до роману Сервантеса сама художниця вважала не 
лише успіхом, але й певною мірою зразком, який може (чи навіть має) вплинути на 
інші роботи, хоча й присвячені абсолютно різним літературним творам  і навіть зовсім 
іншій епосі.

Манера, у якій виконано малюнки до «Дон Кіхота» і «Двох веронців» (маємо на 
увазі цикл 1981 р.), є певною мірою парадоксальною. Сама їхня техніка (туш, перо) 
нагадує пошуки московських графіків кінця 1950-х – початку 1960-х років, що за-
пропонували замінити традиційні для того часу «розмивочні» ілюстрації подібними 
до начерків легкими й прозорими малюнками, які мали б вписуватися в книжковий 
ансамбль значно краще, ніж «вклейка» з репродукцією живописного по своїй суті 
твору 15. Утім, технікою справа не обмежується. С. Дубцова також не стільки бук-
вально ілюструє, скільки доповнює й коментує текст, жваво, цікаво й навіть дещо 
суб’єктивно. Водночас замість маленьких малюнків, місце яких у книзі навіть не на 
окремій сторінці, а лише на її полях, художниця створює досить великі за розміром 
(85 × 58 см) композиції, ніби намагаючись поєднати в них начерковість (у будь-якому 
випадку як прийом) і монументальність. До того ж цикли мисткині, хоча й ілюстру-
ють літературні твори, не мають майже ніякого відношення до книжкової графіки. 
Звичайно, за бажанням їх можна розмістити в книзі як ілюстрації, але від цього вони 
(як і книга) лише програють. Малюнки до «Двох веронців» і «Дон Кіхота» – це суто 
станкові графічні твори, типові для 1970–1980-х років цикли «за мотивами» того чи 
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того літературного твору, вибір якого є, в ідеалі, суто приватною справою художника, 
а результат характеризує радше його самого, ніж власне літературне першоджерело.

Відзначимо ще одну особливість малюнків С. Дубцової, на яку звернула увагу і 
В. Морозова. У першому циклі художниці до «Двох веронців» ще є спогади про те, 
що ілюструється власне театральна п’єса. У кожній з пастельних композицій фігурує 
небагато (зазвичай троє) персонажів, великі постаті яких пластично і колористично 
об’єднані в щось подібне до мізансцени. «Вистава», яку пропонує у своїх малюнках 
художниця, позбавлена надмірних складностей, сповнена умовностей (саме тих, які 
прийнято називати «театральними») і гротескових перебільшень, але є виразною і 
цікавою. Навіть не знаючи змісту комедії Шекспіра, неважко зрозуміти, про що саме 
приблизно йдеться в кожній зі сцен. Головна роль при цьому належить саме персона-
жам – декорацій і «аксесуарів» майже немає.

Другий цикл – це вже аж ніяк не «сцени з вистави». Правда, простір, у якому 
відбуваються події, є не менш умовним і певним чином навіть більше схожим на те-
атральну декорацію, адже художниця використовує не лише «архітектурні перспек-
тиви» (як на малюнку «Лукавий слуга»), але й дещо загадкові конструкції з колон 
і дерев у діжках, одночасно зображуючи з їхньою допомогою кілька сцен, що відбу-
ваються в різних місцях (як на малюнку «Лист»). Подібні прийоми створюють вра-
ження не театру, а радше «фільму-вистави» чи навіть просто фільму в дещо умовних 
декораціях, проте зі збереженням суто кінематографічних засобів і прийомів. Гротеск 
у трактуванні персонажів посилився майже до карикатури – передусім це стосуєть-
ся, звичайно, «лукавого слуги» Ланса з його незмінним собакою. Щоправда, жіночі 
образи (Джулія та її служниця Лючетта) все ж не позбавлені ліризму. Одночасно 
характери героїв стали не складнішими, але значно заплутанішими – для розуміння 
їхніх учинків тепер уже необхідно перечитати комедію. Утратили герої порівняно з 
першим циклом і в монументальності – адже тепер увага глядача «розпилюється» на 
не менш колоритну «масовку» (іноді її функції отримують навіть самі головні герої – 
наприклад, на малюнку «Лист» головна роль, звичайно, має належати сумній Джулії 
і Лючетті 16, але С. Дубцова вводить у композицію і Валентина, і Протея, і навіть 
Ланса з собакою, розташовуючи їх на другому плані), а також на аксесуари, хоча їх 
нібито й стало не набагато більше (кісточки для собаки Ланса, величезний винний 
глек тощо).

Усі ці прийоми використано в інших «Веронців» з циклу до «Дон Кіхота», створе-
ного дещо раніше, у 1980 році. Зазначимо, що, на відміну від обох варіантів «Двох 
веронців», цей цикл із самого початку задумувався саме як книжковий – адже, крім 
ілюстрацій, до нього входять ще фронтиспіс і 24 буквиці; художниця створила також 
свій варіант оправи майбутньої книги. Ілюстраційні графічні аркуші є меншими за 
розміром (63 × 40 см), але при цьому цикл до «Дон Кіхота» виглядає не як «фраг-
менти майбутньої книги», а саме як «графічна серія за мотивами». Нагадаємо, що 
виконана вона також у техніці «туш», «перо», у начерковій манері, хоча цього разу 
прозорий легкий малюнок поєднано з досить великими темними «плямами», що ство-
рює разом своєрідний і складний ритмічний візерунок.

Гротеск «Дон Кіхота» є значно м’якшим, ніж у «Двох веронцях». Однозначно 
Світлана Дубцова рішуче і, мабуть, свідомо позбавляє свої малюнки якостей, які тра-
диційно прийнято пов’язувати з романом Сервантеса. Вони не є пафосними, не є тра-
гічними (навіть сцена двобою з Лицарем Білого Місяця, яку можна було б трактувати 
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перетворяться потім на великий роман. Глядач, так би мовити, дуже хоче, але не може 
одним пояснити, а іншим (іншому) допомогти. У результаті легкі й веселі, на перший 
погляд, малюнки С. Дубцової викликають відчуття болісної несправедливості.

Ілюстрації мисткині до «Дон Кіхота» – це зазвичай «масові сцени» (на малюнку 
«У корчмі» зображено сім персонажів, «Двобій з лицарем Білого Місяця» – шість 
тощо). Головні герої всюди дещо губляться серед цієї щедрої «масовки». Звичайно, 
не можна сказати, що додаткові персонажі наділені глибокими чи навіть цікавими ха-
рактерами, але вони привертають увагу, «відволікають». Їхнє шепотіння (в ілюстра-
ціях художниці зазвичай хтось із кимось шепочеться, і це, звичайно, не випадково) 
дещо «заглушає» слова самого Дон Кіхота, і ми майже не чуємо його романтичних і 
пафосних промов. Не менш «балакучими» стають і численні побутові деталі, якими 
С. Дубцова щедро доповнює малюнки до «Дон Кіхота», оскільки бруківка й черепи-
ця, залишки обіду на столі, горщик із квіточкою чи навіть просто квіточки цікав-
лять її не менше за людську «масовку». Усе це в цілому нагадує своєрідний жанр 
іспанського живопису XVII ст. – «бодегонес», тобто «корчма». Цікаво, що суттєвого 
стилістичного протиріччя з Сервантесом тут немає й бути не може, адже його роман 
насправді наповнений сценами в жанрі «бодегонес».

Проте набагато цікавішим є те, що, незважаючи на всі ці «складнощі», Дон Кіхот 
на малюнках С. Дубцової все одно існує, він губиться, але не зникає. Більше того – 
розгляд ілюстрації починається саме з пошуку знайомої постаті Лицаря сумного об-
разу – високої, худорлявої, кумедної та величної. Потім, звичайно, розглядається 
«бодегонес», але далі все одно відбувається повернення до головного героя, і тоді 
легкість малюнка тушшю починає сприйматися як прозорість, другорядні герої, на-
віть дуже масивні й поважні, ніби «розтинаються в повітрі» – і глядач (услід за Дон 
Кіхотом і разом із ним) починає намагатися побачити щось крізь цю колоритну, але 
буденну реальність. Перетворення ще не відбувається – ми поки не бачимо Дульсінеї 
замість Альдонси чи велетнів замість вітряків, але воно нібито починається. І те, що 
все закінчується поразкою у двобої з Лицарем Білого Місяця, є досить сумним не 
лише для Дон Кіхота.

Ілюстрації до «Диких лебедів», «Дон Кіхота», «Двох веронців» (варіант 1981 р.) 
є чорно-білими. У циклі до «Гамлета» (1990) знову з’являється колір, але його за-
стосування залишається достатньо умовним. Фактично, ідеться про традиційні для 
художниці малюнки тушшю, ілюміновані пастеллю так само, як раніше вона ілюмі-
нувала їх аквареллю чи гуашшю 17.

Світлана Дубцова залишилася абсолютно байдужою до лінориту, мегапопулярного 
в українських графіків-«шістдесятників», адже в Кривому Розі вона мешкала лише з 
1969 року, тобто могла «відчути» тільки останню фазу етапу «тотального захоплення 
ліноритом». Її «данина шістдесятим» – інтерес до малюнка тушшю, яким захоплю-
валися московські графіки (нагадаємо, що освіту мисткиня здобула саме в Москві). 
Складніше пояснити байдужість художниці до офорту, а також вибір такої кропіткої 
і «неефектної» для глядача техніки, як малюнок олівцем, яка в Україні вважалася 
головно «навчальною», а не творчою, що навіть викликало схвильовані публікації [9, 
c. 3–4; 10, c. 6–8].

Одночасно С. Дубцова активно працювала як живописець, створюючи портрети, на-
тюрморти і «натюрморти в інтер’єрі». «Портретні образи можна назвати образами-вра-
женнями, що виникли під час зустрічей з різними людьми. Майже всі вони виконані 
з пам’яті. І тому так вражає гостре і влучне око митця», – зазначає В. Морозова [13, 
c. 32] 18. Утім, тут існують і винятки, серед найвиразніших – «Портрет старшого лей-
тенанта Г. Ладиги» з Кам’янського краєзнавчого музею, на якому «художниця прагне 
дати складну психологічну характеристику портретованого» [15, c. 5]. 

У натюрмортах мисткині, на думку В. Морозової, «бачимо уважне і щире став-
лення до предметного світу. Майстерність декоративної побудови і технічного вико-
нання поєднується з живим ліричним почуттям, переживанням автора. Це поєднання 
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надає роботам особливої принади. Найчастіше Дубцова зображує затишні куточки 
інтер’єрів з різними аксесуарами побуту, з квітами» [13, c. 32] 19. Однак тут із до-
слідницею важко погодитися. Натюрморти художниці дійсно зазвичай складаються 
з предметів, які давно «мешкали» в її майстерні і, безсумнівно, стали такими собі 
«улюбленцями» – кімнатні квіти, старе крісло, чайник, баночки з фарбами, дещо 
курйозна для майстерні художника валторна. При цьому ніякої, у цьому випадку 
зрозумілої і простимої, сентиментальності в роботах художниці немає, як немає й за-
тишку. Кожен із натюрмортів С. Дубцової – складне, багаторівневе і завжди блискуче 
вирішене художнє завдання. Правда, іноді вся ця холоднувата довершеність демон-
струє нібито сумне «друге дно», немов прекрасна, велика і світла квартира, де, однак, 
ніхто ніколи не жив. Прикладом саме такого твору є «Натюрморт з валторною», який 
зберігається в Кам’янському краєзнавчому музеї. Утім, інші роботи в цьому жанрі 
демонструють більше «теплоти».

Таким чином, роботи Світлани Дубцової 1970–1980-х років посідають належне 
місце в українській книжковій графіці, залишаючись оригінальним і навіть самобут-
нім художнім явищем. Водночас творчість художниці має чимало «точок перетину» 
з вітчизняним мистецтвом зазначеного періоду, як от інтерес до створення станкових 
графічних серій за мотивами літературних творів або авторське, досить вільне (у да-
ному випадку – іронічне, гротескове) трактування літературного сюжету.

1 Науковий співробітник Кам’янського краєзнавчого музею Г. Сойнова люб’язно надала 
фотографію надгробка подружжя Дубцових на одному з кам’янських кладовищ. За її ж по-
відомленням, з плитою пов’язана «міська легенда» – камінь для неї був знайдений самою 
Світланою Дубцовою під час прогулянки. На ньому зображена ластівка – улюблений птах 
художниці. Г. Сойнова також розповіла про кам’янський період подружжя Дубцових.

2 В. Морозова називає (не вказуючи авторів) ще такі книги: «Кому сняться мавки», «Ау, 
мамо», «Не зів’януть безсмертники».

3 Звичайно, подібні роботи створювалися й у 1960-х роках, і навіть ще раніше, наприкінці 
1950-х. Достатньо згадати такі класичні твори української графіки, як «На мотиви поезій 
Т. Г. Шевченка» В. Куткіна (1959) і «Народні балади Закарпаття» О. Губарєва (1966); до 
цієї серії  належать й ілюстрації Г. Якутовича до повісті М. Коцюбинського «Фата моргана» 
(1957). «Робота над станковою графікою на мотиви літературних творів – справа склад-
на. Художника тут неминуче чекає небезпека переступити межі жанру, створити звичайну 
книжкову ілюстрацію, тоді як його мета – дати станковий твір, що має самостійне художнє 
значення, може існувати поза книгою, незалежно від неї, а водночас розкривати ідею свого 
літературного першоджерела», – писав Л. Владич у середині 1960-х років [2, с. 102].

4 «В цей час актуалізується така функція мистецтва, як “контактність” з глядачем, бажан-
ня впливати на нього не лише емоційно, а й розумово. Звідси спроби художників уникнути в 
своїх творах магістральних переплетення і звуження тем», – пише Р. Яців [17, c. 78]. Л. Ав-
раменко уточнює, але й ускладнює ситуацію: «Iдея “діалогу” художника з глядачем особливо 
активно реалізувалася в 1970-х роках. Тут береться до уваги також “спілкування” художника 
зі своїми героями. А власне діалог мав відкривати можливості взаємодії різноманітних жит-
тєвих концепцій, сприяти зв’язку з духовним і життєвим досвідом інших людей: близьких і 
далеких, відомих і невідомих, а переважно – історичних осіб» [4, c. 553].

5 «У 1970–1980-х роках у мистецтві книжки з’явилися ілюстрації, в яких внутрішній про-
стір емоційно дуже насичений, де художник засобами мистецтва вступає в так званий діалог 
із письменником. Як тенденцію це викристалізувати важко, але як явище, що впливало й фор-
мувало грані метафорично-асоціативної оповідної тенденції, визначити слід» [4, c. 547]. Жур-
нал «Образотворче мистецтво» реагував на це явище досить обережно: «Є цілий напрямок в 
ілюстрації, де самовираження є самостійним та основним завданням і акцентується особистим 
ставленням художника до тексту... І, мабуть, недарма багато з них названі не власне ілюстра-
ціями, а роботами за мотивами того чи іншого літературного твору» [8, c. 8], «не заперечую-
чи права на існування такого трактування художником літературного твору, відзначимо, що 
тут уже втрачено імпульс ілюстрування. Асоціація стає самодостатністю, навіть самоціллю... 
Асоціація може повести далеко від тексту, а умисна відмова від стилістики літератора може 
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обернутися надто великою зашифрованістю. Напевно, такий прийом більш придатний для 
ілюстрування поезії, пісень, оповідей, в яких є метафоричність сама по собі» [8, c. 10].

6 Утім, «рівень складності, серйозності літературного твору не може механістично погли-
бити рівень ілюстрування» [7, c. 10–11].

7 Про львівського графіка Ю. Чаришникова, автора серії літографій до повістей Гоголя, 
Г. Островський пише: «У нього розвинене масштабне образне мислення, він не шукає легких 
шляхів. Часто художник звертається до мови алегорій, його образи ускладнені, адже й інте-
лектуальний світ людини ускладнився. Своє прочитання класики Чаришников співвідносить 
з сучасними суспільними проблемами» [14, c. 14].

8 «Художник намагається злити в єдине ціле, здавалося б, неможливе – умовний стиль 
гравюр петровського часу і документальну точність образів, етнографізм і риси характерів 
сучасних людей, що послужили прототипами героїв твору. При детальній розробці сюжетних 
зв’язків роману в С. Якутовича переважає панорамний погляд. Художник прагне зняти наша-
рування штампів, що з’явилися за історію прочитань образу Петра... Ця епоха сприймається 
художником як грандіозний історичний вибух...» [5, c. 29].

9 «Толкачова довго шукала, в якій техніці виконати малюнки, – пробувала офорт, гравюру 
на дереві, нарешті, зупинилась на літографії. Одні зображення, здається, змиті невидимими 
сльозами, інші – ніби видряпані на дереві, то темні і глухі, то різкі і контрастні. А є такі, що 
ніби випромінюють світло» [5, c. 29].

10 «І. Вишинський – знавець антуражу минулих епох, через речі оформлюється його дум-
ка. Манера у нього спокійна, врівноважена, стиль трохи архаїчний. Коли б не ці якості, то 
його офорти не витримали б щедрості його вигадки. Художник тяжіє до гіперболи, мета-
форичного мислення, віддає перевагу притчі з її антипсихологізмом, статичними героями, 
моралізаторством, боротьбою вічних категорій. У сучасному мистецтві спостерігаємо нове 
ставлення до цього історично старого жанру» [5, c. 30].

11 У виставці також брали участь О. Возіянов та О. Якутович.
12 Казка цитується за книгою Г. Х. Андерсена «Дикі лебеді» [1, c. 3–6].
13 У циклі до «Степового короля Ліра» ажурні «гротескні» ілюстрації співіснують із мону-

ментальними малюнками темперою, у яких, утім, також немає ніяких гламурних натяків на 
«вишукану садибну культуру», співцем якої прийнято вважати І. Тургенєва.

14 С. Дубцова проілюструвала також «Ромео і Джульєтту» (1988). Крім того, ще в 1965 році 
художниця створила графічний цикл «За мотивами творів В. Шекспіра» – «Побачення», 
«Мати й дитина», «Тауер», «Ранок» та інші; твори, які входять до нього, лише умовно можна 
ототожнити з певною п’єсою англійського драматурга.

15 Це негативне для книжкового мистецтва явище отримало назву «станковізму».
16 Малюнок С. Дубцової «Лист» ілюструє одну з найвідоміших сцен «Двох веронців» 

(І; 2) – Джулія спочатку розриває лист від Протея, а потім складає обривки і все ж таки чи-
тає його. Правда, залишається незрозумілим сум Джулії – адже вона ще не скоро дізнається 
про невірність Протея, а дізнавшись, буде енергійно діяти, а не сумувати. «Лукавий слуга», 
імовірно, ілюструє сцену IV; 4, де собака Ланса стає причиною великого скандалу під час 
бенкету в палаці герцога Міланського.

17 «Зберігаючи в ілюстраціях головну роль за лінійним рисунком, С. Дубцова нерідко з 
великим тактом і смаком застосовує підмальовок аквареллю або гуашшю. Це підсилює емо-
ційний настрій образу» [15, с. 32]. У статті, нагадаємо, ідеться про творчість художниці кінця 
1970-х – першої половини1980-х років.

18 Саме такими є «Дівчинка з червоною квіткою» (1965), «Чоловічий портрет» (1975), 
«Євген» (1979), «Люся» (1979), «Катруся» (1982), «Дівчинка, що сидить» (1984), «Той, хто 
стоїть біля дерева» (1984).

19 Серед інтер’єрів-натюрмортів художниці – «Цикламени (1978), «Старе крісло» (1978), 
«Сансев’єра» (1981), «Натюрморт з яблуками» (1981), «Натюрморт з чайником» (1981), 
«У майстерні» (1983).
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2. Владич Л. Мовою графіки. – К., 1967. – 247 с. 
3. Грёнбек Б. Ганс Христиан Андерсен. Жизнь. Творчество. Личность. – М., 1979. – 235 с.
4. Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. 

ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007. – Т. 5 : Мистецтво XX сто-
ліття. – 1048 с.
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SUMMARY

Although graphic artist Svitlana Dubtsova (1944–2008) studied in Penza and Moscow, it was 
Ukraine where she completed her formation as an original and interesting artist. Since 1969 Svet-
lana Dubtsova had lived in the city of Krivyi Rih. Her first (1978) and second (1984) personal 
exhibitions were held in Dnipropetrovsk. The Dnipropetrovsk Art Museum keeps several works 
of the artist. A quarter of the century (1978–2003) Dubtsova was a member of the Ukrainiаn 
National Union of Artists.

Her best work is the easel series based on literary works. Such variations on a theme are highly 
typical of the Ukrainian graphic artists, especially in the 1970s–1980s. Certainly, the choice 
of primary source in the process was not accidental. Svitlana Dubtsova appealed to Ukrainian 
(Marko Vovchok) and Russian (A. Pushkin, I. Turgeniev) classical literature, but most of all, 
for all that, to the West European literatures. The article examines in detail her illustrations to 
H.-C. Andersen’s tale Wild Swans (the artist’s most famous  graphic cycle), the comedy by Wil-
liam Shakespeare Two Gentlemen of Verona, and the novel by M. Cervantes’ Don Quixote. All 
of them are marked by brilliant individuality, virtuosic mastery of performance and licence of 
author’s interpretation of the story. The pictures of Svitlana Dubtsova are not merely illustrations 
in the literal sense of the word – they are, moreover, contemplation, improvisation and fantasy on 
the themes of our favorite literary works. Also noteworthy are the graphic techniques preferred by 
the artist. She remained indifferent both to linocut (extremely popular in the 1960s) and etching 
(favourite graphical technique in the 1970s–1980s). Her choice was a drawing, by pencil or ink 
(pen), as well as a watercolour and a pastel. The works of Svitlana Dubtsova are very typical of 
the 1970s–1980s Ukrainian graphics, although having many original and even unique features.

Keywords: S. Dubtsova, the 1970s Ukrainian book graphics, the 1980s Ukrainian book graphics. 
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МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ Б. І. ТА В. М. ХАНЕНКІВ  
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК:  

МАКАРЕНКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю присвячено діяльності Музею мистецтв ім. Б. І. та В. М. Ханенків Всеукраїнської 
академії наук у 1921–1924 роках, коли заклад очолював відомий археолог і історик мистецтва 
Микола Макаренко (1877–1938). Поряд з аналізом статуту та основних напрямів роботи, 
суттєва увага приділена чинникам звільнення та арешту М. Макаренка за результатами ре-
візії Музею.

Ключові слова: Музей мистецтв, Всеукраїнська академія наук, Ханенки, директор, зібран-
ня, путівник, доповідь.

Статья посвящена деятельности Музея искусств им. Б. И. и В. Н. Хaненко Всеукраин-
ской академии наук в 1921–1924 годах, когда учреждение возглавлял известный археолог и 
историк искусства Николай Макаренко (1877–1938). Наряду с анализом устава и основных 
направлений работы, существенное внимание уделено причинам увольнения Н. Макаренко по 
результатам ревизии Музея.

Ключевые слова: Музей искусств, Всеукраинская академия наук, Ханенки, директор, со-
брание, путеводитель, доклад. 

The article deals with the activities of the Bohdan and Varvara Khanenkos Museum of Arts of 
the All-Ukrainian Academy of Sciences in 1921–1924, when this institution was headed by Mykola 
Makarenko (1877–1938), a well-known archaeologist and art historian. Along with the analysis 
of the statute and main trends of operation, there is also a considerable attention to the reasons 
of dismissal and arrest of M. Makarenko in the result of inspection held in the autumn of 1924.

Keywords: Museum of Arts, All-Ukrainian Academy of Sciences, Khanenkos, director, collec-
tion, guide, paper.

Одним з перших мистецтвознавчих структурних підрозділів Української академії 
наук (далі – УАН, з 14 червня 1921 року – Всеукраїнська академія наук, далі – 
ВУАН) був Музей мистецтв ім. Б. І. та В. М. Ханенків (далі – ММХ), який сучас-
ники небезпідставно називали українським Ермітажем. Його основу заклала приватна 
колекція творів західноєвропейського, східного, російського та українського мистец-
тва, започаткована в 1870-х роках Б. Ханенком і любовно поповнювана ним разом із 
дружиною Варварою 1 упродовж усього життя 2. У підпорядкуванні Академії музей 
перебував трохи більше десяти років 3, проте навіть цей короткий відтинок часу доз-
воляє виокремити кілька періодів в його історії, що різнилися як пріоритетністю на-
прямів діяльності, так і складом колекції та характером взаємовідносин з ВУАН.

Спроби неупередженого висвітлення початкового етапу діяльності ММХ (1921–
1924) розпочалися зі зміною політичного клімату в СРСР наприкінці 1980-х років 4. 
Провідну роль у цьому процесі відіграли започатковані 1999 року Київським музеєм 
західного та східного мистецтва (нині – Національний музей мистецтв ім. Богдана та 
Варвари Ханенків, далі – НММХ) науково-практичні конференції, які набули назви 
Ханенківських читань. Серед опублікованих у матеріалах конференцій досліджень 
для нашої теми особливий інтерес становлять статті В. Киркевича та Н. Корнієнко, 
у яких висвітлено деякі аспекти підпорядкування закладу УАН і його діяльності на 
початку 1920-х років [22; 24; 25]. Тією чи іншої мірою цих питань торкалися автори 
праць про фундаторів музею та його провідних науковців чи членів комітету, зокрема 
К. Акінша [1, c. 37–38], Д. Макаренко [36], О. Нестуля [40, c. 45], В. Ковалинський 
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[23, c. 376–381], Н. Крутенко [26, c. 70–72], С. Білокінь [3, c. 70–85], К. Чуєва [55, 
c. 384–386]. Спробу Л. Іващук подати нарис діяльності ММХ як академічної інсти-
туції, зроблену в контексті аналізу архівних фондів музейних установ гуманітарного 
циклу ВУАН, слід визнати не тільки вкрай невдалою, а й такою, що дискредитує 
академічну науку [15, c. 23–90]. Адже авторка монографії, виданої за результатами 
дисертаційного дослідження однією з установ НАН України, навіть не розрізняє про-
відні київські музеї, зокрема, вона ототожнює ММХ та Всеукраїнський історичний 
музей ім. Т. Шевченка (далі – ВІМШ), заснований 1899 року як Київський музей 
старожитностей і мистецтв: «Другий державний музей [таку назву після націоналі-
зації в 1919 році отримала збірка Ханенків. – І. Х.] засновано у 1899 р. як Міський 
музей старовини і мистецтв, 1904 р. – художньо-промисловий і науковий, 1924 р. – 
Всеукраїнський історичний музей. Нарешті, у 1999 р. до 150-річчя від дня народжен-
ня Б. І. Ханенка музею вернули назву, заповідану фундаторами: Музей мистецтв 
ім. Богдана та Варвари Ханенків» [15, c. 26–27]. Отже, нині відсутнє комплексне 
дослідження історії Музею як академічної інституції, яке б не лише систематизувало 
розрізнені джерельні відомості, але й осмислило їх у контексті доби.

Джерельну базу дослідження склали опубліковані й архівні матеріали з історії 
закладу. Серед першої групи джерел насамперед виокремимо друковані звіти ВУАН 
та каталоги Музею мистецтв ВУАН, серед другої – протоколи засідань, акти, звіти, 
офіційне й приватне листування, тексти доповідей, що зберігаються в Інституті ру-
копису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського (далі – ІР НБУВ), науковому 
архіві Інституту археології НАН України (далі – НА ІА НАНУ), архівних наукових 
фондах рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та 
етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі – АНФРФ ІМФЕ), науковому 
архіві НММХ та інших закладах.

 Стаття має на меті висвітлити початковий етап діяльності ММХ (1921–1924), 
коли його очолював відомий археолог та історик мистецтва М. Макаренко, а також 
з’ясувати причини його усунення з посади.

З пропозицією прийняти в дарунок музей і бібліотеку, зібрані разом з покійним 
чоловіком Б. Ханенком, а також будинок, у якому вони містилися, В. Ханенко звер-
нулася до УАН 15 грудня 1918 року 5 [9]. При цьому вона наполягала, щоб зібрання 
залишалося цілісним, довічно зберігалося в будинку № 15 на Терещенківській вулиці 6 
та мало назву «Музей імені Б. І. та В. М. Ханенків». Дарувальниця дбала також про 
те, щоб Академія (у разі прийняття дарунку) забезпечила можливість вільного огляду 
закладу всіма зацікавленими особами й наукового студіювання його мистецької ко-
лекції та бібліотечного зібрання дослідниками, насамперед співробітниками Інституту 
історії мистецтва, який вона сподівалася створити при музеї. Собі власниця безцінного 
зібрання просила залишити кілька привілеїв, серед них – можливість мешкати в при-
міщенні музею, узгоджувати нові придбання, правила відвідування та кандидатуру 
вченого зберігача (директора). Таким чином В. Ханенко не лише виконувала волю 
покійного чоловіка, який заповів своє зібрання місту, але й, як уже зауважували до-
слідники, у складній політичній ситуації, вочевидь, сподівалась, що авторитет УАН 
убезпечить збірку від розграбування чи вивезення за кордон [19, c. 9; 1, c. 38].

Через зміну влади в Києві Академія тоді не спромоглася ухвалити якесь певне рі-
шення. За півтора року – 12 липня 1920 року – неодмінний секретар А. Кримський 
повідомив Спільне зібрання УАН, що В. Ханенко «поновляє своє бажання і прохає 
Ак[адемію] Н[аук] взяти згаданий цінний музей на власність під свою оруду» [42, 
арк. 4]. Учасники засідання позитивно відреагували на прохання В. Ханенко й дору-
чили академікові М. Птусі оформити акт передачі. З огляду на те, що заклад уже був 
націоналізований радянською владою як Другий державний музей, вирішили вдатися 
до керівництва країни з проханням офіційно передати його Академії [42, арк. 4, 7].

Після підтвердження владою передання Другого державного музею до відання 
УАН (7 листопада 1920 року), Спільне зібрання 5 лютого 1921 року, зваживши на 
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прохання жертводавиці, затвердило його нову назву – «Музей імені Ханенків Укра-
їнської академії наук» [16, с. 463], яка вже у статуті зазнала незначної модифікації – 
«Музей мистецтв ім. Б. І. та В. М. Ханенків». Щоправда, чинною вона залишалася 
недовго – 31 грудня 1923 року Академія була змушена задовольнити прохання нау-
кового комітету Головпрофосвіти про вилучення імен фундаторів з назви закладу 
«з огляду на цілковиту відсутність за Ханенком революційних заслуг, пов’язаних так 
чи інакше зі служінням ідеї пролетарської культури» [16, с. 371, 502].

Передання збірки Ханенків у відання УАН спонукало директора (ученого зберігача) 
Першого державного музею М. Біляшівського порушити питання про доцільність під-
порядкування Академії і цього закладу. Він наголосив, що Перший державний музей 
має всеукраїнський характер, займається головно науковою діяльністю, тому перебу-
вання у віданні Губернського комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини (далі – 
Губкопмис) не відповідає характеру його колекцій і призначенню. На думку вченого, 
музей мав би підпорядковуватися УАН як Всеукраїнський народний музей [34]. За-
слухавши 21 березня 1921 року доповідь М. Біляшівського, Спільне зібрання виріши-
ло вдатися з відповідним клопотанням до Наркомату освіти УСРР [16, с. 466].

Згодом питаннями музейної справи переймався Археологічний комітет ВУАН. 
Коли після ліквідації Всеукраїнського комітету охорони пам’яток мистецтва і старо-
вини (далі – ВУКОПМИС) музеї потрапили у відання екскурсійно-виставково-музей-
ного підвідділу відділу пропаганди Головполітосвіти, комітет 10 березня 1922 року, 
розглянувши питання поділу музеїв на три категорії, відповідно до запропонованої 
Ф. Шмітом класифікації 7, звернувся з клопотанням до наркома освіти УСРР щодо 
підпорядкування ВУАН п’яти художніх, історичних та етнографічних музеїв науко-
вого характеру. Крім Музею мистецтв ВУАН, до переліку потрапили Перший держав-
ний музей, музей Київської духовної академії, збірка якого з 1915 року містилася в 
ящиках, Музей культів і побуту, який передбачали розгорнути в митрополичому бу-
динку Києво-Печерської лаври на основі матеріалів ризниць храмів цієї православної 
святині та церкви Спаса на Берестові, і Софійський музей, до якого мали намір пере-
дати цінності й документальні матеріали з ризниці Софійського собору в Києві [16, 
c. 324–325]. Утім, і цього разу Наркомат освіти не задовольнив прохання науковців, 
що негативно позначилося на долі деяких закладів і їхніх провідних співробітників 8.

28 лютого 1921 року, заслухавши доповідь М. Василенка, Спільне зібрання УАН 
затвердило статут ММХ як культурно-освітньої та науково-дослідної установи, а та-
кож доручило академікам М. Біляшівському й М. Василенку тимчасово (до обрання 
комітету) виконувати обов’язки членів комітету музею, а професорові М. Макарен-
ку – керувати справами музею (до проведення виборів директора) [43, арк. 1 зв. – 
2 зв.]. Згідно зі статутом, загальне керівництво закладом покладалося на комітет 
музею, до складу якого мали входити двоє членів УАН, директор музею, представник 
Української державної академії мистецтва та В. Ханенко. Усі члени комітету, крім 
В. Ханенко, яка мала статус довічного члена, та директора музею, обиралися на три 
роки. Спільне зібрання мало прерогативу призначати й звільняти директора, а також 
затверджувати співробітників закладу, яких обирав комітет за поданням директора 
[43, арк. 2–2 зв.]. Як бачимо, у статуті прописали цілком демократичний механізм ке-
рівництва, передбачивши запобіжники від авторитарності й некомпетентного втручан-
ня в роботу. Утім, до статуту неодноразово вносили зміни. Так, 1 серпня 1921 року 
статут доповнили пунктом, згідно з яким, крім двох членів музейного комітету, об-
раних Спільним зібранням на три роки, до нього еx officio мав входити на постійній 
основі представник Кафедри мистецтва (всесвітнього мистецтва чи історії всесвіт-
нього мистецтва) ВУАН академік Ф. Шміт [16, с. 473], а 22 січня 1923 року до його 
складу ввели академіка О. Новицького – керівника Кафедри українського мистецтва 
(історії українського мистецтва) ВУАН [16, с. 493].

У 1923 році комітет складався з восьми осіб (голови, шести членів і секретаря): 
академіків Ф. Шміта (голова), О. Новицького (заступник голови), М. Василенка й 
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М. Біляшівського, директора закладу М. Макаренка, представника Інституту плас-
тичних мистецтв М. Бойчука та секретаря, обов’язки якого в першій половині року 
виконував О. Селенгинський, а з 2 червня – С. Гіляров [16, с. 371–372]. Надалі у його 
складі й керівництві відбувалися зміни й ротації, зокрема, 26 січня 1924 року голо-
вою комітету обрали О. Новицького [12, арк. 21] і того ж року Інститут пластичних 
мистецтв замість М. Бойчука делегував Д. Щербаківського [13, арк. 8].

Одночасно зі статутом Спільне зібрання затвердило штат музею, який передбачав 
сімнадцять посад: директора і його помічника, консерватора, бібліотекаря та його по-
мічника, ученого секретаря, друкарки, каталогізаторів музею та бібліотеки, швейцара, 
двірника, двох гідів-провідників і чотирьох служників [43, арк. 2 зв.]. На жаль, через 
фінансову скруту штати щороку скорочували, тому, скажімо, у 1923 році, крім ди-
ректора й ученого секретаря, працювали лише бібліотекарка К. Вишнівська, завгосп 
Ф. Бурдах, який одночасно виконував функції швейцара, старший доглядач Г. Гарка-
вик, два доглядачі (Ф. Маковський і В. Сенгалевич) та двірник Д. Замковий, якого з 
вересня заступив А. Яковенко [16, с. 372].

7 березня 1921 року директором ММХ9 дійсні члени УАН одноголосно обрали 
М. Макаренка [16, с. 465], становлення якого як педагога, музейника й науковця 
відбувалося в Петербурзі. Вихованець Центрального училища технічного малювання 
барона О. Штиглиця та Петербурзького археологічного інституту майже двадцять ро-
ків пропрацював в Імператорському Ермітажі, де пройшов шлях від «причисленного» 
до зберігача та підготував короткий путівник цією славетною художньою скарбни-
цею [37]. Одночасно він читав лекції в школі Товариства заохочення мистецтв і став 
першим її літописцем, залишивши нащадкам начерк історії закладу за сімдесят п’ять 
років його існування [38]. За дорученням Імператорської археологічної комісії й Мос-
ковського археологічного товариства М. Макаренко регулярно проводив розкопки в 
Новгородській, Полтавській, Катеринославській, Воронезькій, Харківській, Тверській 
та інших губерніях, публікував у періодичних виданнях звіти про археологічні роз-
копки, огляди виставок і засідань наукових товариств, рецензії. Серед широкого кола 
зацікавлень ученого вагоме місце посідала українознавча тематика. Крім численних 
звітів про археологічні розкопки на українських теренах, у петербурзьких журналах 
і збірниках він опублікував чимало цікавих розвідок, зокрема, про художньо-про-
мислову керамічну школу ім. М. Гоголя в Миргороді, церкви (Покровську в Ромнах 
та Троїцьку в селі Пустовойтівці Роменського повіту) на батьківщині гетьмана Петра 
Калнишевського, так звану Старгородську (Юр’єву) божницю, українське мистецтво 
на XIV археологічному з’їзді в Чернігові, маєток графа П. Завадовського в Ляличах 
на Чернігівщині (нині село входить до складу Суразького району Брянської області, 
РФ), Шевченкову акварель «Пожежа в степу» тощо 10.

Навесні 1919 року М. Макаренко вирушив у відрядження в Україну. Як тради-
ційно відзначають його біографи, ученого настільки захопили процеси національно-
культурного будівництва, що він залишився працювати на батьківщині, не подавши 
офіційного прохання про відставку в Ермітажі [36, с. 34–35]. В архіві Д. Щербаків-
ського зберігся лист М. Макаренка, який засвідчує, що в березні 1919 року науковець 
отримав пропозицію ВУКОПМИСу очолити археологічний відділ, яку радо прийняв 
[53, c. 66].

Невдовзі після приїзду до Києва М. Макаренко очолив археологічну та мистець-
ку секції Українського наукового товариства, а також почав співпрацювати з УАН: 
5 лютого 1920 року він отримав доручення Історично-філологічного відділу скласти 
«археологічну карту Вкраїни для культурної доби скито-сарматської, класичної та 
переселення народів» [16, c. 240], а невдовзі став керівником Археологічного коміте-
ту ВУАН.

Як директор ММХ, М. Макаренко доклав значних зусиль для повернення до 
Києва основної частини збірки Ханенків – дев’яноста ящиків творів, евакуйованих 
1915 року до Історичного музею в Москві, а також пам’яток, що переховувалися в 
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Петрограді. Дізнавшись навесні 1921 року, що Губкопмис займається організацією 
поїздки до російської столиці з метою повернення евакуйованих туди 1915 року творів 
Першого державного музею, М. Макаренко порушив перед УАН питання про потре-
бу перевезення до Києва колекції Ханенків, чи, як він писав, двох вагонів головно 
першорядних картин, ювелірних виробів, майоліки, скла, ікон тощо [7]. Нагальність 
цього завдання обумовлювалася тим, що згадані речі планували виставити в москов-
ських музеях. Спільне зібрання УАН 21 березня 1921 року доручило господарчому 
правлінню асигнувати відповідну суму для перевезення колекції та узгодити всі дета-
лі подорожі разом з М. Макаренком і А. Кримським [16, c. 466].

У травні 1921 року М. Макаренко виїхав до Москви, де з’ясував, що після жовтне-
вого перевороту частину ящиків розпакували і за наказом Головмузею розпорошили 
пам’ятки по кількох інституціях – частину залишили в Історичному музеї, части-
ну передали до Румянцевського музею, Третьяковської галереї, музею Морозова й 
Держфонду. Пошуки Ханенківської колекції та оформлення відповідної документації 
розтяглися на кілька місяців. Виїхавши з Києва в травні, науковець тільки в серпні 
повернувся назад, щоправда, разом з переважною частиною творів [2; 39, c. 11].

У перші роки функціонування музею в системі ВУАН і його директору, і комітету 
доводилося найбільше часу й енергії витрачати на вирішення нагальних господарчих 
питань (ремонт будівлі, забезпечення паливом тощо) 11. У складних умовах вдало-
ся налагодити культурно-освітню роботу, у результаті чого щороку зростала кіль-
кість відвідувачів і проведених для них екскурсій: якщо 1921 року заклад відвідало 
3600 осіб, 1922 року – 3610, то 1923 року – 5893 [16, c. 372]. Більшість екскурсій 
відбувалася за нарядами Губполітосвіти, що спрямовувала до музею переважно членів 
профспілкових клубів, робітників, червоноармійців, студентів робітфаків. Пояснення 
відвідувачам давали директор музею, учений секретар С. Гіляров і позаштатний кон-
серватор А. Дахнович [16,  c. 372].

У таких скрутних обставинах для наукової роботи залишалося обмаль часу, та 
навіть нечисленні прилюдні засідання, які влаштовував музей, викликали широкий 
резонанс серед громадськості. Наприклад, 6 травня 1923 року у великій залі ВУАН 
відбулося засідання, присвячене пам’яті В. Ханенко, яка відійшла у вічність 7 травня 
1922 року. Після вступного слова Ф. Шміта присутні, що вщерть заповнили залу, 
мали можливість почути чотири доповіді – «Історія Музею мистецтв ім. Ханенків та 
його значіння для України» М. Макаренка, «Діяльність Ханенків у Києві в царині 
старовини та мистецтва» М. Біляшівського, «Італійське мистецтво в музеї Ханенків» 
А. Дахновича та «Ікони музею Ханенків» В. Зуммера [16, c. 373].

Музей став важливою речовою базою для студентів Київського археологічного ін-
ституту, головно членів семінарів із стилістично-історичного аналізу пам’яток (керів-
ники – С. Гіляров і А. Дахнович) й українського мистецтва (керівники – Ф. Ернст 
і В. Зуммер), та інших зацікавлених осіб, які студіювали окремі твори чи групи 
експонатів і за результатами проведених досліджень виступали з доповідями безпо-
середньо в музейних залах. Скажімо, композитор і музичний критик М. Шипович у 
Музеї мистецтв ВУАН виголосив доповіді, присвячені пам’яткам давньоруського стан-
кового малярства, точніше новгородської школи іконопису 12, а на засіданні Науково-
дослідної кафедри мистецтвознавства поділився результатами досліджень триптиха 
«Деісус» з колекції Ханенків, який наприкінці XVII ст. гетьман Іван Самой лович 
подарував Києво-Печерській лаврі 13. Студент В. Богословський досліджував стиль 
новгородських ікон і поясні бронзові бляхи кабанського типу з музейних вітрин, 
Є. Спаська – кахльову грубу російської роботи XVIII ст. у приміщенні бібліотеки 
музею 14, Мамишева – копію «Мадонни дель Магніфікат» Сандро Ботічеллі 15 та 
алегоричну композицію школи Тиціана, Уманська – композицію «Орфей і Еврідіка» 
майстра флорентійської школи Якопо дель Селлайо, Македонський – італійські кас-
соне, П. Кульженко – рельєфні образи мадонн доби Ренесансу, Н. Венгрженовська – 
античну теракоту, випускник інституту Л. Динцес – скитське золото, Ф. Ернст – 
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портрет О. Дмитрієва-Мамонова роботи Д. Левицького 16. Як зазначав С. Гіляров, 
чимало зі студентських робіт були виконані на досить високому рівні й заслуговували 
на публікацію в музейному збірнику, який тоді сподівалися започаткувати [14, с. 21].

За два роки перебування на посаді директора ММХ М. Макаренко уклав про-
відник, про «пекучу потребу» в якому наголошував ще 1922 року [11, с. 5]. Хоча 
видання вийшло у світ 1924 року, коли ім’я «політично неблагонадійних» фунда-
торів було вилучене з назви закладу, науковець знайшов формулу, яка дозволила 
зберегти й пошанувати його – «Музей мистецтв б[увший] ім. Б. І. та В. М. Ханенків 
Української академії наук» 17. Слід зауважити, що перші спроби видання путівника 
відносяться до 1919 року – працю, підготовлену тодішнім ученим зберігачем музею 
Г. Лукомським, планував видати Держвидав 18, але, за свідченням М. Макаренка, 
реалізувати задумане не вдалося з кількох причин. По-перше, наспіх підготовлена 
брошура рясніла суттєвими помилками й засвідчувала недостатнє ознайомлення авто-
ра як з музейною справою, так і власне колекцією, по-друге, у Києві сподівалися на 
повернення евакуйованих 1915 року до Москви творів, без яких збірка втрачала свій 
рівень і значення [39, с. 11].

У передмові до провідника М. Макаренко коротко окреслив історію формування 
колекції та перипетії, пов’язані з евакуацією творів під час Першої світової війни та їх 
поверненням до Києва. Укладаючи власне провідник, він дбав насамперед про те, щоб 
дати відвідувачеві короткі відомості про кожну річ, адже, з одного боку, музейна екс-
позиція мала аматорський характер, з другого – через брак площі твори було «скупче-
но так, що між експонатами немає вільного місця, немає прогалин», тому відвідувачі 
не завжди могли розібратися, які саме пам’ятки оглядають [39, с. 12]. Автор обрав 
найоптимальніший для вирішення поставленого завдання топографічний принцип, 
віднотувавши експонати (групи експонатів), розміщені у вестибюлі (передній кімна-
ті), на сходах та в шести залах музею. З відомостей, уміщених на початку більшості 
розділів, відвідувач міг дізнатися, які твори превалюють у тій чи іншій залі, тобто, 
що перша зала здебільшого відведена фламандському й голландському мистецтву; 
друга – італійському; третя («зелений кабінет») – західноєвропейському середньовіч-
чю, а також російській іконі, східним творам; четверта («золотий кабінет») – захід-
ноєвропейському мистецтву XVIII ст., гобеленам і порцеляні; п’ята – голландській та 
італійській майоліці, німецькій порцеляні, східним колекціям, українським кераміці 
й склу. Щодо конкретних творів, то в провіднику, крім їхнього місця розташування 
в залі відносно інших експонатів, зазначено час створення та регіон (школу), короткі 
відомості про автора (роки життя, школа, характерні особливості творчості, жанри, 
яким він надавав перевагу, його місце в історії мистецтва тощо). У визначенні дати 
створення та авторства малярських творів М. Макаренко орієнтувався на друге ви-
дання Ханенківського каталогу картин італійської, іспанської, голландської та інших 
шкіл, що побачило світ 1899 року [52], ретранслювавши його численні помилки й не-
точності, на що особливо нарікали рецензенти праці [4].

Наприкінці провідника М. Макаренко додав «Пояснювальні нотатки» – тлумач-
ний словничок низки спеціальних понять, зокрема назв виробів, технік, та укла-
дений його сином Ором «Абетковий покажчик іменнів художників та майстерень» 
[39, c. 129–142]. Ілюстративний матеріал обмежувався дванадцятьма таблицями зі 
світлинами показових творів колекції, включно з тими, які не вдалося повернути з 
Москви 1921 року. Видання вийшло надзвичайно ошатним, у його оформленні було 
використано заставки й кінцівки стародруків.

Одночасно з провідником у музеї підготували до друку науково-популярну книж-
ку «Італійське мистецтво в Музеї ім. Ханенків Всеукраїнської академії наук», що 
за характером належала до так званих catalogue raisonné (каталогу з короткими по-
ясненнями) і містила вступний нарис з оглядом художніх шкіл та окремих художніх 
ремесел Італії. Крім того, М. Макаренко збирав матеріал для розвідок «Канійники», 
«Мистецтво доби великої мандрівки народів», «Натільні хрести Східної Європи», 
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готував до видання курси археології України та культури й мистецтва скіфо-сар-
матської доби на українських теренах. С. Гіляров, який також викладав у кількох 
художніх навчальних закладах Києва, підготував курс «Елементи художнього вироб-
ництва», проілюструвавши його матеріалами Музею мистецтв та Київської картинної 
галереї [16, c. 373–374].

У вересні–жовтні 1924 року на підставі ухвали Спільного зібрання ВУАН [17, 
c. 559] Музей мистецтв обстежила ревізійна комісія, до складу якої ввійшли представ-
ник Робітничо-Селянської інспекції Брегман (голова), академіки Ф. Шміт і О. Но-
вицький, інспектор Губполітпросвіти, директор ВІМШ А. Вінницький. У складеному 
за результатами роботи акті [2] члени комісії, найперше, зауважили, що на початку 
1921 року під час передання музею головою київського Губкопмису Ю. Михайлівим 
новопризначеному директорові М. Макаренку не провели звірку та не уклали інвен-
тарний опис усього майна. Як можна було інакше в той непростий час передати майно 
закладу, що не мав належного штату, інвентарного опису тощо? Хіба що на роки чи 
десятиліття розтягнути цей процес, поховавши його тим самим назавжди. Адже на-
віть через сім десятиліть, що минули з часу закінчення радянсько-німецької війни 
1941–1945 років (ідеться про музеї з давньою історією, у яких по війні завели нові 
інвентарні книги), у деяких київських музеях і досі продовжують вносити старі (до-
воєнного походження) твори до інвентарних книг, а цілі комплекси експонатів мають 
лише інвентарні номери відділу, тобто їх не внесено до книг надходження.

Членів комісії також обурило, що 1921 року в ході повернення частини збірки 
Ханенків до Києва в актах приймання творів з московських музеїв (окрім Румян-
цевського, акти приймання експонатів від якого містили повний перелік картин із 
зазначенням авторів і змісту) зазначили кількість ящиків без опису їхнього вмісту. 
Скориставшись свідченнями колишнього служника Ханенків, який власноруч укла-
дав до ящиків короткі описи творів перед евакуацією до Москви і продемонстрував 
кілька таких описів, виявлених у ящиках після їх повернення до Києва, члени комі-
сії поставили під сумнів заяви М. Макаренка, що таких описів у більшості ящиків 
не було. Вони, звісно, мали рацію, стверджуючи, що під час розпаковування ящиків 
у Києві слід було створити «авторитетну комісію» для опису їхнього вмісту, але 
пов’язувати з цим факт зникнення близько двадцяти цінних полотен цілком неправо-
мірно 19, тим більше, що М. Макаренко сам наголошував на тому, що ці твори йому 
не вдалося розшукати. Мало того, 1922 року Макаренків приятель Б. Реріх за дору-
ченням ВУАН виїздив у Москву з метою розшуку зниклих творів і з’ясував, що один 
з них Головмузей передав до Ташкентського музею 20 [2]. Невдовзі на слід ще кіль-
кох малярських творів натрапив С. Гіляров: «Похорон ченця» Алессандро Маньяско 
він побачив у Музеї образотворчих мистецтв, а «Театр маріонеток» Лунденса – на 
антикварному ринку в Москві [21, c. X]. Усі три твори повернулися до Києва. Нині 
співробітникам НММХ відомо про місця зберігання ще кількох картин, які не вда-
лося розшукати 1921 року, зокрема, за їхніми відомостями, «Сцена в парку» Жака де 
Лажу та «Пейзаж в околицях Бове» пензля Франсуа Буше зберігаються в Ермітажі 
(Санкт-Петербург), а «Алегорія продажної любові» Якобі Баккера – у Національному 
музеї давнього мистецтва (Лісабон) [51, c. 100–101].

Не менші нарікання в акті висловлені у зв’язку зі станом інвентаризації колекції. 
Відзначивши, що в музеї нема інвентарної книги, яка б містила детальні описи й об-
міри пам’яток, члени комісії водночас зауважили, що це стосується першої частини 
інвентарної книги, яку завели і заповнювали за врядування Г. Лукомського 21, а ось 
у другій частині, яку заповнювали вже за М. Макаренка, «описи предметів зроблені 
детальніші та є обміри, а іноді і вага» [2]. Провину чинного директора комісія вба-
чала в тому, що, обійнявши посаду, він не завів нової книги для опису творів, а про-
довжив стару, хоча, здавалося б, кожен фахівець розуміє, що на початковому етапі 
доречніше завершити побіжний загальний реєстр, а вже згодом укладати ретельні-
ший. Крім того, як справедливо відзначав невдовзі С. Гіляров, інвентаризацію творів, 
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розпочату одразу після перевезення до Києва частин Ханенківської колекції з Москви 
та Петрограда, призупинили у зв’язку із скороченням штатів, зокрема скасуванням 
посади консерватора, а також збільшенням кількості відвідувачів, яким мали давати 
пояснення як директор музею, так і лічені штатні співробітники [21, c. VIII].

Висновки комісії були радикальні. Якщо не враховувати першого з них, у якому 
наголошувалося на необхідності надання музеєві сусіднього будинку на вулиці Чуд-
новського, 13 (на цьому, до речі, регулярно наполягав і М. Макаренко, як і на потребі 
укладання наукового карткового каталогу, виданні путівників і каталогів окремих 
відділів, реставрації та монтуванні творів [10, c. 25; 28]), то всі інші характеризували 
роботу закладу та його директора негативно й вимагали втручання у справу слідчих 
органів [2].

Акт ревізійної комісії не залишає сумнівів в упередженості її членів щодо стану 
справ у музеї, особливо діяльності його директора. Звісно, М. Макаренкові не вда-
лося за два з лишком роки (та ще й роки економічної руїни, безгрошів’я, голоду) на-
вести зразковий лад у музеї, та це б не вдалося нікому іншому в такі стислі терміни 
й за сприятливішої ситуації. Але в цьому акті навіть самовіддану працю директора 
намагалися трактувати як беззаперечні й навіть кримінальні порушення в роботі. 
Чим було викликане таке ставлення? Зазвичай дослідники обмежувалися зауважен-
нями про принциповість і незручність для влади М. Макаренка, зокрема, указували 
на його непоступливість у питанні вилучення імен фундаторів з назви музею [25, 
c. 13–14]. Усе це правда, але ж не лише совєтські функціонери, але й академіки 
ВУАН входили до складу комісії. Гадаємо, у цій історії доречно згадати зауваження 
одного відомого дослідника про те, що особисті стосунки у вченому житті, на жаль, 
відіграють суттєвішу роль, ніж наука 22. Історія вітчизняного, та й не лише вітчиз-
няного, мистецтвознавства знає немало прикладів, коли заради знищення конкурента 
ефективно використовували совєтську репресивну машину.

Попри те, що про необхідність ревізії закладу на Спільному зібранні ВУАН допо-
відав О. Новицький [17, c. 559], провідну роль у цьому процесі, вочевидь, відіграв 
Ф. Шміт, який публічно озвучував претензії на директорське крісло в Музеї мистецтв 
[17, c. 65]. Обраний у 1921 році академіком ВУАН (першим з мистецтвознавців), він, 
як відомо, монополізував більшість посад у царині мистецтвознавства й музейництва, 
як в Академії, так і поза нею. Стосунки з київськими науковцями у Ф. Шміта не 
склалися, що змусило його з часом зректися деяких посад, зокрема голови Софійської 
та Археологічної комісій, Археологічного комітету ВУАН та комітету ММХ. Сам 
Ф. Шміт у зв’язку з остаточним від’їздом з Києва наприкінці 1924 року 23 поясню-
вав київські невдачі діяльністю позаакадемічних наукових кіл Києва, які створили 
йому реноме ворога української культури [17, c. 64–66]. Підсилені донькою академіка 
Павлою звинувачення «українських націоналістів» у витісненні батька з наукових 
установ Києва ретранслюються донині більшістю дослідників. Якщо для імперського 
дискурсу такий підхід вельми зручний, то українські науковці мали б не лише кри-
тично проаналізувати згадані джерела, але й перейнятися питанням, чому на посаді 
директора Державного інституту історії мистецтв (Ленінград) у Ф. Шміта також не 
складалися стосунки з багатьма колегами 24, та й його роль у діяльності закладу ро-
сійські колеги нині оцінюють украй неоднозначно?

Наразі зазначимо, що М. Макаренко був серед тих, хто активно опонував Ф. Шмі-
ту, зокрема як голова мистецької та археологічної секцій, що входили до складу 
Археологічної комісії ВУАН. Навряд чи М. Макаренко поділяв спроби Ф. Шміта 
по-волюнтариськи переформатувати (включно з перерозподіленням фондів) київські 
музеї, які той намагався реалізувати за допомогою завідувача виставково-ексурсійно-
музейної секції київської Губполітосвіти, колишнього співробітника ЧК А. Вінниць-
кого 25. Нагадаємо, що спочатку під удар Ф. Шміта потрапив Перший державний 
музей, що викликало справедливе обурення директора закладу М. Біляшівського та 
його колеги Д. Щербаківського 26. Хоча цілісніть музею в 1923 році вдалося відстоя-
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ти, М. Біляшівський змушений був поступитися посадою директора А. Вінницькому, 
з допомогою якого, як бачимо, Ф. Шміт змістив з посади М. Макаренка, і врядування 
якого невдовзі призвело до загибелі Д. Щербаківського 27.

Після направлення акту ревізії музею до владних інституцій події розгорталися 
блискавично. 1 грудня 1924 року А. Кримський зачитав на Спільному зібранні ВУАН 
повідомлення секретаріату Київської Губнаросвіти про те, що справу М. Макаренка, 
якого з 22 листопада увільнили від обов’язків директора Музею мистецтв через на-
чебто невідповідність призначенню й «низку ненормальностей в постановці справи в 
музеї», передано до прокуратури [45, арк. 1].

15 грудня 1924 року, ознайомившись з актом ревізії закладу, на підставі якого 
М. Макаренка усунули від виконання обов’язків директора та порушили проти нього 
кримінальну справу, академіки ухвалили: «...абсолютно не роблячи ніяких спроб 
вплинути на хід законного судового слідства Спільне Зібрання одначе вважає за 
можливу і законно-допустиму річ – почути од М. О. Макаренка і взяти до відому ті 
його пояснення, які він бажав дати» [46, арк. 1 зв.]. Утім, цих пояснень вони так і не 
почули. Як засвідчує протокол від 29 грудня 1924 року, «викликаний на сьогоднішнє 
Спільне Зібрання б[увший] Директор Музея ім. Ханенків М. Макаренко, не міг при-
бути й зробити доповідь через те, що його з наказу слідчої власти заарештовано» [47, 
арк. 1]. Одразу після звільнення з в’язниці вчений поінформував академіків, що в 
будь-який час готовий надати пояснення [8], і Спільне зібрання погодилося вислухати 
його на одному з найближчих засідань [17, с. 565].

У зв’язку з арештом М. Макаренка його колеги з академічного Всеукраїнського 
археологічного комітету, насамперед учений секретар М. Рудинський і товариш (за-
ступник) голови Д. Щербаківський, які водночас належали до когорти провідних 
українських музейників, підготували відповідне звернення до губернського прокуро-
ра 28. М. Рудинський у листі до Д. Щербаківського від 11 січня 1925 року повідом-
ляв: «Говорили ми з Ткаченком 29 про папір до Губнпрокурора в справі М. О. 30 і 
договорились до того, що, мабуть, краще, щоб О. П. 31 його не підписував. Адже він 
підписав акт ревізії, що був одним із кроків до процесса. Може, тому О. П. і запере-
чує? Як Ваша думка?

Сергій Олекс[андрович] 32 гадає, що М. О. все їдно не випустять і що заходи ні до 
чого не приведуть. Отже надісланню нашого папірця не заперечує, хоч і в його сло-
вах відчув я якесь вагання (правда, що се стосується до виступу Академії, як такої, 
в оборону Макаренка).

В кожному разі “компрометації” чи чогось подібного для Арх[еологічного] 
Ком[ітету] він в свому папірці, звичайно, не бачить.

Отож, думаю, підписуйте за О. П. – Ви.
Як що Ви не підпишете сьогодні, то буду в Вас завтра рано, годині о 10, навіть 

раніше» [31].
Кардинально вплинути на перебіг справи колеги не змогли. Хоча відомого вченого 

звільнили з ув’язнення, слідство над ним тяглося кілька років.
Наприкінці листопада 1924 року, тобто одразу по тому, як М. Макаренка від-

сторонили від завідування музеєм, очільник Губнаросвіти призначив виконувачем 
обов’язків директора закладу партійного функціонера, ректора Київського худож-
нього інституту І. Врону 33 [32, арк. 3]. ВУАН і київські музейні кола не вважали 
І. Врону придатним для керівництва науковою академічною інституцією, тому одразу 
зайнялися пошуками кандидатури директора музею. Спочатку вони запропонували 
очолити заклад знаному петербурзькому колекціонеру й знавцеві нідерландського ма-
лярства В. Щавинському 34 [59; 3, c. 70], який за рік до того повідомив ВУАН про на-
мір передати їй у дарунок власну бібліотеку, збірку репродукцій пам’яток мистецтва й 
колекцію малярства, частина якої на той час зберігалася в Державному Ермітажі [16, 
c. 499]. Однак 28 грудня 1924 року В. Щавинський був убитий у своїй ленінградській 
квартирі невідомим грабіжником.
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Наступним претендентом на посаду директора Музею мистецтв ВУАН став ще 
один петербурзький колекціонер П. Потоцький, який також висловив бажання пере-
дати свою колекцію Україні. Хоча кандидатура П. Потоцького була погоджена з Укр-
наукою, у справу знову-таки втрутився І. Врона, який не лише поінформував ВУАН, 
Головнауку про «окрему думку», але й організував шельмування політично неблаго-
надійного – за його твердженням – кандидата в пресі [3, c. 70–85].

Водночас І. Врона разом з ученим секретарем музею С. Гіляровим продовжували 
публічні нападки на М. Макаренка. Саме в цьому контексті варто розглядати Гіля-
ровську рецензію на Макаренківський провідник музеєм мистецтв, єдиною цінністю 
якого він назвав «ретельність і витонченість» [4]. Рецензент не тільки вважав не-
вдалим топографічний принцип систематизації матеріалу, наголошуючи, що будь-яка 
зміна в існуючій експозиції зробить путівник непридатним для використання, але й 
указав на значну кількість змістових помилок і неточностей, серед них – похибки в 
датуванні творів, що часом сягали від ста до півтисячі років, безпідставні атрибуції 
низки анонімних творів, помилкові визначення сюжетів тощо. Аналогічні твердження 
містилися і в численних листах І. Врони й С. Гілярова, адресованих ВУАН, у яких 
вони дозволяли собі припускати, що в музеї здійснено підміну експонатів: «... коли 
Комісія стане рахуватися з провідником Макаренко, користуючись ним яко порівня-
ючим матерьялом, то зразу ж постане питання, чи не замінено в Музеї одних річей 
другими та де саме ті речі, що зазначено в провіднику, а на місці котрих находяться 
зовсім до них неподібні, або подібні тільки частково» [29, арк. 31].

У результаті член КП(б)У І. Врона досяг бажаного: 5 вересня 1925 року президія 
Укрнауки не лише затвердила його директором, але й ліквідувала комітет музею 
[3, с. 85] 35. Натомість було запропоновано створити раду, до якої мали ввійти його 
співробітники, представники ВУАН та Науково-дослідної кафедри мистецтвознав-
ства, але очолювати раду мав саме директор музею, що означало втрату Академією 
важелів впливу на діяльність формально все ще підвідомчої їй інституції [17, c. 138; 
25, с. 15–16].

І. Врона обіймав посаду директора Музею мистецтв до 20 квітня 1929 року [30], 
хоча Академія неодноразово наголошувала на його невідповідності займаній посаді 
й наполегливо просила дозволу призначити керівником закладу компетентного нау-
ковця [17, c. 79–80, 138, 235]. Традиція партійно-благонадійного керівництва збе-
реглася в музеї надовго, досить згадати таких одіозних Вронівських наступників, 
як співробітник Науково-дослідної кафедри марксизму-ленінізму М. Христовий чи 
один із найактивніших погромників українського мистецтвознавства в часи великого 
терору В. Овчинніков. Зрештою, і нині політична доцільність повсякчас превалює 
над фаховістю, а вплив брудних технологій в інформаційному суспільстві стає дедалі 
відчутнішим.

Отже, з підпорядкуванням ВУАН ММХ набув статусу не лише культурно-освіт-
ньої, а й науково-дослідної інституції, діяльність якої чітко регламентувалася стату-
том. Одним із основних здобутків на початку 1920-х років стало повернення до Києва 
з Москви та Петрограда значної частини збірки Ханенків. Попри складну економічну 
ситуацію в країні і брак кадрів, вдалося розв’язати нагальні питання ремонту та 
опалення музею, налагодити відвідування експозиції та бібліотеки, започаткувати 
нау кові засідання, видати путівник закладом та підготувати низку інших досліджень. 
Зі стабілізацією ситуації в країні відбулися радикальні зміни в керівництві музею – 
безкомпромісного й фахового науковця змінив партійний функціонер, який домігся 
ліквідації комітету музею, що мінімізувало вплив ВУАН на формально підвідомчий 
їй заклад.
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Додаток 1. 

Заява Варвари Ханенко до Української академії наук. 15 грудня 1918 року [9].

В Украинскую Академию Наук

Вдовы Действительного Статского
Советника Варвары Николаевны 36

Х а н е н к о, жительствующей
в гор. КИЕВ, по Терещенковской
улице, в доме № 15

З а я в л е н и е.

Мною принято решение принести в дар Украинской Академии Наук: а) принад-
лежащее мне собрание памятников искусства и старины и имеющуюся при нем биб-
лиотеку, находящиеся в г. Киеве по Терещенковской улице в доме моем под № 15; 
б) означенный дом и в) принадлежащие мне предметы искусства и старины, храня-
щиеся на складах в Петербурге и в Историческом Музее в Москве.

Дом этот я предлагаю Академии Наук принять на нижеследующих неприменных 
условиях:

1. Означенное собрание памятников искусства и старины и имеющаяся при нем 
библиотека должны носить название: «МУЗЕЙ ИМЕНИ Б. И. и В. Н. ХАНЕНКО».

2. Означенное собрание памятников искусства и старины, за исключением библио-
теки при нем, которая будет иметь отдельный капитал для своего пополнения, не 
должно быть помимо меня пополняемо новыми приобретениями предметов искусства 
и старины, а должно сохраняться в том же составе, в коем оно поступит от меня в 
Академию Наук. 

3. Означенное собрание памятников искусства и старины и библиотека при нем 
должны вечно находиться в том же доме № 15 по Терещенковской улице города Кие-
ва, в котором оно находится и ныне.

4. Ни означенное собрание памятников искусства и старины в целом, ни отдельные 
предметы его, ни библиотека при нем, ни отдельные книги ея ни в коем случае не 
могут быть вывозимы из Киева и даже выносимы из означенного дома № 15 по Те-
рещенковской улице куда бы то ни было, хотя бы на кратчайший срок, ни тем более 
отчуждаемы ни в пользу каких либо учреждений, ни в пользу частных или юриди-
ческих лиц.

5. Если бы было осуществленно мое желание, чтобы в Киеве при означенном музее 
был устроен Институт Истории Искусств, то на Украинскую Академию Наук воз-
лагается обязанность в полной мере удовлетворить потребность Института в пользо-
вании означенным собранием памятников искусства и старины и имеющейся при нем 
библиотекой.

6. Означенное собрание памятников искусства и старины должно быть открыто в 
определенные дни и часы для публичного обозрения. Дни эти и часы устанавливают-
ся по соглашению со мной.

7. С разрешения Академии Наук должно быть предоставленно право научных за-
нятий в Музее по изучению составляющих означенного собрания памятников искус-
ства и старины, а равно в библиотеке при нем лицам, которые этим интересуются. 
Правила таких научных занятий устанавливаются Академией Наук по соглашению 
со мною.

8. Я оставляю за собой право до моей смерти занимать для жилья в доме № 15 по 
Терещенковской улице помещения по моему усмотрению.

9. На все памятники искусства и старины, книги и другие предметы, которые будут 
мною приобретены для вышеозначенного собрания и библиотеки после настоящего 
моего заявления, распространяются в полной мере все изложенные выше условия.
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10. Выражаю пожелание, чтобы хранитель вышеозначенного собрания памятников 
искусства и старины, а равно библиотеки при нем назначался по соглашению со мною. 

Доводя об этом до сведения Украинской Академии Наук, прошу уведомить меня, 
согласна ли Академия Наук на принятие дара на указанных мною условиях, и при 
утвердительном решении вопроса – предлагаю Академии принять музей под свою 
охрану и вступить в непосредственное управление и заведывание им.

Киев, 1918 года, Декабря 15 дня. Варвара Ханенко.

Додаток 2. 

Статут Музею мистецтв ім. Б. І. та В. М. Ханенків (додаток до протоколу № 87 
Спільного зібрання УАН. 28 лютого 1921 року) [43, арк. 2–2 зв.] 

СТАТУТ 
Музею Мистецтв імени Б. І. і В. Н. Ханенків Української Академії Наук.

ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУ.
1. Музей ставить своєю метою допомагати народові в його художніх змаганнях зна-

йомитися з пам’ятками творів минулого, а спеціалістам і вченим з’окрема допомагати в 
їхніх студіях над ріжними галузями історико-мистецьких і археологічних дісциплин. 

2. Всі речі, що їх зібрано в Музеї, повинні бути приступні вченим спеціялістам, 
для їхніх студій та вивчення, а широким колам людности – для огляду й ознайом-
лення. 

3. Музей ставить собі за мету поширювати ознайомлення людности з творами ми-
нулого через свої видання, лекції і т. и.

4. Книгозбірня при музеї, що складається з творів по мистецтву, його різних від-
ділів, повинна дати кожному читачеві відповідний його бажанню матеріял, який є 
в бібліотеці, і дати вказівки, в яких саме виданнях може він знайти потрібний його 
фахові матеріял. 

УСТРІЙ МУЗЕЮ ТА БІБЛІОТЕКИ.
5. Музей єсть власність Української Академії Наук і складається з збірки картин, 

малюнків і різних художніх творів: з дерева, кераміки, каміння, металу, тканин і т. и.
6. Музей має назву: «Музей Мистецтва імени Б. І. і В. М. Ханенків Української 

Академії Наук».
7. Музей міститься у власному будинкові, що належить Українській Академії Наук, 

у м. Київі, по Терещенківській вул. буд. ч. 15. 
8. Жадної речі Музею не можна виносити, або переносити в инше приміщення. 
9. Щоб користуватись збірками Музею та бібліотеки, про те мають бути вироблені 

окремі правила.

ПОРЯДКУВАННЯ МУЗЕЄМ ТА БІБЛІОТЕКОЮ.
10. Загальне керування музеєм та бібліотекою належить Комітетові, що склада-

ється: з двох представників Академії Наук, яких обірає Спільне Зібрання на 3 роки, 
Директора Музею, Представника Української Академії Мистецтв, що його обірають 
на 3 роки, та фундаторки музею В. М. Ханенчихи, яко доживотнього члена.

Комітет обірає на 3 роки з свого гурту Голову Комітету, що його затверджує Спіль-
не Зібрання Української Академії Наук.

11. Комітет що до службового стану та утримання його членів прирівнюється до 
Постійних комісій Української Академії Наук.
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фахові матеріял. Мфахові матеріял. 

УСТРІЙ МУЗЕЮ ТА БІБЛІОТЕКИМУСТРІЙ МУЗЕЮ ТА БІБЛІОТЕКИ
Музей єсть власність Української Академії Наук і складається з збірки картин, ММузей єсть власність Української Академії Наук і складається з збірки картин, 

малюнків і різних художніх творів: з дерева, кераміки, каміння, металу, тканин і т.Ммалюнків і різних художніх творів: з дерева, кераміки, каміння, металу, тканин і т.
Музей має назву: «Музей Мистецтва імени Б.ММузей має назву: «Музей Мистецтва імени Б.

Ф
Ханенків Української Академії Наук.

Ф
Ханенків Української Академії Наук.

ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУ

Ф
ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУ

Ф
ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУ

Музей ставить своєю метою допомагати народові в його художніх змаганнях зна

Ф
Музей ставить своєю метою допомагати народові в його художніх змаганнях зна

йомитися з пам’ятками творів минулого, а спеціалістам і вченим з’окрема допомагати в 

Ф
йомитися з пам’ятками творів минулого, а спеціалістам і вченим з’окрема допомагати в 
їхніх студіях над ріжними галузями історико-мистецьких і археологічних дісциплин. Фїхніх студіях над ріжними галузями історико-мистецьких і археологічних дісциплин. 

Всі речі, що їх зібрано в Музеї, повинні бути приступні вченим спеціялістам, ФВсі речі, що їх зібрано в Музеї, повинні бути приступні вченим спеціялістам, 
для їхніх студій та вивчення, а широким колам людностиФдля їхніх студій та вивчення, а широким колам людности

Музей ставить собі за мету поширювати ознайомлення людности з творами миФМузей ставить собі за мету поширювати ознайомлення людности з творами ми

Книгозбірня при музеї, що складається з творів по мистецтву, його різних відФКнигозбірня при музеї, що складається з творів по мистецтву, його різних від

Е
Ханенків (додаток до протоколу №

Е
Ханенків (додаток до протоколу №

року) [43, арк.

Е
року) [43, арк.

Ханенків Української Академії Наук.ЕХаненків Української Академії Наук.

ЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУЕЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУЕЗАВДАННЯ МУЗЕЮ ТА БІБІЛІОТЕКИ ПРИ НЬОМУ
Музей ставить своєю метою допомагати народові в його художніх змаганнях знаЕМузей ставить своєю метою допомагати народові в його художніх змаганнях зна

йомитися з пам’ятками творів минулого, а спеціалістам і вченим з’окрема допомагати в Ейомитися з пам’ятками творів минулого, а спеціалістам і вченим з’окрема допомагати в 
їхніх студіях над ріжними галузями історико-мистецьких і археологічних дісциплин. Еїхніх студіях над ріжними галузями історико-мистецьких і археологічних дісциплин. 
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12. Чергові засідання Комітету призначаються на ½ року наперед.
13. Музей та бібліотека при ньому перебувають під управою Директора, що сте-

жить за правильним ходом життя. Він є представник музею та бібліотеки. Через нього 
провадяться всі зносини музею та бібліотеки. 

14. Директора обірає та звільняє Спільне Зібрання Української Академії Наук.
15. Директор вкупі з службовим персоналом та консерватором відповідають за ці-

лість майна музею та бібліотеки. 
16. При музеї є консерватор, при бібліотеці – бібліотекар.
17. Службовців музею та бібліотеки обірає Комітет на подання од директора, а за-

тверджує Академія Наук.
Примітка: Розподіл праці поміж службовцями визначається інструкцією, яку ви-

робляє директор музею і затверджує Комітет.
18. Всі офіційні звідомлення Музею та Бібліотеки, все діловодство – провадяться 

українською мовою.

ПРАВА МУЗЕЮ ТА БІБЛІОТЕКИ.
19. Музей має свій окремий обрахунок та штати.
20. Музей має право безпосередньо зноситися з усіма відомствами та громадськими 

установами.
21. Музей має право виписувати з-закордону всі видання і речі мистецтва.
22. Музей на підставі статуту Академії Наук видає звідомлення, каталоги, та ріжні 

наукові праці що торкаються річей музею, або дисциплін, звязаних з ними. 

Додаток 3. 

Акт обстеження Музею мистецтв ВУАН. Копія. [1924] [2].

Акт 
Обследования Музея Искусств Всеукраинской  

Академии Наук. 
Помещающегося по ул. Чудновского 15.

Гор[од] Киев, 26 Сентября – 10 Сентября 37. Комиссия, выделенная на основании 
постановления общего собрания ВУАН от « » 38 – 24 г. в составе Председателя пред-
ставителя РКИ 39 т. Брегмана и членов: академиков Ф. И. Шмита и А. П. Новицкого 
и Губинспектора Губ[ернского] П[олит] П[росвета] директора Всеукраинского Исто-
рического Музея им. Т. Шевченко тов. А. Винницкого, произвела ревизию Музея 
Искусств ВУАН и установила нижеследующее: 

Музей помещается в особняке, принадлежавшем ранее Б. И. и В. Н. Ханенко. 
До революции вся постройка представляла собой квартиру владельцев. Музей начал 
собираться б[ывшими] владельцами с начала 70 годов прошлого столетия. Значе-
ние собранной коллекции по своему качеству и ценности экспонатов выходит далеко 
за пределы СССР. В настоящее время музей занимает 6 зал и лестницу, каковые 
доступны для публики. Все экспонаты развешаны настолько густо, что касаются одни 
другого. Громадное количество экспонатов за отсутствием свободных помещений сло-
жено в кладовых. 

До начала 1919 года музей находился в ведении В. Н. Ханенко в качестве 
заведывающ[ей]. Затем он национализируется и назначается туда Г. К. Лукомский. 

К Августу 1919 г. в Киев приходят Деникинцы и музей снова переходит к В. Н. Ха-
ненко. Затем когда в конце 1919 г. в Киев снова приходит Соввласть – музей поступает 
в ведение Вукописа (Всеукр[аинского] Комит[ета] охраны памят[ников] старины и 
искусства), а в качестве заведывающего в нем работает т. Вольский Б. В. пред.[седа-
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ІГор[од] Киев, 26 СентябряІГор[од] Киев, 26 Сентября
постановления общего собрания ВУАН от « »Іпостановления общего собрания ВУАН от « »
ставителя РКИ Іставителя РКИ І39 І39 т. І т. Брегмана и членов: академиков Ф.ІБрегмана и членов: академиков Ф.
и Губинспектора Губ[ернского] П[олит]Іи Губинспектора Губ[ернского] П[олит]
рического Музея им.Ірического Музея им. Т.ІТ. Шевченко тов.ІШевченко тов.
Искусств ВУАН и установила нижеследующее: ІИскусств ВУАН и установила нижеследующее: 

Музей помещается в особняке, принадлежавшем ранее Б.ІМузей помещается в особняке, принадлежавшем ранее Б.

М
Акт обстеження Музею мистецтв ВУАН. Копія. [1924] [2].

М
Акт обстеження Музею мистецтв ВУАН. Копія. [1924] [2].

Акт

М
Акт

Обследования Музея Искусств Всеукраинской 

М
Обследования Музея Искусств Всеукраинской 

Академии Наук.МАкадемии Наук.
Помещающегося по ул.МПомещающегося по ул.

Гор[од] Киев, 26 СентябряМГор[од] Киев, 26 Сентября – 10 СентябряМ– 10 Сентября
постановления общего собрания ВУАН от « »Мпостановления общего собрания ВУАН от « »МБрегмана и членов: академиков Ф.МБрегмана и членов: академиков Ф.
и Губинспектора Губ[ернского] П[олит]Ми Губинспектора Губ[ернского] П[олит]

Ф
Музей має право виписувати з-закордону всі видання і речі мистецтва.

Ф
Музей має право виписувати з-закордону всі видання і речі мистецтва.
Музей на підставі статуту Академії Наук видає звідомлення, каталоги, та ріжні 

Ф
Музей на підставі статуту Академії Наук видає звідомлення, каталоги, та ріжні 

наукові праці що торкаються річей музею, або дисциплін, звязаних з ними. 

Ф
наукові праці що торкаються річей музею, або дисциплін, звязаних з ними. 

Акт обстеження Музею мистецтв ВУАН. Копія. [1924] [2].ФАкт обстеження Музею мистецтв ВУАН. Копія. [1924] [2].

Обследования Музея Искусств Всеукраинской ФОбследования Музея Искусств Всеукраинской 

ЕЕ
ПРАВА МУЗЕЮ ТА БІБЛІОТЕКИ

Е
ПРАВА МУЗЕЮ ТА БІБЛІОТЕКИ.

Е
.

Музей має право безпосередньо зноситися з усіма відомствами та громадськими ЕМузей має право безпосередньо зноситися з усіма відомствами та громадськими 

Музей має право виписувати з-закордону всі видання і речі мистецтва.ЕМузей має право виписувати з-закордону всі видання і речі мистецтва.
Музей на підставі статуту Академії Наук видає звідомлення, каталоги, та ріжні ЕМузей на підставі статуту Академії Наук видає звідомлення, каталоги, та ріжні 

наукові праці що торкаються річей музею, або дисциплін, звязаних з ними. Енаукові праці що торкаються річей музею, або дисциплін, звязаних з ними. 
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тель] Вукопис’а (в настоящее время работает в Главполитпросвете в Харькове). Затем, 
когда т. Вольский уезжает – музей остается без Завед[ующего] и им управляет уже 
Губкопис. Председателем Губкописа был т. Михайлов Ю. С. проживающий ныне в 
Киеве. В Январе 1921 г. завед[ующим] Музеем назначается нынешний его директор 
Н. Е. Макаренко который принял Музей от т. Михайлова. Принятие музея юридичес-
ки оформлено лишь актом, где говорится, что Михайлов сдал, а Макаренко принял 
музей в свое ведение. Имущество музея таким образом было принято без проверки и 
без инвентарной описи всего имущества.

В 1915 году весь музей должен был быть эвакуирован в Москву. Фактически же 
отправлено было в Москву лишь 90 ящиков. Они были приняты в Российский Ис-
торический Музей, где и хранились до начала революции. В числе эвакуированного 
находились самые ценные экспонаты музея. Описи отправленных в Москву вещей в 
делах музея нет, а есть лишь список номеров ящиков с кратким упоминанием содер-
жимого. После революции в Москве часть ящиков была вскрыта и все содержимое 
распределено между Историческим Музеем, Румянцевским музеем, Третьяковской 
галере[е]й и Госфондом. По заявлению служащего, б[ывших] владельцев Ханенко, 
а теперь музея т. Гаркавика, упаковывавшего вещи перед отправкой в Москву, в 
каждый ящик были им лично положены краткие списки содержимого. Два таких 
конверта с описями, взятых из первых распакованных ящиков в Киеве Гаркавик пе-
редал Комиссии. Директор-же Музея Макаренко утверждал, что таких описей во всех 
ящиках не было. В 1921 году был поднят вопрос о возвращении из Москвы в Киев 
имущества Музея. В Мае того-же года за ними поехал в Москву Макаренко в сопро-
вождении служителя І-го Госмузея Д. Мовчана. Последний должен был перевести в 
Киев эвакуированные вещи своего музея. 

 В виду того, что все было разбросано Московс[ким] Главмузеем по различным 
музеям Москвы, Макаренко должен был получать имущество по частям. При приемке 
составлялис[ь] акты где указывалос[ь] только количество ящиков без точной описи 
их содержимого. Лишь при получении картин от Румянцевского Музея в приемоч-
ном акте перечислены все картины с упоминанием авторов и содержания. В Августе 
1921 года Макаренко вернулся в Киев и перевез сюда полученное в Москве.

Все эти вещи начали распаковываться в Киеве. При чем директором Музея Мака-
ренко не было организовано для этой цели какой-нибудь авторитетной Комиссии для 
фиксирования содержимого ящиков, хотя и было известно, что некоторые предметы 
могли пропасть в Москве.

Потом это предположение целиком оправдалось. Пропало 22 ценнейших картины 
таких мастеров, как Рубенс, Брейгель 40 и др. Для розыска пропавших картин был 
командирован в 1822 41 году в Москву Академией На[ук] худ[ожник] Рерих (брат зна-
менитого художника – сейчас проживает в Ленинграде). Его доклад имеется в делах 
музея. Разыскать же картины ему не удалось за исключением одной, которая была 
отправлена Главмузеем в Ташкентский Музей.

Как уже раньше упоминалось Макаренко утверждал, что не во всех ящиках име-
лись записки Гаркавика с описью содержимого. Однако Макаренко не мог пред’явить 
Комиссии ни одного такого списка и для доказательства того, что в ящиках этих 
описей не было предложил комиссии отправиться в кладовую и осмотреть два ящи-
ка, которые по словам Макаренко не распаковывались со времени эвакуации вещей 
из Киева.

При осмотре ящики оказались вскрытыми и снова запакованными т. к. в каждом 
ящике было для гвоздя два отверстия. Кроме того в одном ящике оказалось пустое 
место от вещей ранее оттуда взятых. 

При проверке постановки дела инвентаризации музея и счетоводства оказалось 
следующее:

Инвентарная книга музейных вещей, где все вещи были-бы подробно описаны и 
обмерены – отсутствует. Имеющаяся опись составлена неудовлетворительно, т. к. в 
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ренко не было организовано для этой цели какой-нибудь авторитетной Комиссии для 
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ренко не было организовано для этой цели какой-нибудь авторитетной Комиссии для 
фиксирования содержимого ящиков, хотя и было известно, что некоторые предметы Іфиксирования содержимого ящиков, хотя и было известно, что некоторые предметы 
могли пропасть в Москве.Імогли пропасть в Москве.

Потом это предположение целиком оправдалось. Пропало 22ІПотом это предположение целиком оправдалось. Пропало 22
таких мастеров, как Рубенс, БрейгельІтаких мастеров, как Рубенс, Брейгель
командирован в 1822Ікомандирован в 1822 41І41 году в Москву Академией На[ук] худ[ожник] Рерих (брат знаІ году в Москву Академией На[ук] худ[ожник] Рерих (брат зна
менитого художникаІменитого художника – сейчас проживает в Ленинграде). Его доклад имеется в делах І– сейчас проживает в Ленинграде). Его доклад имеется в делах 
музея. Разыскать же картины ему не удалось за исключением одной, которая была Імузея. Разыскать же картины ему не удалось за исключением одной, которая была 
отправлена Главмузеем в Ташкентский Музей.Іотправлена Главмузеем в Ташкентский Музей.
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ней подавляющее большинство предметов обозначены лишь названием, напр[имер], 
желтый ковер, серебрянная чарка и пр. Эта инвентарная книга прошнурована и про-
печатана печатью музея при Лукомском. Вместо того, чтобы при вступлении на долж-
ность директора завести новую инвентарную книгу, Макаренко стал ее продолжать. 
В этой части описания предметов сделаны подробные и имеются обмеры, а иног-
да и вес.

Некоторые книги приобретенные для музея занесены в материальную книгу, но не 
занесены в инвентарную книгу, а некоторые находятся у Макаренко более года и не 
занесены в инвентарную книгу библиотеки.

Счетоводство музея ревизовал бухгалтер «Работпроса» 42 т. Хоменко. Его доклад о 
состоянии бухгалтерии прилагается.

Вес[ь] музей содержится за счет Госсредств, получаемых из Харькова. Расходуют-
ся деньги неправильно. На вопрос члена комиссии т. Винницкого куда израсходованы 
деньги присланные на капитальный ремонт Макаренко ответил, что они истрачены на 
другие цели для музея, а для контроля представлены подложные счета.

Посещаемость музея в начале года слабая значительно увеличилась с Мая месяца. 
Всего за 23/24 бюджетн.[ый] год музей посетило ... человек из коих учащихся ВУЗ’ов 
... школ ... рабочих ... красноармейцев ... и остальных .... Посещаемость библиотеки 
музея слабая. При сем прилагается подробная сводка посещаемости за 23/24 год по-
месячно. В виду всего вышеизложенного в настоящем акте комиссия считает, что:

1) Необходимо довести до сведения Наркомпроса и Губисполкома о недопустимой 
тесноте помещения и необходимости передачи в ведение Музея соседнего дома № 13 
по ул. Чудновского, имеющего смежную стену и заделанную дверь в настоящее по-
мещение музея.

2) Постановка дела учета имущества музея совершенно неудовлетворительна.
3) Вопрос о реэвакуации из Москвы части собрания музея требует дополнительно-

го тщательного следствия.
4) В связи со значительными упущениями, допущенными Макаренко во время 

управления музеем – передать означенный акт соответствующим властям на предмет 
производства следствия.

Подлинным подписали:
Председатель Комиссии /Брегман/
Члены Комиссии: А. Винницкий, Шмит и Новицкий.
Верно: Председатель Комиссии /Брегман/

1 Про колекціонерку, меценатку, активну діячку руху з розвитку художніх промислів Вар-
вару Миколаївну Ханенко, народжену Терещенко (9.08.1852, м. Глухів Чернігівської губер-
нії, нині Сумської області – 24.04.1922, Київ), зокрема, див.: [24; 26].

2 Богдан Іванович Ханенко (11/23.01.1849, с. Лотоки Суразького повіту Чернігівської гу-
бернії, нині – Лотаки Красногірського району Брянської області, РФ – 26.05/8.06.1917, Київ) 
залишив спогади про історію формування збірки [51], що нині складає основну частину 
НММХ.

3 У 1933 році в Києві розпочали організацію єдиного Державного художнього музею, до 
складу якого ввійшли сектори західного та східного мистецтва (Музей мистецтв ВУАН), мис-
тецтва СРСР (Київська картинна галерея) та художній відділ Всеукраїнського історичного 
музею ім. Т. Шевченка [5, арк. 3]. У зв’язку із запровадженням нової організаційної струк-
тури на початку 1934 року Президія ВУАН ухвалила передати Музей мистецтв Наркомату 
освіти УСРР [18, c. 36]. 

4 У підготовленому Л. Сак у повоєнний період нарисі історії зібрання Ханенків та ство-
реного на його основі музею (1883–1945) питанню підпорядкування закладу УАН та його 
діяльності в першій половині 1920-х років не приділено належної уваги [49].

5 Фрагмент заяви В. Ханенко в перекладі українською опублікувала Н. Крутенко [26, 
c. 70], а світлину документа – Н. Корнієнко [25, c. 8–9]. 
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6 З того часу вулиця неодноразово змінювала назву: у 1919–1941, 1943–1955 роках – Чуднов-
ського, у 1941–1943 – Терещенківська, у 1955–1992 – Рєпіна, з 1992 – знову Терещенківська. 

7 Ф. Шміт поділяв музеї на такі категорії: 1) публічні чи загальнодоступні, призначені для 
відвідування якнайширшими масами; 2) навчальні, які мали забезпечувати потреби окремих 
груп учнів різних навчальних закладів; 3) наукові, що повинні були збирати й зберігати мате-
ріали, необхідні для наукових досліджень (детальніше див.: [57, с. 34–49]). У згаданій праці 
Ф. Шміт трактував наукові музеї винятково як дослідницькі лабораторію та архів, тобто у 
них не передбачалося розгортати експозицію і до них у жодному разі не повинні були б при-
ходити відвідувачі. Лише у другому – значно доповненому – виданні своєї праці [58] учений 
зазначив, що науковий музей (підрозділ) як лабораторія має функціонувати в кожному знач-
ному публічному музеї.

8 Деякі несумлінні автори стверджують, ніби впродовж 1922–1934 років у підпорядкуванні 
ВУАН перебувала Київська картинна галерея [15, c. 91–118]. У 1921 році Академія дійсно роз-
глядала питання доцільності заснування Картинної галереї, позаяк дарча В. Ханенко не до-
зволяла поповнювати ММХ новими творами [16, c. 300], але Київська картинна галерея була 
заснована 1922 року комісією Губполітосвіти і заклад не підпорядковувався ВУАН [20, c. 6].

9 Посада директора ММХ, як і головного бібліотекаря (директора) Всенародної бібліотеки 
України та завідувача Центрального архіву з огляду на всеукраїнське значення закладів мала 
високий статус і належала до 17-го розряду тарифної сітки [44, арк. 1].

10 Про Миколу Омеляновича Макаренка (4/17.02.1877, с. Москалівка Роменського повіту 
Полтавської губернії, нині Роменського району Сумської області – 4.01.1938, Новосибірськ, 
нині РФ), зокрема, див.: [36].

11 Детальні відомості про загрозливий стан будівлі музею та заходи, ужиті для його подо-
лання, містяться у звіті закладу за 1923 рік [10, c. 24–26]. 

12 З нотаток про одну з доповідей М. Шиповича, що збереглися серед матеріалів Кабінету 
антропології та етнології ім. Ф. Вовка ВУАН [41, арк. 1–1 зв.], відомо, що вона була присвя-
чена двом іконам новгородського письма XVI ст., напевно, «Святі князі Давид, Костянтин та 
Федор» та «Св. Михаїл Чернігівський, Симеон та Федор» (про ікони детальніше див.: [21, 
c. 61 (№ 542, 543)]). 

13 Доповідь М. Шиповича збереглась серед матеріалів Кабінету антропології та етнології 
ім. Ф. Вовка [56].

14 Один примірник датованої 24 травня 1925 року розвідки Є. Спаська передала в бібліо-
теку Музею мистецтв ВУАН [50], а другий надіслала до Музею етнографії народів СРСР в 
Ленінграді, у якому зберігалась аналогічна піч [6, арк. 9]. 

15 У музейних каталогах 1924 і 1927 років твір віднотований як стара копія «Мадонни 
Magnificat» Сандро Ботічеллі [39, c. 28; 19, c. 16 (№ 13)], а в каталозі 1931 року С. Гі-
ляров відніс його до школи Ботічеллі, зауваживши суттєві відмінності від оригіналу [21, 
c. 9 (№ 18)].

16 У 1925 році Музей мистецтв ВУАН передав твір до ВІМШ, у якому Ф. Ернст завідував 
художнім відділом.

17 М. Макаренко виступав проти вилучення імені Ханенків з назви музею [25, c. 13–14].
18 Перебуваючи в еміграції, Григорій Крескентійович Лукомський (2/14.03.1884, м. Калу-

га, нині РФ – 5.03.1952, Ніцца, Франція) видав у Парижі дві праці, присвячені музею (1921, 
1925), одна з яких нещодавно перевидана в перекладі українською [35]. 

19 У джерелах фігурує різна кількість творів, які 1921 року М. Макаренкові не вдалося 
розшукати в Москві, – двадцять два [2], двадцять чотири [39, c. 11], близько тридцяти [19, 
c. 10; 21, c. VIII].

20 Вочевидь, Б. Реріх натрапив на слід «Арки Костянтина» Беркгейда, яку згодом вдалося 
повернути до Києва завдяки зусиллям С. Гілярова [21, c. Х].

21 Г. Лукомський залучав до опису творів Другого державного музею не лише штатних 
співробітників музею, але й фахівців з інших установ, зокрема, українську старовину опису-
вав Д. Щербаківський, археологічні пам’ятки – М. Макаренко, античні – С. Гіляров, італій-
ську майоліку – А. Дахнович. Усього за час його роботи в музеї було описано й заведено до 
карткового каталогу 1259 творів [35, c. 98–99; 21, c. VII]. 

22 Це зауваження М. Воронін висловив в одному з листів 1943 року [48, c. 257] у зв’язку 
зі спробами допомогти повернутися до наукової праці одному з Макаренкових сучасників і 
знайомих – М. Сичову, що відбув покарання у виправно-трудових таборах, куди потрапив, 
вочевидь, за доносом М. Каргера.
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23 Із штату ВУАН Ф. Шміт вийшов після призначення його в грудні 1924 року директо-
ром Державного інституту історії мистецтв у Ленінграді, але ще в травні того самого року 
він, фактично, залишив Київ і перебрався до Москви, де, зокрема, обійняв посади завідува-
ча відділу великокнязівських старожитностей Історичного музею, члена Науково-дослідного 
інституту мистецтвознавства й археології Російської асоціації науково-дослідних інститутів 
суспільних наук, професора Першого московського державного університету тощо.

24 У листі до А. Вінницького в квітні 1927 року Ф. Шміт, нарікаючи на колишніх київ-
ських колег (особливо Д. Щербаківського і Ф. Ернста), писав: «Мені добре тут у Пітері, хоча 
і тут, звичайно, на мене дуже люта контрреволюційна частина наших академічних кіл – для 
них я “червоний директор”. Але Ленінград достатньо великий, щоб не зустрічатися з ким не 
хочеш зустрічатися, або зустрічатися на такій відстані, що ніхто тобі на мозолі не наступить» 
[Переклад І. Х.] [34].

25 М. Біляшівський 1923 року влучно назвав його хлопцем, «який шука слави, та не зна 
де єї знайти» [27, арк. 1 зв.].

26 Наприклад, лист до академіка Д. Багалія з проханням допомогти зберегти цілісність 
музею М. Біляшівський розпочав так: «Пишу до Вас під вражінням звісток, які допіру що 
почув. Діло торкається нашого музея, його істнування. Музей – в Головполітосвіті, близше 
начальство – юнак Вінницький, за спиною якого стоїть Шміт. Музей зостався єдиною україн-
ською інституцією, усюди – і в Картинній галереї, і в музеї лаври, і в музеї Софії – чи сам 
Шміт (Лавра і Софія), чи чужі люде. Тепер кампанія проти нашого музея, яка велась увесь 
час, прийняла рішучий характер – Музей хтять розвалити» [27, арк. 1].

27 Якщо ненависті до київських мистецтвознавців, і не лише українського походження 
(даруйте, за «генеалогічну хімію»), Ф. Шміт так і не зміг позбутися, то з тамтешніми че-
кістами, наприклад А. Вінницьким, він підтримував теплі стосунки навіть після від’їзду до 
 Ленінграда [34].

28 Про звернення Всеукраїнського археологічного комітету до губернського прокурора 
див.: [36, с. 41].

29 Микола Михайлович Ткаченко.
30 Микола Омелянович Макаренко.
31 Олекса Петрович Новицький – академік ВУАН, голова ВУАКу.
32 Сергій Олександрович Єфремов – академік, віце-президент ВУАН.
33 Про більшовицького функціонера, художнього критика, історика мистецтва Івана Івано-

вича Врону (29.09.1887, с. Отроч, нині Янівського повіту Люблінського воєводства, Респуб-
ліка Польща – 5.01.1970, Київ) детальніше (включно з основною бібліографією) див.: [54, 
c. 157–158].

34 Про хіміка, колекціонера, історика мистецтва Василя Олександровича Щавинського 
(20.01.1868, містечко Іллінці Липовецького повіту Київської губернії, нині – місто, районний 
центр Вінницької області – 28.12.1924, Ленінград, нині – Санкт-Петербург, РФ) детальніше 
(включно з основною бібліографією) див.: [54, c. 155].

35 Спроби ліквідувати комітет музею були зроблені ще навесні 1924 року [25, c. 13].
36 В оригіналі помилково надруковано «Николавены».
37 Так у копії акта. Оскільки Спільне зібрання ухвалило створити комісію з ревізії Музею 

мистецтв 29 вересня, а повідомлення про закінчення її роботи заслухало 20 жовтня 1924 року 
[17, с. 559], вочевидь, мало бути зазначено 29 вересня – 10 жовтня.

38 Спільне зібрання ВУАН ухвалило створити комісію 29 вересня 1924 року [17, с. 559].
39 Російською: «Робоче-крестьянская инспекция».
40 У копії акта помилково написано «Бергейль».
41 У копії акта помилково зазначено «1822».
42 Російською: «Союз работников просвещения».
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SUMMARY

The Bohdan and Varvara Khanenkos Museum of Arts is among the earliest art departments 
of the Ukrainian (since June, 14 1921 – All-Ukrainian) Academy of Sciences. It was originated 
from the private collection of pieces of West European, Oriental, Russian and Ukrainian arts 
initiated by B. Khanenko in the 1870s and then being lovingly enlarged by him together with his 
wife Varvara (nйe Tereshchenko) throughout their life. The first attempt to donate the collection 
and the house where it was stored, to the newly established All-Ukrainian Academy of Sciences 
was made by V. Khanenko in December, 1918; however, only in 1920 the museum was assigned 
to the Academy as both cultural and educational and research institution under the Joint Society. 
A leading role in the museum’s becoming an academic institution was played by its first director 
M. Makarenko (1877–1938), a famous art historian and archaeologist. Owing to his selfless work, 
a considerable part of Khanenkos’ collection was returned to Kyiv from Moscow and Petrograd. 
Although, because of financial extremity the basic efforts of the director and museum’s committee 
were aimed at solving the economical problems, particularly the building repairs, they managed 
to launch awareness formation, to initiate public scientific meetings, to issue a museum’s guide 
and to prepare a range of other studies. In the result of inspection held in the autumn of 1924, 
whose bias proved obvious, M. Makarenko was dismissed and then arrested. The All-Ukrainian 
Academy of Sciences was about to appoint V. Shchavynskyi as a new director, and after his tragic 
death – P. Pototskyi. However, the campaign started in the press with the view of discrediting 
P. Pototskyi resulted in approving of I. Vrona, a party functionary, who insisted on liquidation of 
the museum’s committee that virtually minimized the influence of the All-Ukrainian Academy of 
Sciences on the institution being nominally within its jurisdiction.

Keywords: Museum of Arts, All-Ukrainian Academy of Sciences, Khanenkos, director, collec-
tion, guide, paper.
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УДК 7.041(092)Шевченко:75/76"190/193" Тетяна Чуйко 
(Київ)

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ОБРАЗУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
В ЖИВОПИСУ ТА ГРАФІЦІ 1900–1930‑х РОКІВ 

У статті йдеться про особливості інтерпретації образу Т. Шевченка в живопису й графі-
ці 1900–1930-х років. Прикметною ознакою художнього життя в цей час було зародження 
різних напрямів і угруповань, які мали свої програми та маніфести. Спільною в них стала 
тема, пов’язана з інтерпретацією образу українського мистця Т. Шевченка. Найчастіше ви-
конували його живописні портрети, близькі до фізіономічних рис. У 1930-х роках (завдяки 
відзначенню 1939 року 125-ліття від дня народження поета) набули популярності тематичні 
композиції на шевченківську тематику, що мають реалістичний характер з виразно відчутною 
біографічною лінією. В означений період до образу поета зверталися й у творах графіки. 
Найпоширеніший тип, спостережений у портретах, – за фото, листівками: з досить близьки-
ми до натурних фізіономічними рисами. Трапляється й портрет-символ. Набувають широкої 
популярності сюжетно-тематичні композиції на відзначення 125-ліття від дня народження 
Т. Шевченка в різних графічних техніках. До образу Т. Шевченка зверталися й митці, які 
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В статье речь идет об особенностях интерпретации образа Т. Шевченко в живописи и гра-
фике 1900–1930-х годов. Отличительной чертой художественной жизни того времени было 
зарождение разных направлений и обществ, которые имели свои программы и манифесты. 
Общей для них стала тема, связанная с интерпретацией образа украинского поэта-художника 
Т. Шевченко. Наиболее часто выполняли его живописные портреты, близкие к физиономиче-
ским чертам. В 1930-х годах (благодаря празднованию в 1939 году 125-летия со дня рождения 
поэта) становятся популярными тематические композиции реалистического характера с ощу-
тимой биографической линей. В этот период к образу поэта обращались и в произведениях 
графики. Самый распостраненный тип, наблюдаемый в портретах, – по фото, открытках: с до-
статочно близкими к натурным физиономическими чертами. Встречается и портрет-символ.  
Широко популярными становятся сюжетно-тематические композиции к празднованию 125-ле-
тия со дня рождения Т. Шевченко в разных техниках. К образу Т. Шевченко обращались и 
художники, работающие в книжной и журнальной графике, а также в жанре плаката.

Ключевые слова: Тарас Шевченко, образ, портрет, живопись, графика, плакат.

The article examines the peculiarities of interpreting Taras Shevchenko’s image in painting 
and graphics of the 1900s–1930s. The main distinction of the then artistic life was the emergence 
of different trends and groups having their programmes and manifestoes. The common theme of 
them was the interpretation of image of Ukrainian artist T. Shevchenko. Artists usually preferred 
to make a pictorial portrait of Shevchenko close to his physiognomic traits. In the 1930s, in the 
run-up to celebrating the 125th anniversary of the poet’s birth in 1939, popular became the theme 
compositions on the subject of Shevchenko with realistic character of distinct biographical line. At 
that time image of the poet was used in graphic works as well. The most common type observed 
in them is the portraits made after photos and postcards with the traits quite similat to the poet’s 
real physiognomic ones. The portraits as a symbol occurred too. Numerous theme compositions in 
different graphic techniques grew to be popular on the threshold of commemorating the 125th an-
niversary of Shevchenko’s birth. Shevchenko’s image have been addressed by the artists working 
in book and magazine graphics, in the genre of placard.

Keywords: Taras Shevchenko, image, portrait, painting, graphics, placard.

Образ Т. Шевченка неодноразово інтерпретували художники різних видів і на-
прямів мистецтва впродовж середини ХІХ – початку ХХ ст. Кожен з них прагнув 
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розкрити його характер, внутрішній духовний світ, естетичні уподобання тощо. Таким 
чином, з’являлися портрети чи сюжетні композиції, у яких образ поета був драма-
тичним або ліричним, зажуреним чи спокійним. Протягом 1900–1920-х років у цій 
царині працювали живописці та графіки, зокрема, Г. Світлицький, Г. Цисс, С. Ва-
сильківський, О. Богомазов, М. Івасюк, Ф. Красицький, Л. Крамаренко, О. Курилас, 
В. Розвадовський, Д. Бурлюк, Я. Пстрак, Ю. Панкевич, І. Бурячок, О. Кульчицька, 
М. Жук, М. Фрадкін, Л. Пастернак, В. Касіян, О. Лятуринська та інші. Це митці, 
творчість яких позначена реалістичним методом або більш інноваційним, спрямова-
ним на оновлення самого духу мистецтва. Художники здобули відмінну освіту, мали 
часом протилежну ідейно-естетичну платформу та інколи представляли різні країни. 
Особливістю художнього життя в цей час було зародження різноманітних напря-
мів і угруповань, які мали свої програми та маніфести. Спільною в них стала тема, 
пов’язана з інтерпретацією образу українського мистця Т. Шевченка. Художники в 
згаданому аспекті надавали перевагу жанру портрета. Підґрунтям для цього насампе-
ред слугували автопортрети та світлини Т. Шевченка. Розмаїте спрямування митців 
розділилося й у відображенні постаті поета: одні прагнули більшої зовнішньої поді-
бності, другі – творчого прочитання, а треті розвивали сюжетну лінію.

Живописні портрети Т. Шевченка, близькі до фізіономічних рис, створили: Г. Цисс 
у 1900 (ПХМ) та 1929 (НМТШ) роках, останній виконано за допомогою фотопор-
трета поета роботи І. Гудовського (серпень 1859 р.), широковідомого завдяки листівці 
московського видавництва «Шерер и Набгольц» (1902), щоправда, Г. Цисс детальніше 
розпрацював фрагмент інтер’єру; С. Васильківський (авторство імовірне) 1907 року 
(НМТШ). Сюди належить і портрет Т. Шевченка, досить несподіваний через вирішен-
ня в реалістичному ключі, пензля «батька російського футуризму», засновника (разом 
з В. Маяковським) гуртка кубофутуристів Д. Бурлюка (за припущенням). Він на-
писаний у США на початку 20-х років ХХ ст. Створено цілком реалістичний портрет 
українського поета, в основі якого – тип зображення, популярний і відомий за фото ро-
боти Г. Деньєра 1859 року. Необхідно зауважити, що традицію такого типу зображення 
започаткував сам Т. Шевченко автопортретами 1860 (офорт) та 1861 (полотно, олія) 
років. Згодом саме цей тип став матрицею національного зображення – символу, до 
якого зверталися художники різних поколінь. В основі портрета Т. Шевченка 1904 року 
(у колекції НМЛ), виконаного Ю. Панкевичем (псевдонім – Простен Добромисл), – так 
званий «рєпінський тип» зображення Т. Шевченка, запроваджений російським живо-
писцем-передвижником І. Рєпіним у портреті поета 1888 року (при написанні портре-
та він користувався низкою «карточок і гравюр» Т. Шевченка, тобто фото, зокрема 
М. Досса  (1860), та офортів поета-художника). Стали в пригоді й спогади тих, хто 
був знайомий із Кобзарем. Так, П. Третьякова він просив повідомити, якого кольору 
очі в поета на портреті пензля І. Крамського (1871). У творі Ю. Панкевича відтворено 
сповнений драматизму образ людини, яка, переживши випробування, лишається не-
зламною у вірності життєвому й творчому кредо. У портреті Т. Шевченка (1911) робо-
ти буковинського живописця С. Кобилянського, який навчався у Віденській академії 
мистецтв, сконцентровано прикмети портретного жанру, притаманні художнику: неве-
ликий  формат, монохромність, що, своєю чергою, сприяє драматизації образу. У пор-
треті Т. Шевченка (1914), написаному випускником Мюнхенської академії мистецтв 
Я. Пстраком, обрано тип зображення поета-художника в кожусі й шапці, який (подібно 
до традиції) уже мав певну тяглість. Проте автор досяг вишуканої поетизації образу не 
в останню чергу завдяки стриманості тла, з глибини якої проступає погруддя Т. Шев-
ченка. Твору притаманний лаконізм, що сприяє переконливості у вирішенні зображен-
ня поета [2, с. 121]. Привертає увагу портрет Т. Шевченка (1912) роботи А. Манастир-
ського – випускника художньо-промислової школи у Львові, який упродовж 1900–1905 
років навчався в Краківській академії мистецтв. В основі твору – тип зображення, відо-
мий за фото Г. Деньєра (1859), або пізніші відомі А. Манастирському твори, де автори 
вдалися до означеної вище матриці. Цей портрет вирізняється глибоким психологізмом, 
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схвильованістю й пристрасністю світовідчуття [2, с. 118]. Слід назвати портрет Т. Шев-
ченка (1924 р., полотно, олія; НМТШ; створений на замовлення українців Аргентини) 
пензля випускника Віденської (1884–1889) та Мюнхенської (1890–1897) академій мис-
тецтв, який певний час працював у Німеччині, – М. Івасюка. В історії українського 
мистецтва доробок художника в портретному жанрі зараховують до типових виявів 
передвижницького напряму. Згадаємо також портрет Т. Шевченка  роботи І. Северина 
(1933 р., НМТШ), де на приглушеному червоному тлі зображено поета в останні роки 
життя – людини непростої, трагічної долі; портрет пензля Ф. Кричевського (1936 р., 
НМТШ), що є свідченням важливого кроку в способі інтерпретації образу Т. Шевчен-
ка від впливів передвижництва до створення нового образу – українського інтелігента, 
представника петербурзької богеми, академіка гравюри, титана думки.

Серед відомих українських художників були й такі, які поєднували жанри портрета 
й пейзажу, збагачуючи, таким чином, образний лад. С. Васильківський написав пор-
трет Т. Шевченка в кожусі й шапці на тлі пейзажу (1910–1911), в інтерпретації обра-
зу відчутний вплив передвижництва. Етюдним за методом написання є портрет поета 
пенз ля Г. Світлицького, виконаний у першій половині ХХ ст., вочевидь, на його почат-
ку (картон, олія; НМТШ). Це поколінне зображення поета на тлі осіннього пейзажу; 
Т. Шевченко повернутий до глядача; постать і обличчя відтворені узагальнено. Відомий 
портрет поета «Дивлюсь, аж світає...» 1918 року (з колекції НМЛ) пензля О. Кури-
ласа – випускника Львівської художньо-промислової школи, який три роки навчався 
в Краківській школі мистецтв. Портрет яскраво унаочнює тяжіння художника до ро-
мантизованих, внутрішньо-піднесених зображень. Необхідно зауважити, що О. Кури-
лас удався до інтерпретації відомої, сказати б, основоположної ідейно-естетичної та 
формальної матриці зображень поета в кожусі й шапці як національного зображення – 
символу. Водночас він продовжив традицію романтизованого зображення поета на тлі 
ландшафту та застосування прийому асоціативного прочитання деталей навколишнього 
середовища постаті, яка в українському малярстві започаткована К. Устияновичем.

У 1930-х роках популярності набули тематичні композиції на шевченківську тема-
тику, що зумовлено широким відзначенням 1939 року 125-ліття від дня народження 
Т. Шевченка (значна кількість тематичних композицій експонувалася на Республікан-
ській ювілейній шевченківській виставці 1939 р.). Вони мають реалістичний характер 
з виразно відчутною біографічною лінією. Власне, такі композиції є своєрідними 
ілюстраціями Шевченкової біографії, що інтерпретується в дусі відомого ідеологіч-
ного канону. На початку 1930-х років до сюжетно-тематичних композицій звернувся 
І. Їжакевич: «Т. Г. Шевченко в майстерні у В. Ширяєва» (1933–1934); «Тарас – пас-
тух» (1935); «Зустріч Т. Шевченка з сестрою Яриною» (1935); «Мені тринадцятий 
минало...» (кілька варіантів, 1935–1938 рр.). До означеної тематики долучилися та-
кож Є. Горбач («Обшук Т. Г. Шевченка в Орській кріпості»), Ф. Кумпан («Т. Г. Шев-
ченко в молоді роки»), О. Турбін («Шевченко серед селян»), В. Костецький («Після 
муштри»), М. Глухов («Т. Г. Шевченко в засланні»), М. Козик («Малий Тарас слу-
хає свого діда»), В. Овчінніков («Шевченко серед друзів на засланні»), Д. Крайнєв 
(«Друзі у хворого Т. Г. Шевченка»), М. Гельман («Шевченко слухає свого діда»), 
І. Шульга («Зустріч Т. Шевченка з І. М. Сошенком у Літньому саду») та інші митці.

В означений період до образу поета зверталися й у творах графіки. Використо-
вували тип, відомий за фото, листівками. Так, В. Розвадовський 1901 року виконав 
портрет Т. Шевченка (НМТШ; фотоцинкографія) з досить близькими до натурних 
фізіономічними рисами. Це погрудне зображення, на якому відтворено немолодого 
поета, який сидить за столом, склавши на ньому руки; на столі – книжка, аркуш, 
перо та каламар. Зажурений митець одягнутий у білу сорочку з елементом народно-
го строю – вишитою шворочкою вгорі, на праве плече накинута свита. Твір цікавий 
потрактуванням «рєпінського» типу зображення Т. Шевченка в народницькому, про-
світянському дусі. Він може сприйматися як стилізація творів народних малярів. До 
означеного типу зараховуємо портрет поета 1904 року (папір, офорт) Я. Андреєва та 
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Шевченків образ (також в офорті) 1908 року В. Боброва. Сюди належать і літографії 
«Шевченко в шапці» (1906, 1907, 1910, 1932 рр.; 1925 р. – фототипія) Ф. Красиць-
кого. Найвідомішим серед створених ним образів Т. Шевченка є портрет 1906 року 
(у кожусі й шапці), в основі якого – уже згадуване фото поета 1859 року фотографа 
Г. Деньєра [3, с. 19]. І. Бурячок (1910–1920-ті рр.; папір, туш, перо) звернувся до 
традиційного типу зображення поета в кожусі й шапці, проте прагнув, вочевидь, не 
суворої передачі фізіономічної подібності, а насамперед – незламного духу та непо-
кірливості Шевченкової натури. До того ж поета змальовано в інтер’єрі української 
хати з відтворенням подекуди етнографічних подробиць. Також слід розглянути пор-
трет Т. Шевченка 1920 року роботи О. Кульчицької – випускниці Віденської худож-
ньо-промислової школи, українського живописця і графіка, члена Товариства для 
розвою руської штуки, яка створила в 1919–1920 роках «Галерею українських пись-
менників» (дереворит). До неї увійшов і згаданий портрет. Як і інші портрети серії, 
це – аркуш, вирішений у формі плаката, де обов’язковим компонентом є слова-цитати, 
взяті з твору митця: «...Возвеличу / Малих отих рабів німих! / Я на сторожі коло 
їх / Поставлю Слово». Для створення образу Т. Шевченка використано «рєпінський 
тип», який відповідно до концепції слугує посиленню його драматизації. Вартий ува-
ги портрет 1925 року (Прага) роботи О. Лятуринської, де художниця виявила власне 
прочитання образу поета – українського інтелігента. Вона також обрала за взірець 
«рєпінський тип» його зображення. Митець одягнутий у темний сюртук, світлий під-
жак та білу сорочку з пов’язаною краваткою. Це погрудне профільне зображення.

До розглядуваного типу належать портрети, виконані В. Касіяном (тоді – учнем 
Празької академії образотворчих мистецтв), 1922 (офорт), 1923 та 1926 (обидва – 
ксило графія) років; портрет Т. Шевченка роботи О. Сахновської (дереворит, 
1934 р.) – складна, багатопланова за образною характеристикою композиція, де на 
той час по-новому потрактовано образ поета. У цьому творі: Тарас Шевченко у стані 
задуми, над ним – герої його поезій, поруч – сухе, немов скорботне дерево; угорі, над 
дугою веселки – щасливі трударі-селяни – як символ надій поета. Сюди ж зарахову-
ємо три твори Г. Кушніренка (1925 р., папір, олівець; 1930-ті рр., папір, літографія; 
1930-ті рр., папір, акварель), основою яких є тип зображення, близький до так звано-
го «рєпінського», з акцентуванням на людяності та внутрішній стійкості Т. Шевченка 
(в олівцевій роботі через елементи народного вбрання підкреслено звучання образу 
митця як народного поета). 

Одним з найцікавіших графічних портретів Т. Шевченка, виконаних у 1920-х ро-
ках, є робота харківського митця, одного з кращих учнів І. Падалки М. (Михайла або 
Мойсея) Фрадкіна (відома у варіанті – акварель, друк). Графічну школу І. Падалки 
усталено зараховують до течії неопримітивізму. У 1929 році М. Зубар зауважив: «Учні 
Падалки, зберігаючи властивості школи у своїх шуканнях, близькі до сучасних євро-
пейських течій. У їх дереворитах модерна і вибаглива композиція часто з’єднається 
з відомим архаїзмом форм. Із цих художників Б. Бланк і М. Фрадкін – приклад 
з’єднання протилежних прийомів» [1, с. 145–146]. За спостереженням О. Лагутенко, 
«у творчості Мойсея Фрадкіна більш послідовною і наочною є захопленість засобами 
міського примітиву» [1, с. 150]. Твір М. Фрадкіна – один з найцікавіших графічних 
портретів поета, виконаних у 1900–1920 роках. У портреті виявилися пошуки нових 
засобів художньої виразності, адекватної часу художньої мови в поєднанні з глибоким 
філософічним та новаторським вирішенням Шевченкового образу, символічно про-
читаним через перехід життя-долі Т. Шевченка. Формотворчі пошуки доби на основі 
давньої традиції відбилися в портреті Т. Шевченка роботи М. Бойчука (1910-ті рр.).

Сюжетно-тематичні композиції на відзначення 125-ліття від дня народження 
Т. Шевченка в різних графічних техніках створили: А. Гороховцев – «Перші кро-
ки майбутнього художника» (автолітографія); П. Борисенко – «Зустріч Шевченка 
з художником Сошенком у Літньому саду в Петербурзі» (автолітографія); П. Го-
рілий – «Шевченко в майстерні художника К. П. Брюллова» (автолітографія); 
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Б. Бланк – «Малий Тарас малює» (автолітографія); Таранов «Шевченко в юнацькі 
роки» (ліногравюра) та багато інших мистців.

Крім того, образ Т. Шевченка презентований у книжковій та журнальній графіці: 
у 1900-х роках В. Різниченко створив серію шаржів на Т. Шевченка для журналу 
«Шершень»; відома також робота Ф. Красицького для обкладинки цього журналу 
(1906, № 8). Портрет поета 1911 року (офорт) російського гравера В. Мате – ще одне 
звернення до фото Т. Шевченка роботи Г. Деньєра (1859). Художник був одним з 
ініціаторів і куратором видання «Малюнки Т. Шевченка» (С.Пб.), де й уміщено цей 
портрет. У 1915 році Л. Пастернак виконав для збірника «Клич» зображення Т. Шев-
ченка та його друга А. Олдріджа (існує кілька варіантів).

У 1918 році К. Немец виконав зображення Т. Шевченка для обкладинки видання 
його поезій (інтерпретація відомого твору К. Трутовського «Кобзар над Дніпром»). 
У 1921 році О. Буцманюк для «Українського скитальця» (1921, № 5), виконав профіль-
не зображення поета. Портрет роботи О. Богомазова до Шевченківських свят 1920 року 
було застосовано для оформлення низки святкових випусків, зокрема листівок. У 1926 та 
1927 роках у київському видавництві «Час» побачили світ видання «Кобзаря» Т. Шев-
ченка, де згадане фото використали для фронтиспіса, і саме у виданні 1927 року на 
обкладинці подали портрет поета роботи О. Богомазова. Підхід до відтворення образу 
Т. Шевченка вирізняє цього художника завдяки поєднанню традиції (обраний тип) та 
новаторства, що проявилося у формотворчих пошуках. У 1928 році О. Судомора подав 
для обкладинки «Кобзаря» профільне силуетне зображення Т. Шевченка.

У 1934 році В. Касіян знову звернувся до зображень поета, зокрема виконав його 
портрет для видання творів Т. Шевченка (ксилографія).

Образ Т. Шевченка відтворювали й у плакаті. Так, 1914 року Г. Малиновський 
виконав плакат з портретом Т. Шевченка (папір, літографія; з колекції НМТШ): 
 зображення обрано традиційне – поет у кожусі й шапці, проте вирізняється способом 
і манерою виконання, а саме – образ змодельовано з рядків його поезій. У 1921 році 
О. Маренков виконав один з перших в українському мистецтві плакатів з образом 
Т. Шевченка – «Орися ж ти, моя ниво...», звернувшись до метафоричного потракту-
вання постаті поета як сіяча волі. У 1925 році М. Жук виконав портрет для плаката 
в техніці кольорової літографії, обравши уже традиційний тип зображення в кожусі 
й шапці (у колекції Шевченківського національного заповідника).

Таким чином, упродовж 1900–1930 років художники зверталися до різних спосо-
бів інтерпретації образу Т. Шевченка. У живопису превалював портрет, близький до 
фізіономічних рис; деякі митці поєднували жанри портрета й пейзажу, збагачуючи, 
таким чином, образний лад. У 1930-х роках популярності набули тематичні компо-
зиції на шевченківську тематику (це зумовлено відзначенням 1939 року 125-ліття 
від дня народження поета), які мають реалістичний характер з виразно відчутною 
біографічною лінією. Такі тенденції характерні й для творів графіки, але необхідно 
наголосити, що в цій царині важливого значення набув портрет-символ.

1. Лагутенко О. Українська графіка першої третини ХХ ст. – К., 2006.
2. Рубан В. Український портретний живопис другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – 

К., 1986.
3. Чуйко Т. Свічадо (художники, виставки, колекції). – К., 2010.
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SUMMARY

The article examines the peculiarities of interpreting Taras Shevchenko’s image in painting 
and graphics of the 1900s–1930s. The work of the artists at that period was marked by realistic 
method,  or more innovative line seeking to renew the very spirit of arts. The artists were different-
ly educated while representing at times by opposite ideological and aesthetic platforms and occa-
sionally representing different countries. The main feature of the then artistic life was the forma-
tion of different directions and groups with their programs and manifestoes. The common theme 
of them was the interpretation of image of Ukrainian artist T. Shevchenko. The pictorial portraits 
of Taras Shevchenko close to his physiognomic traits were made by H. Tsyss, S. Vasylkivskyi, 
Yu. Pankevych, Ya. Pstrak, and others. In the 1930s, popular became the theme compositions on 
the subject of Shevchenko – that was caused by widely celebrating the 125th anniversary of the 
poet’s birth in 1939. They were of realistic character with distinct biographical line. Actually, they 
were peculiar illustrations showing Shevchenko’s biography interpreted in the spirit of the famous 
ideological standard (production of Ye. Horbach, F. Kumpan, O. Turbin, and V. Koste tskyi). At 
that time image of the poet was used in graphic works as well. Their type was made after photos 
and postcards: in 1901, V. Rozvadovskyi created a portrait of Shevchenko with the traits quite 
similat to the poet’s real physiognomic ones. The Shevchenko portrait of O. Sakhnovska is a 
complex composition multidimensional by its figurative description with the poet’s image by then 
newly interpreteded. The portrait as a symbol: one of the most interesting graphical portraits 
of T. Shevchenko made in the 1920s was a work by the Kharkiv artist, one of the best pupils of 
I. Padalka, M. (Mykhailo, or Moysey) Fradkin (the work is known in the version of watercolor, 
printing). The theme compositions on the occasion of the 125th anniversary of Shevchenko’s birth 
in various graphic techniques were made by A. Horokhovtsev, P. Borysenko, P. Horilyi, B. Blank 
and many other painters. Shevchenko’s image have been addressed by the artists working in book 
and magazine graphics, in the genre of placard.

Keywords: Taras Shevchenko, image, portrait, painting, graphics, placard.

УДК 745/749(477)(0.038) Зоя Чегусова 
(Київ)

КОНЦЕПЦІЯ НОВОГО ВИДАННЯ ІМФЕ: 
«ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ» (т. 5)

У статті розкрито базові теоретичні засади і зміст нового академічного видання, підготов-
леного в ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, – п’ятого тому «Історії декоративного 
мистецтва України», де вперше у вітчизняному мистецтвознавстві реалізовано всебічний і 
глибинний аналіз еволюційних художньо-стилістичних змін, яких зазнало українське профе-
сійне декоративне мистецтво впродовж драматичної історії мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.

Ключові слова: нове академічне видання ІМФЕ, історія, професійне декоративне мистецтво 
України, ХХ – початок ХХІ ст., теоретичні засади видання, основні історичні віхи, аналіз, 
еволюція, художньо-стилістичні зміни, образно-пластичні особливості.

В статье раскрываются теоретические основы и содержание нового академического изда-
ния, подготовленного в ИИФЭ им. М. Ф. Рыльского НАН Украины, – пятого тома «Истории 
декоративного искусства Украины», где впервые в отечественном искусствоведении сделан 
всесторонний и глубинный анализ эволюционных художественно-стилистических изменений, 
происходивших в украинском профессиональном декоративном искусстве в течение драмати-
ческой истории искусства ХХ – начала ХХІ вв.

Ключевые слова: новое академическое издание ИИФЭ, история, профессиональное деко-
ративное искусство Украины, ХХ – начало ХХІ в., теоретические основы издания, основные 
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исторические вехи, анализ, эволюция, художественно-стилистические изменения, образно-
пластические особенности. 

In the article being of abstract and analytical nature, the author discloses the fundamental 
theoretical principles and contents of the new academic edition prepared at the IASFE, The His-
tory of Ukrainian Decorative Art (Vol. 5), which realizes, first in the domestic art criticism, a 
thorough and deep analysis of the evolutional artistic and stylistic alterations undergone by the 
Ukrainian professional decorative art in the course of the XXth – early XXIst centuries.

Keywords: new academic edition of the IASFE, history, Ukrainian professional decorative art, 
spell of the XXth – early XXIst centuries, edition’s theoretical principles, main historical mile-
stones, analysis, evolution, artistic and stylistic alterations, peculiarities of image harmony.

Метою написання статті є розкриття теоретичних засад і здійснення реферативно-
аналітичного огляду нового академічного видання, підготовленого в Інституті мис-
тецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 
(далі – ІМФЕ), – п’ятого тому «Історії декоративного мистецтва України», де вперше 
у вітчизняному мистецтвознавстві здійснено спробу всебічного й глибинного аналізу 
еволюційних художньо-стилістичних змін, яких зазнало українське професійне деко-
ративне мистецтво внаслідок кардинальних суспільних порухів упродовж драматич-
ної історії мистецтва ХХ – початку ХХІ ст.

Головне завдання, яке постало перед авторами п’ятого тому «Історії», – наскрізний 
мистецтвознавчий аналіз історико-культурного матеріалу, що охоплює такі види де-
коративного мистецтва, як вишивка, ткацтво, вибійка, розпис на тканині, авторський 
текстиль, кераміка, скло, металопластика, ковальство, ювелірство, дерево, лозопле-
тіння, витинанка, мозаїка соломою тощо, у виконанні професійних митців, що дало 
можливість панорамного відтворення багатоманітного розвою професійного декора-
тивного мистецтва означеного періоду.

Науковці авторського колективу п’ятого тому «Історії» розглядають усі етапи по-
ступу ХХ – початку ХХІ ст., що відображають відмітні образно-пластичні особливос-
ті та історичні віхи професійного декоративного мистецтва свого часу. Це народження 
українського модерну – яскравого «національного стилю», який спирався на засади 
народної образотворчості, і сплеск мистецтва авангарду в 1910–1920-х роках; участь 
професійних митців декоративного мистецтва у створенні «оптимістичного міфу» про 
радянське життя 1930–1950-х років; еволюція творчого розвитку художників-профе-
сіоналів у різних галузях художньої промисловості України паралельно з процесом 
зародження авторської рукотворної художньої кераміки, скла, текстилю, ювелірства 
тощо в період 1960–1980-х років; опанування світового художнього досвіду й пошук 
художниками-прикладниками власних мистецьких критеріїв у декоративній твор-
чості, інспірованій асоціативно-ускладненим способом образно-пластичного мислен-
ня в 1990-х роках; розвиток багатоликого декоративного мистецтва України в руслі 
загально європейського художнього процесу на тлі шанобливого ставлення до історич-
них традицій національного образотворення, починаючи з 2000 року і донині.

Безумовно, п’ятому тому «Історії» – капітальній колективній монографії – переду-
вали ґрунтовні наукові розвідки, присвячені проблемам професійного декоративного 
мистецтва ХХ ст., таких українських дослідників, як Ю. Бірюльов, Н. Велігоцька, 
О. Голубець, Л. Жоголь, А. Жук, Т. Кара-Васильєва, Г. Кусько, С. Лупій, О. Нога, 
Г. Островський, Ф. Петрякова, Т. Печенюк, О. Пошивайло, Т. Придатко, О. Сом-
Сердюкова, З. Тканко, О. Федорук, З. Чегусова, Р. Шмагало, З. Шульга, О. Ямбор-
ко, Р. Яців та ін.

Вагомі мистецтвознавчі дослідження згаданих учених були важливими «підступа-
ми» до створення багатотомної «Історії декоративного мистецтва України», ідею якої 
виплекано у відділі декоративного мистецтва ІМФЕ (керівник – доктор мистецтво-
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знавства Т. Кара-Васильєва). Реалізація видання стала можливою завдяки плідній 
співпраці авторського колективу з редакційним відділом ІМФЕ за активної підтрим-
ки директора Інституту академіка Г. Скрипник.

Упродовж 2008–2013 років до підготовки п’ятого тому «Історії декоративного мис-
тецтва України» (професійне мистецтво ХХ – початку ХХІ ст.) (головний редак-
тор – академік Г. Скрипник, науковий редактор – доктор мистецтвознавства, член-
кореспондент НАМУ Т. Кара-Васильєва, відповідальний секретар тому – заслужений 
діяч мистецтв України З. Чегусова) Інститутом було залучено знаних мистецтвознав-
ців Києва та Львова: спеціалістів музейної справи Національного музею українського 
народного декоративного мистецтва, педагогів Київського державного інституту де-
коративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, викладачів-дослідників 
Львівської національної академії мистецтв (ЛНАМ), науковців Інституту народознав-
ства НАН України у Львові.

Структурно том поділено на дві частини: спочатку висвітлено еволюцію професій-
ного декоративного мистецтва першої половини ХХ ст., а потім – історію цієї царини 
українського мистецтва в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Така структура зумовлена тим, що діаметрально протилежні стилістичні тенденції 
першої половини ХХ ст. й образно-пластичні пошуки в мистецтві другої половини 
ХХ ст. вимагають різних підходів до теоретичного обґрунтування художніх транс-
формацій, що відбувалися в українському мистецтві в досліджуваний період.

Художні формотворчі процеси, які спостерігалися в усіх видах професійного деко-
ративного мистецтва в першій половині ХХ ст., були пов’язані з розвитком усталених 
історичних стилів, таких, як модерн, авангард, ар деко, конструктивізм, соцреалізм. 
Тобто твори, що народжувалися в 1910-х, 1920-х, 1930–1950-х роках, здебільшого 
відповідали стилістиці, підпорядкованій тому чи іншому, але єдиному художньо-
му стилю. 

Друга половина ХХ ст. засвідчила поступовий перегляд художньо-стильових засад 
попередньої – тоталітарної – доби (1960-ті рр.), яка певним чином використовувала 
мистецтво як засіб «наглядної агітації» для культивування радянського способу жит-
тя (1970 – кінець 1980-х рр.), у бік мистецтва творчих особистостей з новими орієн-
тирами й розумінням художньої образності (1990-ті рр.) та широким за формально- 
художніми пошуками діапазоном полістилізму (початок ХХІ ст.).

Таким чином, у цьому виданні вперше розглянуто історію українського професій-
ного декоративного мистецтва в усій складності та багатошаровості цього величезного 
пласта національної культури, який свідчить про вагомі мистецькі досягнення на 
рівні світових зразків.

Висвітлення процесу розвитку різновидів професійного декоративного мистецтва 
розпочинається в першій частині видання зі стилю модерн, з якого в Україні у ХХ ст. 
почалося переможне сходження декоративного мистецтва.

З висоти ХХІ ст. особливо відчутний вплив європейського модерну на українське 
мистецтво означеного періоду, у якому, між тим, відбувалося паралельне ототожнення 
стилю української сецесії, українського модерну з українським національним стилем 
[20, с. 11].

Для модерну став основоположним і знайшов своє втілення принцип «єдності всіх 
мистецтв», коли наприкінці ХІХ ст. у Франції було офіційно засуджено сталий поділ 
на «головні» (живопис, скульптура, графіка) і «другорядні» (декоративно-ужиткове 
мистецтво) види в мистецтві [61, с. 229].

Відомо, що на початку ХХ ст. існували різні погляди на стиль модерн. Проте пе-
ревагу надають визначенню модерну як «прориву» до культури новітнього часу, як 
першого й останнього після доби бароко єдиного цілісного стилю [47, с. 15], який 
упродовж 28 років (1886–1914) [3, с. 332–334] обстоював свої заслуги, перш ніж 
дивовижні якості, котрі він вніс у розвиток європейської, у тому числі й україн-
ської, культури ХХ ст., стали визнаними критеріями естетичної довершеності. Уже 
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в 1890-х роках відбулося могутнє художнє перетворення. Цей період, який в історії 
європейської культури іменують французьким терміном «fin de siècle» («кінець сто-
ліття»), став предтечею мистецтва класичного модернізму в цілому [54, с. 7].

Зірковий час модерну – це період тріумфу декоративного мистецтва «в альянсі» з 
архітектурою: цей стиль тяжів до синтезу мистецтв і як будь-який історичний стиль 
претендував на створення особливого предметно-просторового середовища. Піоне-
рів європейської архітектури початку ХХ ст. – Г. Гімара, В. Орта, А.-В. де Вельде, 
О. Вагнера – уже не задовольняла роль зодчого, кожен з них прагнув стати «архітек-
тором мистецтва». Вони з пієтетом ставилися до декоративно-ужиткового мистецтва, 
прирівнюючи його до архітектури, не вивищуючи останню [9, с. 77]. Згадаємо в цьому 
контексті й таких українських архітекторів, як В. Кричевський, І. Левинський, А. За-
харієвич, О. Лушпинський та інші, які проектували для своїх споруд зображальний 
декор, облаштування інтер’єрів, вітражі, стінні розписи, що було проявом сецесійного 
мислення і творчого універсалізму [2, с. 64]. Українські зодчі сецесії, як і європей-
ські, застосовували «біоморфний» принцип, який взаємопов’язував усі компоненти 
архітектури, декоративного й образотворчого мистецтв. Цей принцип органічної ці-
лісності передбачав безперервний зв’язок функціонального і прекрасного, ужиткового 
й естетичного [2, с. 45]. І цей факт зрівнювання у правах декоративно-ужиткового 
мистецтва та інших видів художньої творчості був дуже важливим для стилю модерн. 

Проблема творення «нового мистецтва» початку ХХ ст. не обійшла митців як За-
хідної, так і Східної України [63, с. 42–44]. Поширення українських народних тра-
дицій і їхній вплив на професійне мистецтво набули вираження в пошуках «укра-
їнського», «галицького», «полтавського» стилів на основі традиційних виражальних 
художніх засобів того чи іншого регіону [34, с. 43–44, 77].

У 1900 році відбулася Всесвітня виставка в Парижі, де українське мистецтво було 
презентоване в окремому експозиційному залі декоративного та промислового мис-
тецтва Галичини, павільйон якої був об’єднаний з павільйонами Австро-Угорської 
монархії. Українська частина галицького павільйону, завдяки проекту Е. Ковача та 
виставковому комітетові, стала першою широкомасштабною репрезентацією україн-
ського декоративного мистецтва за кордоном. Декоративні вироби галицьких фірм 
і художньо-промислових шкіл були представлені в комплексі з усіма галузями ху-
дожнього виробництва: інтер’єром, меблями, металом, керамікою та килимарством 
[70, с. 181].

Кінець ХІХ – початок ХХ століття в Західній Європі позначений спалахом за-
хоплення серед професійних художників мистецтвом промислової кераміки, центри 
якої виникли у Франції, Англії та Австрії. Оскільки найпопулярнішим народним 
промислом у Галичині було виробництво кераміки, наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. при Львівській політехніці створено дослідну станцію для керамічного про-
мислу, гончарну й художню школу в Коломиї, краєвий гончарний заклад у Порембі, 
а також фабрики Захарієвича і Вернера у Глинську та фабрику Левинського у Львові, 
які перебували під художнім керівництвом професора Львівської політехніки Ю. За-
харієвича.

Характерною особливістю кераміки доби модерну була пильна увага до матері-
алу, його природних властивостей, технічних експериментів – принципи, які зав-
жди вважалися пріоритетними для таких українських майстрів «мистецтва вогню», 
як Т. Обмінський, Є. Нагірний, Є. Червінський, О. Лушпинський, І. Левинський,  
О. та М. Білоскурські, Ю. Лебіщак [34, с. 29].

Початок ХХ століття ознаменований розквітом української архітектурно-декора-
тивної кераміки, поширення набуло насамперед виготовлення керамічних виробів об-
лицювального й декоративно-конструктивного призначення. Цікавою модифікацією 
і локальним забарвленням позначена сецесія в центрі Галичини – у Львові, де в 
1890–1910-х роках активно працювала фабрика будівельної та художньої кераміки 
І. Левинського. У проектуванні та створенні виробів тут були задіяні професійні мит-
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ці. Зокрема, керамічну пластику для цього підприємства та фабрики О. Левицького 
в с. Пациків (нині – с. Підлісся Івано-Франківської обл.) проектували талановиті 
львівські художники та скульптори – Т. Блотницький, Л. Декслер, К. Клакович, 
С. Дембіцький та ін. Водночас активно працювали підприємства з виготовлення архі-
тектурної кераміки: завод Бергенгейма в Харкові, Київський завод Й. Анджейовсько-
го, а також фірми «Мушкат і Син», «Дзевульський і Лонге» [48, с. 96] та фабрики 
А. Вернера, Ф. Кубіна, Г. Бріха, Я. Коженьовського в Галичині [2, с. 80]. Застосу-
вання керамічного (зокрема кахляного) декору на фасадах житлових і громадських 
будівель розглядалося як один з виявів національного в архітектурі.

Сецесійна кераміка Галичини, а також гончарні вироби с. Опішня (провідно-
го гончарного осередку Полтавщини) прославилися на Всесвітній виставці в Па-
рижі 1900 року (діяльність Коломийської гончарної школи відзначено найвищою 
нагородою – золотою медаллю та почесним дипломом) і на Виставці моди у Від-
ні 1904 року, – після цього українська кераміка набула популярності і в Західній 
Європі [2, с. 44–45, 80].

Яскравим прикладом реалізації системи синтезу мистецтв у стилі українського мо-
дерну став будинок Полтавського губернського земства, споруджений у 1903–1907 ро-
ках за проектом В. Кричевського, який запросив до співпраці викладача Миргород-
ської керамічної художньо-промислової школи ім. М. Гоголя (нині – Миргородський 
державний керамічний технікум імені Миколи Гоголя) О. Сластіона та опішнянських 
гончарів І. Гладиревського і Ф. Чирвенка. Цей авторський колектив керувався ідеєю  
створення нового напряму в кераміці на засадах народних традицій і принципах 
модерну, що особливо проявилося в захопленні стилізаторством орнаментики, запо-
зиченої з народної вишивки, килимів, писанок [44, с. 8].

У вищезгаданій Миргородській керамічній школі на початку ХХ ст. навчальний 
процес скеровували видатні митці: О. Сластіон, І. Падалка, І. Українець, В. Кри-
чевський, Ф. Балавенський, Ю. Михайлів, М. та О. Білоскурські, С. Патковський, 
М. Касперович, Ф. Красицький, С. Налепінська-Бойчук, П. Ваулін, І. Назаров та ін. 
Упроваджену 1903 року нову учбову програму школи було складено на підставі до-
свіду кращих керамічних шкіл Західної та Східної Європи, зокрема Австрії та Чехії 
[67, с. 73].

Можна сміливо стверджувати, що художньо-промислова кераміка Галичини і 
Східної України (ужитковий посуд, мальовничі панно, кахельні печі, скульптура 
тощо) на початку ХХ ст. відіграла важливу роль у становленні українського варіанта 
стилю модерн в архітектурі. Цей напрям деякі дослідники визначають як народно- 
стильове відгалуження львівської сецесії – «гуцульська сецесія», «українська сеце-
сія» [34, с. 53–54].

В Україні більшою мірою, порівняно з рештою територій Східної Європи, окрес-
лений час позначений особливою збудженістю національної свідомості [75, с. 17]. 
Справедливим видається твердження, що «львівська сецесія, розвиваючись на бага-
тоскладній етнічній основі, на базі власної художньої традиції та загальноєвропей-
ського методу, являла собою самостійний, стилістично цілісний художній феномен» 
[2, с. 153].

Модерн черпав натхнення з традиційних ремесел, у тому числі з емальєрства, 
ковальства, мосяжництва. На професійному рівні відбувалася переоцінка цих ви-
дів народної творчості. Представників народного традиційного мистецтва залучали 
до творчої співпраці з архітекторами і професійними митцями на базі майстерень, 
архітектурних фірм та художньо-промислових шкіл. Нараховувалося понад тридцять 
фірм і майстерень, де на початку ХХ ст. виготовляли архітектурний декоративний 
метал, що свідчить про неабиякий попит на нього і про значну конкуренцію між 
львівськими фірмами та імпортерами художнього металу з Відня, Кракова та інших 
міст Австро-Угорщини. У Києві, Житомирі, Харкові, Василькові, Бердичеві тощо в 
цей період активно розвивалося золотарство. У Київській та Одеській філіях петер-
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бурзької фірми Карла Фаберже працювали сорок чотири майстри золотарської та 
каменерізної справи, які були вихідцями з України [36, с. 170].

У Києві промисловий напрям ювелірного мистецтва був представлений майстер-
нею (згодом – фабрика) Йосипа Маршака, що діяла до 1918 року. У конкурентній 
боротьбі на ювелірному ринку її наздоганяло лише київське відділення та магазин 
петербурзької фірми Карла Фаберже [49, с. 150].

На добу модерну, представники якої звертали особливу увагу на проблему повер-
нення старих технік і зображальних засобів, припадає відродження традиційного для 
України мистецтва художньої емалі. Відновлення й піднесення емальєрства в Украї-
ні відбулося насамперед завдяки таким видатним мисткиням, як Олена Кульчицька, 
М. Дольницька та Я. Музика. Звернення до традицій гуцульського мосяжництва в 
руслі розвитку авторського професійного мистецтва вперше в Україні здійснила Оле-
на Кульчицька [70, с. 376].

У першій третині XX ст. у творчості П. Терещука, О. Кульчицької, М. Дольниць-
кої, Й. Маршака, Н. Слуцького, С. Делоне, Ю. Кульчицького та інших митців про-
стежується широкий діапазон стилістичних пошуків у ювелірстві, емалі, скульптурі 
малих форм, фалеристиці. Цей діапазон охопив модерн із його національними стиліс-
тичними відгалуженнями, а згодом – ар деко, кубізм, симультанізм, функціоналізм 
на тлі тяглості української традиції у зверненні митців до народного мосяжництва й 
золотарства, іконописної спадщини, геральдики та архетипних символів, що забезпе-
чило самобутність численних творів окремих авторів [70, с. 376].

Паралельно простежуються новітні стильові пошуки й у царині художньої об-
робки дерева. Різноманітною і багатоплановою щодо формування українського на-
ціонального стилю була діяльність фірми І. Левинського, майстри якої зверталися й 
до проектування меблів. Натхненно співпрацювали із цим бюро такі провідні митці, 
як Т. Обмінський, О. Лушпинський, Е. Ковач, К. Мокловський, О. Кульчицька, які 
розробляли ескізи та проекти меблів, іконостасів, різьблених рам тощо. Окрім фірми 
І. Левинського, серед найбільших осередків вирізнялися Гуцульська спілка в Коломиї, 
Столярно-токарська верства в Івано-Франківську, Промислова школа у Львові. До 
проектування меблів і вжиткових виробів у національному стилі, розробки орнаментів 
зверталися такі українські митці, як В. Кричевський, Г. Нарбут, В. Черненко, М. Жук, 
М. Самокиш, С. Васильківський, О. Сластіон та ін. Цікавою сторінкою проектування 
інтер’єрів, зокрема меблів, у національному стилі є творчість А. Ждахи [18, с. 27–28].

В Україні опанування стилістикою модерну відбувалося й у вишивці: у руслі за-
гальної тенденції ар нуво, яскравими представниками якої були О. Прахова та В. Ко-
тарбінський; шляхом звернення до мистецтва українського бароко ХVІІ–ХVІІІ ст., 
зокрема через опанування флорально-орнаментальними мотивами тієї доби, що є ха-
рактерним для вишитих робіт майстрів, керованих Є. Прибильською. Крім того, було 
здійснено спробу інтерпретувати народні лінійно-геометричні орнаменти Гуцульщини 
в контексті творчих пошуків художників віденської сецесії, англійської школи, скан-
динавських країн: рухом у напрямі, характерному для львівської сецесії, передовсім 
для кола митців, об’єднаних навколо І. Левинського, для творчості сестер Кульчиць-
ких [19, с. 223–225].

В українській моді, як і в мистецтві початку ХХ ст., панував модерн з прагнен-
ням до оздоблення, використанням ліній та вишуканого пастельного колориту, що 
вирізняли стиль костюма. Декоративними засобами вираження стилю були багаті 
й різнофактурні тканини, такі оздоблювальні техніки, як вишивка шовком і бісе-
ром, аплікація тощо. Моду сецесії пропагували відомі культурні та громадські діячі: 
С. Крушельницька, Г. Запольська, І. Сольська, Олена та Ольга Кульчицькі, родина 
Шухевичів та багато інших [18, с. 39–40].

Незважаючи на масове захоплення української прогресивно налаштованої творчої 
інтелігенції етнографією та народною творчістю, які були важливими джерелами про-
фесійного мистецтва, формування національного стилю на початку ХХ ст. в різних 
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частинах України мало свої локальні відмінності. Так, митці Західної України, пра-
цюючи на «національну ідею» і формуючи варіант сецесії, цілеспрямовано зверта-
лися до мистецтва Гуцульщини, убачаючи в ньому основи національного мистецтва. 
Натомість художники Центральної України апелювали до стародавніх пам’яток ге-
роїчної епохи Гетьманщини ХVІІ–ХVІІІ ст., інтерпретуючи орнаменти стилю бароко 
[19, с. 222–223].

Дослідники українського народного мистецтва (М. Біляшівський, М. Бойчук, В. Га-
генмейстер, В. Кричевський, Олена Пчілка, О. Сластіон, Д. Щербаківський та ін.) 
широко пропагували його в Центральній та Східній Україні. Підтримуючи майстрів 
народної творчості, вони в цьому контексті ставили питання пошуку сучасних форм 
професійного мистецтва. Інтерес до народного мистецтва привів до співпраці профе-
сійних художників, які сповідували ідеї не тільки модерну, але й мистецтва авангар-
ду, з народними майстрами, що значною мірою сприяло активному розвитку різних 
видів художнього текстилю, зокрема вишивки, килимарства, вибійки.

У зв’язку із цим варто згадати В. Кричевського як автора картонів килимів та ес-
кізів декоративних тканин, який у 1912–1915 роках очолював Оленівський осере док 
В. Ханенко, де і виготовляли килими, декоративні тканини, вибійку, різноманітні 
види узорного полотна. Відзначимо також княгиню Н. Яшвіль, яка відкрила у своєму 
маєтку в с. Сунки Смілянського повіту Київської губернії майстерню, що спеціалізу-
валася на створенні виробів у техніках художньої вишивки та килимарства, де пра-
цювали такі видатні художники, як М. Нестеров, О. Мурашко, Я. Станіславський, 
М. Прахов. Нагадаємо про аналогічні майстерні А. Семиградової в с. Скопці Пере-
яславського повіту Полтавської губернії, Н. Давидової в с. Вербівка Кам’янського 
повіту Київської губернії, у яких генерувалися й утілювалися новітні експеримен-
тальні ідеї видатних творців мистецтва авангарду, зокрема К. Малевича і О. Екстер 
[22, с. 11–14]. Так, у с. Вербівка майстерню очолювала Н. Давидова – випускниця 
Київського художнього училища, яка сприяла утвердженню її як центру реалізації 
авангардних ідей. Згодом нею керували О. Екстер – випускниця Київської худож-
ньої школи і Паризької академії Гран-Шомьєр, яка, співпрацюючи з народними май-
страми, спрямовувала їхню роботу в авангардне русло, та К. Малевич – всесвітньо 
відомий художник-авангардист, засновник супрематизму. У с. Скопці (Полтавщина) 
працювала Є. Прибильська – випускниця Київського училища живопису, яка керу-
вала там килимовими й вишивальними майстернями впродовж 1910–1922 років. Як 
знавець народного мистецтва вона створювала також і моделі одягу, оздоблюючи їх 
вишивкою та аплікацією, задля чого ретельно досліджувала й творчо опрацьовувала 
як українське мистецтво ХVІІІ ст., так і тогочасну народну творчість.

Завдячуючи тісній співпраці художників-авангардистів і майстрів, мотиви народ-
ного мистецтва активно впроваджувались у професійне. Так, К. Малевич, О. Екстер 
разом з Є. Прибильською та Н. Давидовою, які «фольклорний архетип народного 
мистецтва піднесли на рівень світового значення» [18, с. 46], сприяли підвищенню 
мистецького рівня народних виробів, і реалізуючи там свої творчі ідеї, перетворювали 
їх на унікальні осередки культури [8, с. 140].

У дорадянський період простежується відродження українського килима, яке роз-
почалося завдяки заходам губернських земств, котрі зайнялися організацією ткаць-
ких майстерень і кустарних музеїв [10, с. 335]. Від початку їх заснування досвід 
кращих майстрів цих осередків поєднувався з роботою професійних художників. 
У Решетилівці інструкторами були художниці В. Болсунова та Є. Прибильська [18, 
с. 37], які співпрацювали з Г. Собачко-Шостак. Залучення художників – професій-
них і народних – до створення продукції в таких майстернях стало ознакою часу.

Після Першої світової війни килимарство зберегло свою актуальність у сфері про-
мислової діяльності та мистецтва Західної України. У цей період однією з перших 
на теренах Галичини була килимарська фабрика І. Хамули в Глинянах, створена 
1921 року [72, с. 71], продукцію якої експортували в Чехію та Америку [11, с. 24]. 
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Килими ткали за ескізами М. Левицького, Д. Бутовича, В. Дядинюка, П. Холодного, 
Т. Гриневича, В. Бандиля [70, с. 187]. Найвідомішою на західних теренах України 
майстернею декоративно-ужиткового мистецтва стала художньо-промислова спілка 
«Гуцульське мистецтво», заснована 1922 року М. Куриленком у Косові, що займала-
ся виготовленням переважно орнаментальних килимів за проектами провідних того-
часних митців. З нею співпрацювали художники П. Холодний (Молодший), Р. Лі-
совський, В. Крижанівський, М. Бутович, С. Гординський, Г. Герасимович, сестри 
Олена та Ольга Кульчицькі. Через філії у Львові, Лодзі та Варшаві вироби спілки 
реалізовувались у Швейцарії, Норвегії, Швеції та Америці [70, с. 187].

Вітчизняний орнаментальний килим 1920-х – початку 1930-х років, який відріз-
няло відчуття тогочасних актуальних тенденцій, формувався в межах українського 
авторського та промислового килимарства як самобутнє явище в контексті світових 
практик. Водночас українські художники визнавали важливість народної мистецької 
традиції, яка була для них основним джерелом творчого пошуку, і незмінно прагнули 
до гармонійного узгодження традиції та новаторства.

Поняття «мода», нерозривно пов’язане зі стилем «модерну» на зламі ХІХ–ХХ ст., 
уже на початку 1920-х років почали трактувати як пережиток буржуазних часів. 
Зручність, простота й практичність – основні критерії тогочасного костюма, що запо-
чаткував зародження стилю конструктивізму. У 1920-х роках його розвивали Н. Ла-
манова, О. Екстер, Є. Прибильська, Є. Якуніна, Л. Попова, В. Татлін та інші ху-
дожники. Ці митці увійшли до створеного 1920 року Кустекспорту, де займалися 
розробкою нових форм одягу – конструктивно простих, з фрагментами декору, зазви-
чай вишивок. Тенденції європейського мистецтва 1920-х років утілилися в моделях 
С. Делоне – відомої художниці, уродженки України, яка проживала здебільшого у 
Франції. Джерельною основою її творчості стали українська народна вишивка та 
писанка, виражені поєднанням чистих кольорів у стилі «симультанізму» [52, с. 20]. 
Протягом 1910–1929 років у пошуках нових виражальних засобів у костюмі поряд із 
С. Делоне в Парижі працювала когорта художників, вихідців з України: С. Фера, 
О. Екстер, М. Андрієнко, Н. Давидова та ін. [24, с. 266–275].

У нових соціально-економічних умовах XX ст. зазнали змін форми виготовлен-
ня вибійчаних тканин, якими почали займатися художники з професійною освітою. 
У 1920-х – на початку 1930-х років було здійснено спроби організувати майстерні зі 
створення ручної вибійки. Їхніми ініціаторами були, як правило, митці, патріотично 
налаштовані на відродження національної культури. Серед них можна згадати такі 
прізвища, як В. Болсунова [56, c. 26–27], М. Головнін.

Вагомий внесок у розвиток вибійки першої половини ХХ ст. здійснили непере-
вершений майстер орнаменталістики й декорування текстильних виробів В. Кричев-
ський, відомий фахівець у створенні вибійчаних тканин, виготовлених у ручний 
спосіб, Є. Повстяний та яскрава й самобутня постать у царині українського декора-
тивно-ужиткового мистецтва, зокрема текстилю XX ст., народний художник України 
О. Саєнко, який відіграв важливу роль у формуванні цієї галузі культури. Джерелом 
для згаданих митців у їхній діяльності слугували глибокі знання національної куль-
тури, проте кожний, переосмислюючи ці надбання, неповторно втілював їх у різних 
видах та жанрах декоративно-ужиткового мистецтва, зокрема в текстильних виробах. 
Упродовж 1930–1950-х років в Україні водночас із наближенням народного мисте-
цтва до професійного простежується і зворотний процес: освічені митці, намагаючись 
звільнитися від пресингу тоталітарного режиму, зверталися до народної спадщини та 
розпочинали працювати у сфері декоративно-ужиткового мистецтва [18, с. 64].

Інноваційне мистецтво розпису тканин, яке прийшло в Східну Європу як галузь 
професійного художнього мистецтва на хвилі тодішнього «модерну» на початку 
ХХ ст., не залишилося поза увагою українських митців. Ними поступово було впро-
ваджено низку методів оздоблення тканини: гарячий (класичний) і холодний батик, 
вільний розпис, різноманітні комбіновані техніки розпису. 

http://www.etnolog.org.ua
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Уже на початку 1920-х років у Східній Україні було організовано широку мережу 
мистецьких шкіл і технікумів (їх кількість наприкінці 1920-х років сягала двох десят-
ків), де готували кваліфіковані кадри для художньої промисловості, зокрема текстиль-
ної. Загалом 1920–1930-ті роки можна розглядати як період масового виробництва 
розписних тканин, підґрунтям якого слугувала діяльність різноманітних художніх 
товариств, функціонування навчальних закладів, завдання яких полягало в підготовці 
майстрів текстилю, а також творчість окремих професійних художників [1, с. 5].

Питання взаємозв’язку традицій і новацій, пошуків нового стилю крізь призму 
джерел національної культури, починаючи від 1920-х років, активно розробляли 
представники школи М. Бойчука. Першою роботою, що засвідчує появу батика в 
Україні, був твір учениці М. Бойчука львівської художниці Я. Музики на виставці у 
Львові 1922 року [53, с. 16]. Ідеї школи М. Бойчука поширилися по всій Україні з пе-
реїздом її засновника до Києва в 1920-х роках. Серед послідовників концепції нового 
українського мистецтва активну позицію займали й художники текстилю: С. Колос, 
Т. Флору, А. Іванова.

У першій третині ХХ ст. простежувалося активне зацікавлення етнографів, музей-
ників, колекціонерів, професійних художників малярством на склі. Важлива роль у 
популяризації цього мистецтва належить відомій художниці Я. Музиці. Дослідивши 
склад казеїнових фарб, вона відновила традиційну техніку, і 1935 року в приміщенні 
Львівського промислового музею експонувала доробок своїх «підскляних мальовок» 
[42, с. 35].

Малювання на склі захопило й багатогранну творчу особистість Олену Кульчицьку. 
Вона одна з перших написала статтю про народне малярство на склі [25, с. 172–176], 
а також спробувала себе в цій техніці. Творчі пошуки Я. Музики та О. Кульчицької 
започаткували тенденцію повернення до техніки малярства на склі, яка набула про-
довження в сучасному мистецтві.

Помітним явищем стає український кований метал у стилі ар деко з характерним 
для нього тяжінням до геометризації мереживного площинного орнаменту. Сукуп-
ність мистецьких пам’яток і виявлених організаційно-творчих процесів дає підстави 
стверджувати про існування потужної української, зокрема львівської, школи архі-
тектурного ковальства першої третини ХХ ст., що сприймається яскравим явищем у 
загальноєвропейському контексті [68, с. 7–16].

Широкий інтерес професійних художників до декоративного мистецтва в першій 
половині ХХ ст. зумовив появу нових практик (як, приміром, сюжетно-тематичний 
килим) в українському художньому текстилі. Основними орієнтирами для становлен-
ня й розвитку тканого панно на початку століття стали класична шпалера та килим, 
що вже в другій половині ХХ ст. спричинило появу якісно нового мистецького яви-
ща – сучасного гобелена.

До програмних завдань у майстерні внутрішнього оформлення інтер’єрів Академії 
мистецтв України, якою керував В. Кричевський, належало вивчення народного мистец- 
тва. З-поміж розроблених тут проектів ткане панно розглядалось як одна з домінант 
житлового та громадського інтер’єру, що втілювала ознаки «національного стилю», по-
шук якого був головною проблемою українських митців 20-х років ХХ ст. [18, с. 48].

Від середини 1920-х років процес розвитку українського сюжетно-тематичного ки-
лима, який у перших десятиліттях ХХ ст. мав фрагментарний характер, набув сис-
темності, насамперед завдяки діяльності представників Київської академії мистецтв, 
згодом – Київського державного художнього інституту (КДХІ). Ініціатором уведення 
тканого панно до навчального процесу виступив С. Колос – керівник новоутвореного 
текстильного відділу на живописному факультеті КДХІ (1925–1931), на характер ро-
боти якого вплинула співпраця з творчими майстернями Ф. Кричевського та М. Бой-
чука, де свого часу він і сам навчався.

На жаль, закономірний процес еволюції художніх форм був перерваний у радян-
ський період, що в галузі килимарства, як і мистецтва загалом, характеризується 
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стандартизацією творчості. Нова ідеологія заперечувала здобутки попередників, які 
прийнято було трактувати як прояв формалізму, що призвело килимарство до «стану 
глибокого занепаду» [11, с. 25].

На противагу періоду 1910–1920-х років в історії українського мистецтва, коли 
гучно заявили про себе митці різноманітних творчих об’єднань, які широко викорис-
товували досвід європейських течій, сміливо розвиваючи український варіант модер-
ну й такі авангардні мистецькі напрями, як супрематизм, кубізм, абстракціонізм тощо 
[22, с. 10–27], 1930–1950-ті роки позначені кардинально протилежним характером 
розвитку. Запроваджений у всіх сферах культури метод соцреалізму, який нещадно 
нищив решту мистецьких напрямів разом з новітніми пошуками пластичної мови, 
сформував інше мистецтво, зробивши його керованим і цілком залежним від партій-
ного замовлення та ідеологічних настанов.

Радикальну зміну художньо-стильової концепції, ідеологія якої формувалася не з 
ініціативи творчих особистостей, а як догма пануючої в державі політичної диктату-
ри, у 1930–1950-х роках особливо виразно засвідчує характер вишитих, розписних, 
тканих панно, де міцно вкоренилися принципи натурстанковізму. Ці «канони» діяли 
навіть у художньому оформленні виробів з кераміки, скла, фарфору, фаянсу: еклек-
тичні пишні оздоби ваз, кубків, бокалів, предметів сервізів, що ніяк не були пов’язані 
з їхньою функцією, формою та матеріалом [51, с. 115], призводили до зниження ху-
дожнього рівня творів радянського «мистецтва вогню».

Водночас досягнення попереднього періоду разом з головними постулатами майже 
всіх видів декоративного мистецтва, уособлені в образних висловах «матеріал визна-
чає форму» чи «призначення виробу визначає матеріал» [55, с. 42], зазнали нищівної 
критики та цілковитого неприйняття. Згідно з офіційною політикою художники-при-
кладники 1920-х років, зокрема автори тематичних килимів, були звинувачені у фор-
малізмі та непов’язаності з народною творчістю [33, с. 24].

Ткані панно 1930–1950-х років було перетворено на «килими-картини» і макси-
мально наближено до станкових малярських творів, від яких килимарство перейняло 
низку композиційних схем портретного, історичного, батального, побутового жанрів. 
Значного поширення набули також сюжети з радянськими вождями. Більшість того-
часних тематичних килимів створені за картонами художників-станковістів – Д. Ша-
викіна, М. Рокицького, М. Дерегуса, В. Касіяна, В. Овчинникова та ін. Міцні тради-
ції тематичного тканого панно сформувалися в Київському художньо-промисловому 
училищі, що виникло на базі експериментальних майстерень, організованих для ство-
рення експозиції Республіканської виставки 1936 року.

Водночас не так стрімко, як у центральних областях, відбувалося становлення 
натурстанковістичної моделі сюжетно-тематичного килима в провідних ткацьких осе-
редках Західної України: тут залишалися міцними інші традиції килимового ткац-
тва, в основі яких лежать лічильно-геометричні техніки.

Процес створення тематичних килимів у західних областях України почався фак-
тично в середині 1940-х років і пов’язаний з відкриттям спеціалізованих відділень 
художьно-освітніх закладів – Вижницького училища прикладного мистецтва на Бу-
ковині, Промислової школи гуцульського мистецтва на Косівщині, а також Львівсько-
го художнього училища і Львівського державного інституту прикладного і декоратив-
ного мистецтва (ЛДІПДМ) [74, с. 50].

У першій половині ХХ ст. набули розвитку такі види професійного декоративного 
мистецтва, як склоробство, фарфор, фаянс.

У художньому склоробстві на початку століття зародилися кризові явища у зв’язку 
з упровадженням механізованого виробництва, яке створювало умови для масового 
випуску посуду без участі висококваліфікованих спеціалістів – майстрів-гутників і ху-
дожників. Щоб урятувати ремесла від занепаду, низка відомих архітекторів і митців 
плідно працювала над відродженням традицій цього виду мистецтва. Чимало живопис-
ців, захоплених колористичними можливостями скла, проектували декоративні вітражі. 
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У першій половині ХХ ст. систематично діяли Рокитнівський і Костопільський 
(Рівненщина), Романівський і Мар’янівський (Житомирщина), Стрийський (Львів-
щина), Костянтинівський (Донеччина) склозаводи. Одним з найдавніших склопід-
приємств України є Київський завод художнього скла, який у 1920-х роках було 
націоналізовано, і відтоді він неодноразово змінював назву: Київський державний 
склозавод «Червона гута» (від 1928 р.), Київський скло-термосний завод (від 1930 р.) 
[50, с. 4]. У 1934 році було засновано скляну гуту «Леополіс» у Львові, на місці якої 
після 1944 року почав працювати Львівський скляний завод № 1. Серед його пер-
ших працівників слід згадати відомих українських художників скла Й. Гулянського, 
М. Павловського, П. Семененка, М. та І. Осецьких.

В українському радянському склоробстві 1920–1930-х років гостро постало питан-
ня стандартизації виробництва, яка враховувала лише технічні та економічні вимоги, 
а не мистецькі якості скла (саме тому на підприємства не запрошували працювати 
професійних художників скла). Крім того, «курс» комуністичної партії заперечував 
художнє оформлення побутових предметів як невластиву для пролетарського побуту 
розкіш. Проте в Постанові Ради Народних Комісарів «Про скляну промисловість 
Наркомлегпрому» 1934 року було нарешті зазначено про необхідність не лише роз-
ширення асортименту, але й звернення уваги на художнє оформлення продукції [43, 
с. 28]. У 1938 році було організовано першу художню раду при Головному управлінні 
скляної промисловості Народного Комісаріату легкої промисловості СРСР.

Водночас у склі було створено типові зразки радянського декоративно-ужиткового 
мистецтва з характерною орієнтацією на станковий живопис та графіку. «Репродук-
ційний» декор передбачав відтворення портретів видатних діячів партії, героїв, ста-
хановців, письменників, державних емблем на поверхні ужиткового виробу, унаслідок 
чого скло стало майже непрозорим, заглушеним, йому бракувало внутрішнього ви-
промінювання. У 1940-х – на початку 1950-х років станковізм продовжував панувати, 
особливо у виготовленні подарунково-сувенірних ваз, кубків, флаконів зі скла.

У першій половині ХХ ст. відбулося становлення й розвиток українського фарфору 
і фаянсу як промислової галузі, а також явища національного мистецтва з розвиненою 
системою художньо-виражальних засобів і образів. Виробництво на Баранівському, 
Городницькому, Довбиському, Полонському фарфорових та Кам’яно-Брідському фа-
янсовому заводах (Новоград-Волинський пов. Волинської губ.), Будянському фаян-
совому (Харківська губ.) і Коростенському фарфоровому заводах (Овруцький пов. 
Волинської губ.) розвивалося до початку Першої світової війни, перервавшись рево-
люціями та громадянською війною.

На початку 1920-х років фарфорова і фаянсова промисловість, змінивши форму 
власності з приватної на державну, поступово відновлювалася. У 1922 році в Києві 
було засновано Трест Укрфарфорфаянсскло (пізніше – Укрфарфорфаянс), який зго-
дом об’єднав майже всі діючі в 1920–1930-х роках заводи. Трест визначав асортимент 
і впроваджував єдині стандарти виготовлення посуду, які переконливо свідчать про 
кризу у формотворчих пошуках фарфору та фаянсу довоєнного періоду: нові зразки 
не розробляли, заводи випускали продукцію 1910-х років з рисами стилів історизму 
та модерну, лише спрощуючи класичні форми [23, с. 27–29]. У передвоєнний час 
фарфор і фаянс неминуче розвивалися в загальному річищі еволюції радянського 
декоративно-ужиткового мистецтва середини ХХ ст., на яке поширилися догматичні 
уявлення, ідентичні з дидактичними завданнями живопису та скульптури.

У 1940–1950-х роках, коли головним завданням промисловості було відновлення 
від руйнувань, важливу роль в організації творчого й виробничого процесів у вітчиз-
няній фарфоро-фаянсовій промисловості відігравала Академія архітектури УРСР 
(від 1944 р. – філія Академії архітектури СРСР, з 1945 р. – самостійний заклад, у 
1955–1962 рр. – Академія архітектури і будівництва УРСР) та її структурні підроз-
діли – Експериментальний завод керамічних виробів, експериментальна майстерня 
художньої кераміки Інституту художньої промисловості (від 1957 р. – майстерня 
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художньої кераміки Інституту архітектури споруд Академії архітектури і будівництва 
УРСР, від 1963 р. – лабораторія архітектурно-художньої кераміки Київського зональ-
ного науково-дослідного інституту експериментального проектування).

У післявоєнний період перед архітекторами Академії архітектури УРСР поста-
ло нагальне питання про широке застосування архітектурної кераміки при відбу-
дові житлових і громадських споруд. Ідею художника-кераміста й мистецтвознавця 
П. Мусієнка про створення 1945 року експериментальної керамічної майстерні, яка б 
сприяла створенню нового напряму української архітектурної кераміки, при Інституті 
художньої промисловості (директор Н. Манучарова) підтримали президент Академії 
В. Заболотний і віце-президент О. Альошин, які добре усвідомлювали переваги засто-
сування цього облицювального матеріалу в архітектурі [62, с. 210]. Таким чином, уже 
наприкінці 1940-х років експериментальні розробки художників під керівництвом ху-
дожника-технолога Н. Федорової забезпечили можливість виготовлення промисловим 
способом різноманітних ліпних і фактурних типових деталей архітектурно-художньої 
кераміки для потреб масового будівництва. Творчою лабораторією для майстерні ста-
ли насамперед фасади житлових будинків на Хрещатику в Києві (1948 р., автори 
проекту архітектори А. Добровольський, А. Маліновський, С. Єлізаров, Б. Приймак, 
О. Заваров, О. Власов), які було оздоблено керамічною плиткою, створеною спеціа-
лістами майстерні архітектурної кераміки Академії архітектури УРСР.

Водночас у Львові 1949 року саме на місці фабрики І. Левинського виникла Львів-
ська скульптурно-керамічна фабрика, яка поступово перетворилася на потужну експе-
риментальну художньо-виробничу базу для роботи численних талановитих майстрів 
української професійної кераміки і скла другої половини ХХ ст.

Від 1953 року на фабрику прийшли працювати перші випускники ЛДІПДМ 
(з 1994 р. – ЛАМ, з 2004 р. – ЛНАМ), відкритого 1946 року [6, с. 15]: перший у ра-
дянській Україні вищий навчальний заклад з кафедрами художньої кераміки, скла, 
текстилю (пізніше – металу), випускники якого здійснили вагомий внесок у розвиток 
українського професійного декоративного мистецтва ХХ ст. Народне мистецтво для 
них було невичерпним джерелом натхнення, тому в їхній творчості середини ХХ ст. 
можна простежити три основні тенденції: традиційне трактування форм і декору, 
поєднання традиційного й новітнього, а також інтерпретація, у якій переважають 
новації форм і декору [45, с. 10]. Львівська школа декоративного мистецтва, що була 
тісно пов’язана не тільки з народним мистецтвом, але й з європейською художньою 
традицією, чинила вагомий вплив на декоративне мистецтво України в загальнонаціо-
нальному вимірі.

Так, у доволі складних умовах тогочасної дійсності, коли декоративне мистецтво 
України зазнавало деструктивного політичного впливу радянської держави, що зна-
чно гальмувало його природний розвиток і віддаляло від європейського культурно-
мистецького поступу, українські митці зберігали його національну своєрідність і не-
повторність.

Другу частину п’ятого тому «Історії» розпочато з аналізу всіх тих видів профе-
сійного декоративного мистецтва, які набули широкого розвитку в Україні в середині 
1950-х – на початку 1960-х років, коли зародилася тенденція, спрямована на перегляд 
художньо-стилістичних засад попередньої епохи, на оновлення системи формотворен-
ня, що призвело не тільки до зміни тематики, але й, що найважливіше, до образно-
пластичних трансформацій, особливо в художній кераміці, склі, текстилі тощо.

Рубіж 1950–1960-х років, що став початком так званої хрущовської відлиги в СРСР, 
був позначений вагомими культурними зрушеннями. Розпочався новий етап розвитку 
українського декоративного мистецтва, зумовлений послабленням тоталітаризму й на-
станням помітних стильових змін в архітектурі та образотворчому мистецтві. 

У загальному руслі змін цього періоду зародилися й нові засади взаємодії архі-
тектурного середовища з творами ужиткового та монументально-декоративного мис-
тецтва. У 1955 році вийшла Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про 

http://www.etnolog.org.ua

І
новації форм і декору [45, с.

І
новації форм і декору [45, с.
тісно пов’язана не тільки з народним мистецтвом, але й з європейською художньою Ітісно пов’язана не тільки з народним мистецтвом, але й з європейською художньою 
традицією, чинила вагомий вплив на декоративне мистецтво України в загальнонаціоІтрадицією, чинила вагомий вплив на декоративне мистецтво України в загальнонаціо
нальному вимірі. Інальному вимірі.

Так, у доволі складних умовах тогочасної дійсності, коли декоративне мистецтво ІТак, у доволі складних умовах тогочасної дійсності, коли декоративне мистецтво 
України зазнавало деструктивного політичного впливу радянської держави, що знаІУкраїни зазнавало деструктивного політичного впливу радянської держави, що зна
чно гальмувало його природний розвиток і віддаляло від європейського культурно-Ічно гальмувало його природний розвиток і віддаляло від європейського культурно-Імистецького поступу, українські митці зберігали його національну своєрідність і неІмистецького поступу, українські митці зберігали його національну своєрідність і не

М
– ЛН

М
– ЛНАМ), відкритого 1946

М
АМ), відкритого 1946

дянській Україні вищий навчальний заклад з кафедрами художньої кераміки, скла, 

М
дянській Україні вищий навчальний заклад з кафедрами художньої кераміки, скла, 

– металу), випускники якого здійснили вагомий внесок у розвиток 

М
– металу), випускники якого здійснили вагомий внесок у розвиток 

українського професійного декоративного мистецтва ХХ

М
українського професійного декоративного мистецтва ХХ
них було невичерпним джерелом натхнення, тому в їхній творчості середини ХХ

М
них було невичерпним джерелом натхнення, тому в їхній творчості середини ХХ
можна простежити три основні тенденції: традиційне трактування форм і декору, Мможна простежити три основні тенденції: традиційне трактування форм і декору, 
поєднання традиційного й новітнього, а також інтерпретація, у якій переважають Мпоєднання традиційного й новітнього, а також інтерпретація, у якій переважають 
новації форм і декору [45, с.Мновації форм і декору [45, с. 10]. Львівська школа декоративного мистецтва, що була М10]. Львівська школа декоративного мистецтва, що була 
тісно пов’язана не тільки з народним мистецтвом, але й з європейською художньою Мтісно пов’язана не тільки з народним мистецтвом, але й з європейською художньою 
традицією, чинила вагомий вплив на декоративне мистецтво України в загальнонаціоМтрадицією, чинила вагомий вплив на декоративне мистецтво України в загальнонаціо

Так, у доволі складних умовах тогочасної дійсності, коли декоративне мистецтво МТак, у доволі складних умовах тогочасної дійсності, коли декоративне мистецтво 
України зазнавало деструктивного політичного впливу радянської держави, що знаМУкраїни зазнавало деструктивного політичного впливу радянської держави, що зна

Ф
Власов), які було оздоблено керамічною плиткою, створеною спеціа

Ф
Власов), які було оздоблено керамічною плиткою, створеною спеціа

лістами майстерні архітектурної кераміки Академії архітектури УРСР.

Ф
лістами майстерні архітектурної кераміки Академії архітектури УРСР.

року саме на місці фабрики І.

Ф
року саме на місці фабрики І.

ська скульптурно-керамічна фабрика, яка поступово перетворилася на потужну експе

Ф
ська скульптурно-керамічна фабрика, яка поступово перетворилася на потужну експе
риментальну художньо-виробничу базу для роботи численних талановитих майстрів 

Ф
риментальну художньо-виробничу базу для роботи численних талановитих майстрів 
української професійної кераміки і скла другої половини ХХФукраїнської професійної кераміки і скла другої половини ХХ

ку на фабрику прийшли працювати перші випускники ЛДІПДМ Фку на фабрику прийшли працювати перші випускники ЛДІПДМ 
АМ), відкритого 1946ФАМ), відкритого 1946 рокФроку [6, с.Фу [6, с.

дянській Україні вищий навчальний заклад з кафедрами художньої кераміки, скла, Фдянській Україні вищий навчальний заклад з кафедрами художньої кераміки, скла, 
– металу), випускники якого здійснили вагомий внесок у розвиток Ф– металу), випускники якого здійснили вагомий внесок у розвиток 

українського професійного декоративного мистецтва ХХФукраїнського професійного декоративного мистецтва ХХ
них було невичерпним джерелом натхнення, тому в їхній творчості середини ХХФних було невичерпним джерелом натхнення, тому в їхній творчості середини ХХ

Е
способом різноманітних ліпних і фактурних типових деталей архітектурно

Е
способом різноманітних ліпних і фактурних типових деталей архітектурно
кераміки для потреб масового будівництва. Творчою лабораторією для майстерні ста

Е
кераміки для потреб масового будівництва. Творчою лабораторією для майстерні ста
ли насамперед фасади житлових будинків на Хрещатику в Києві (1948

Е
ли насамперед фасади житлових будинків на Хрещатику в Києві (1948

Маліновський, С.ЕМаліновський, С. Єлізаров, Б.ЕЄлізаров, Б.
Власов), які було оздоблено керамічною плиткою, створеною спеціаЕВласов), які було оздоблено керамічною плиткою, створеною спеціа

лістами майстерні архітектурної кераміки Академії архітектури УРСР.Елістами майстерні архітектурної кераміки Академії архітектури УРСР.
року саме на місці фабрики І. Ероку саме на місці фабрики І. Левинського виникла ЛьвівЕЛевинського виникла Львів

ська скульптурно-керамічна фабрика, яка поступово перетворилася на потужну експеЕська скульптурно-керамічна фабрика, яка поступово перетворилася на потужну експе
риментальну художньо-виробничу базу для роботи численних талановитих майстрів Ериментальну художньо-виробничу базу для роботи численних талановитих майстрів 

ст.Ест.



134    

усунення надмірностей у проектуванні та будівництві», яка ознаменувала відмову від 
старих естетичних засад тоталітарного мистецтва, що ґрунтувалися на неокласицизмі.

Нові орієнтири мистецької практики на теоретичному рівні задекларовано в науко-
вій доповіді мистецтвознавця О. Салтикова «Про декоративне мистецтво» на І Все-
союзному з’їзді художників 1957 року, у якій було визначено фундаментальні засади 
декоративного мистецтва: розуміння художнього образу, ставлення до народних тра-
дицій, роль професійної освіти для цієї галузі, особливості виробничного процесу 
для художника-прикладника тощо [46, с. 23–43]. Зміна виражальних засобів ви-
явилася в широкому застосуванні прийомів узагальнення і стилізації форм у творах 
декоративного мистецтва, у які повернулися площинність зображення та локальність 
кольорової палітри. Художники поринули в пошуки нової художньої мови, співз-
вучної загальносвітовому мистецькому поступу, водночас використовуючи найцінніші 
надбання національного мистецтва, розвиваючи його образну систему.

У другій половині 1950-х років відбулися мистецькі форуми, які кардинально змі-
нили естетичні особливості художньої промисловості – II Всесоюзний з’їзд архітек-
торів (1955), з’їзди Спілки художників УРСР (1956) та Спілки художників СРСР 
(1957). Художньо-стилістичні програми, закладені на цих зібраннях митців, дали 
відчутні результати, які почали втілюватися в художній промисловості на зламі 50–
60-х років ХХ ст.

У післявоєнні роки в країні гостро постало питання підготовки національних кад-
рів для підприємств художньої промисловості. У 1946 році такі кадри почав готувати 
ЛДІПДМ, а 1948 року відкрився факультет декоративного мистецтва (текстиль, кера-
міка, дерево) у КДХІ, який 1951 року було також переведено до ЛДІПДМ. Перший 
випуск художників для промисловості у Львові відбувся 1952 року (для текстильної – 
у 1953 р.), їх було направлено до роботи на Київський шовковий комбінат (КШК), де 
вже творчо працювали випускники текстильних московських і ленінградських вузів, 
зокрема З. Вишневська, К. Шуцька, згодом – З. Афасіжева, В. Познікін.

Хоча будівництво КШК розпочалося ще наприкінці 1930-х років, перші метри 
шовкових тканин високої художньої якості він випустив лише 1947 року [14, с. 22]. 
Першими авторами рисунків, за якими було виготовлено тканини на КШК, стали 
М. Тимченко [66, с. 5], О. Пащенко [31, с. 65] та В. Павленко, які працювали ще в 
довоєнних роках у художніх майстернях Києво-Печерської лаври, а від 1946 року – 
у відділі текстилю Інституту художньої промисловості Академії архітектури УРСР, 
провідної на той час науково-дослідної і проектної установи з внутрішнього облад-
нання й оформлення архітектурних споруд, яку впродовж тривалого часу очолювала 
талановитий архітектор Н. Манучарова [30, с. 72, 86, 90].

Цінні художні й технологічні розробки натуральних шовкових тканин належать 
митцям, творче життя яких десятиліттями було нерозривно пов’язане з діяльністю 
цього комбінату-гіганта. Серед них такі видатні професійні художники декоративного 
мистецтва, як М. Кирницька, Н. Щербакова, Т. Мороз, М. Севастьянова (Грибанова), 
О. Вовченко, С. Бєлявська, Л. Волкова, П. Черняков та ін.

У 1949 році запрацювали цехи Дарницького шовкового комбінату, який уславився 
набивними тканинами зі штучного волокна. Художниками тут працювали випускники 
Київського училища прикладного мистецтва, ЛДІПДМ, московських та ленінград-
ських вузів, яким належить неабияка роль у творенні національного стильового на-
пряму української художньої тканини індустріального виробництва другої половини 
ХХ ст.: Н. Бондаренко, Н. Грибань, А. Ламах, П. Зайцев, Е. Титаренко, Р. Пашке-
вич, М. Жиліна, Т. Мисковець, В. Корнєва, Т. Іванова, А. Скутін [12, с. 36–40].

У зазначений період художня промисловість набула широкого розвою. Тут пра-
цювали талановиті митці, які створювали як речі масового вжитку, так і виставкові 
твори, позначені рисами індивідуальності. Молоде покоління професійних митців, 
що прийшло після закінчення вишів на заводи художнього скла, фарфору і фаянсу 
у 1950–1960-х роках, вирізнялося більшою розкутістю пластичного мислення, мало 
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глибокі знання технології виробництва, розуміння специфіки матеріалу та засобів 
декорування, завдячуючи вихованню на українській художній традиції і класичній 
мистецькій спадщині.

Атмосфера 1960-х років була сповнена омріяного оновлення, що природно викли-
кало народження нової естетики. З одного боку, велися пошуки граничного узагаль-
нення декору, відпрацювання чистоти форм, новітнього образотворення, а з друго-
го, – простежується прагнення будь-що зберегти традиції народного мистецтва, що 
передавалися з покоління в покоління в Україні протягом віків, як основу формо-
творення й образних вирішень. Звернення до народного мистецтва внесло живий 
струмінь у розвиток мистецької культури. «Шестидесятники» аж ніяк не імітували 
роботи народних майстрів, це було суб’єктивне осмислення й переосмислення разом з 
усвідомленням своєї національної ідентифікації. Хвилю фольклоризму можна було б 
ототожнити з ренесансом в українському декоративному мистецтві, якби не постійний 
диктат з боку керівних органів, адже від митців-прикладників постійно вимагали 
включення в композиції радянської емблематики, ідейно-тематичних сюжетів, які не 
тільки були невластивими декоративному мистецтву, але й порушували закони тво-
рення художнього образу, руйнували форму. Саме звернення до народного мистецтва 
з його знаково-символічною мовою орнаменту й пластики давало митцям змогу пев-
ною мірою розривати ланцюги ідеологічного тиску, виявляти свою творчу особистість.

У 1960-х роках відбулося становлення львівської школи художнього скла. У зв’язку 
із цим згадаймо таких непересічних віртуозів склопластики, як П. Семененко,  
М. та І. Осецькі, М. Павловський, Й. Гулянський, Є. Мері, Р. Шах та ін. У зазна-
чений період сформувався надзвичайний колектив художників Київського заводу ху-
дожнього скла, до якого ввійшли А. Зельдич, І. Зарицький, П. Аверков, Л. Митяєва, 
В. Геншке, А. Чернякович та ін.

У творчості цих художників простежується захоплення українським гутним склом 
XVIII ст.: митці, звертаючись до національної спадщини «старої гути», осмислювали 
традиційно-народні принципи формотворення та особливості художнього строю баро-
кових виробів.

Потужно розвивалася національна течія в ужитковому фарфорі й фаянсі, де від-
повідно до нових художньо-стилістичних тенденцій відійшли в минуле живописні 
вставки в резерві, характерні для 1930–1950-х років, а орнамент став виразно уза-
гальненим, площинно-стилізованим з умовними мотивами. Художники почали інтер-
претувати популярні традиційні форми українського посуду, переосмислюючи й мо-
дернізуючи відточену впродовж віків доцільну гончарську форму, підносячи її на 
вищий рівень художнього осмислення в сучасних орнаментально-декоративних вазах, 
тарелях, блюдах, штофах, фігурних зооморфних посудинах. Активно формувалася 
національна тема й у тематичному фарфорі та фаянсі, яка пройшла складний шлях 
від ілюстративності до широких художніх узагальнень, що втілювалися в образно-
формальних вирішеннях виробів другої половини ХХ ст.

До скарбниці народного мистецтва – фольклорних, літературних джерел, декора-
тивно-ужиткових творів, пластичних надбань українського авангарду – зверталися 
й професійні художники текстилю, які впевнено ввійшли до художнього простору 
України 1960-х років. Це передусім такі випускники ЛДІПДМ, як І. та М. Литов-
ченки, Є. Фащенко, Н. Паук, С. Шабатура, О. Крип’якевич [28, с. 25–40] – «першо-
прохідці» в мистецтві гобелену, одного з найпопулярніших видів українського автор-
ського текстилю в другій половині ХХ ст., який до 1960-х років у мистецтвознавчій 
науці позначався терміном «сюжетно-тематичний килим», чи просто «тематичний ки-
лим» [16].

Зберігаючи пафосну піднесеність, властиву монументальним творам України по-
передніх десятиріч, тематичні гобелени початку 1960-х років відрізнялися певними 
новаціями в побудові композиції та розкритті ідеї шляхом поєднання символічних 
зображень різної смислової, просторової, часової наповненості. Активно розвивалися 
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гобелени, орієнтовані на орнаментику килимів і верет західних областей України та 
килимарство Лівобережжя, які умовно можна назвати «фольклорними».

Виразну лінію пошуків професійних митців у виробленні власного художнього 
спрямування на тлі намагань виходу із системи координат народної творчості і спів-
віднесення цієї галузі із сучасним художнім процесом демонструє художня вишивка 
1960-х років.

Важливим процесом від середини 1960-х років було становлення у Львові профе-
сійної школи «українського батика», яка передбачала не лише вироблення художньо- 
естетичних і стилістичних особливостей розписних текстильних творів, але й систему 
мистецьких поглядів, ідейних принципів та методику роботи [38, с. 13]. Уже з другої 
половини 1960-х років український батиковий текстиль презентували твори професій-
них художників-текстильників, переважно ужиткові вироби – хустки і шалі, авторські 
орнаментальні тканини для одягу. На цій ниві успішно працювали Н. Бондаренко, 
Е. Титаренко, згодом – Н. Борисенко, Г. Забашта, Н. Лапчик. У текстильному розпи-
су в зазначений період набирають обертів жанри декоративного й тематичного панно. 
У цій галузі в 1960-х роках експериментували такі художники, як В. Лимаренко, 
Л. Довженко (Київ), Г. Липа-Захаріясевич, Я. Музика (Львів) та Г. Корінь (Харків).

У 1970-х роках «народний» («фольклорний») стиль почав утверджуватися в моді, 
коли в пошуках нових образів художники-модельєри зверталися до народного костю-
ма. «Фольклорний» стиль сприяв і масовому заняттю рукоділлям: вишивкою, макра-
ме, в’язанням гачком і спицями, печворком, аплікацією.

Багатовекторні процеси відбувалися в декоративному мистецтві України в 1970–
1980-х роках – «...складні і неоднозначні як за художньою спрямованістю, співвід-
ношенням народного і професійного мистецтва, так і за розумінням ролі і значення 
народного мистецтва у формуванні естетичних категорій» [19, с. 664]. У цей період 
знов посилився ідеологічний тиск на мистецтво, коли соцреалізм усе ще залишався 
головним офіційно проголошеним творчим методом, що продовжував диктувати мит-
цям сюжети та образи, які найчастіше перетворювалися на шаблони. Як і раніше, від 
художників вимагали виконувати до ювілейних виставок твори на теми революційної 
боротьби, воєнних подвигів, праці радянських людей, доповнюючи композиції ембле-
матикою, цитатами з творів, написами дат. Однак художники-прикладники і майстри 
образотворчого мистецтва, які були змушені творити в жорстких рамках, прагнули 
творчо вирішувати ідеологічну тематику на модерністських засадах новими художньо-
виражальними засобами.

Насиченим видається період 1970–1980-х років з точки зору бурхливого розвитку 
мистецтва гобелена й найактивнішого його застосування в інтер’єрах громадських 
споруд України паралельно зі збільшенням чисельності митців, задіяних у цій царині 
монументально-декоративної творчості. Потужні сили майстрів гобелена були скон-
центровані в Києві. Це випускники ЛДІПДМ, які на початку ХХІ ст. вважаються ко-
рифеями національної школи художнього текстилю: Л. Жоголь, І. та М. Литовченки, 
В. Федько, Л. Довженко, М. Білас, Л. та Т. Дмитренки, В. Андріяшко; талановиті 
митці середньої генерації: Н. Борисенко, Н. Пікуш, М. Базак, Н. Лапчик, Г. Дигас, 
Л. Коваль, Н. Яценко та ін. Гобелен захопив своїми широкими образно-пластични-
ми можливостями таких київських художників-монументалістів, як В. Задорожний, 
Е. Котков, В. Григоров, В. Прядка, А. Гайдамака, О. Мельник, В. Романщак, О. Хів-
ренко, О. Мединський, О. Гнєдаш, Т. Ларюшина, А. та В. Буйгашеви та ін. Виріз-
няється серед них національно забарвлена творчість київського майстра гобелена та 
килима О. Машкевича.

Особливо плідними творчими пошуками й художньо-формальними знахідками 
в цей час сприймаються гобелени львівських представників текстильної школи – 
Н. Паук, О. Крип’якевич, О. Риботицької, О. Парути-Вітрук, С. Бабкова, Л. Гошов-
ського, Т. Печенюк, З. Шульги, І. Данилів, С. Бурак, І. Мінько-Муращик, В. Роєн-
ко, М. Шеремети, М. Жиліної та ін.
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Окремою ділянкою в українському художньому ткацтві постала в 1970–1980-х ро-
ках декоративна орнаментальна тканина. У зазначений період спостерігається тен-
денція до комплексного вирішення оздоблення житлових і громадських інтер’єрів 
засобами декоративно-ужиткового мистецтва, що пов’язано з масовим будівництвом 
житла, дитячих установ, готелів, кафе, ресторанів тощо [13]. Важливим фактором 
при цьому був процес взаємовпливу професійних і народних авторів, які у спільній 
діяльності взаємозбагачувалися новими концепціями та формальними прийомами, 
що простежується у творчості І. Дудар, Г. Верес, М. Даценко, С. Нечипоренка, 
Є. Фащенко, М. Біласа, І. Винницької, М. Токар, О. Бондаревої, Я. Борис, Л. За-
курської, М. Іваницької, Л. Іськів, О. Охримик та ін. [32]. Багато з них застосову-
вали технологічні способи ремізного ткацтва, відроджували й удосконалювали забуті 
ткацькі техніки, сягаючи сутності народного мистецтва та зберігаючи його націо-
нальний колорит.

Набув популярності й гобелен «малих» форм, так звана гобеленова мініатюра, чи 
міні-гобелен [26]. Серед перших експериментаторів українського міні-текстилю були 
львівські митці І. Винницька, О. Куца, О. Риботицька, О. Крип’якевич, О. Парута-
Вітрук та І. Мінько-Муращик. У цьому жанрі уславилися й такі київські майстри 
текстилю, як Н. Борисенко, М. Базак, Н. Пікуш та О. Маріно.

У 1980-х роках простежується інтенсивний процес збагачення новими мотивами 
вишивки, особливо в орнаментації святкових та обрядових рушників, що поступово 
перетворювалися на тематичні панно, якими славилися художники Є. Талащенко, 
О. Гасюк, Л. Лебіга.

Образно-декоративна змістовність української вишивки в синтезі з доцільністю і 
простотою крою народного костюма в контексті сучасного осмислення народних тра-
дицій приваблювала провідних художників Республіканського будинку моделей у 
Києві – Г. Мепен і Л. Авдєєву [21, с. 408–411]. Творчо і по-новаторськи в той період 
інтерпретували українську вишивку, звертаючись до народних джерел, Г. Вінтоняк 
з Коломиї [5, с. 16–18] та М. Білас з Трускавця Львівської області, які прагнули до 
гармонійного поєднання високої моди з традиціями українського народного вбрання.

Як вид декоративно-ужиткового мистецтва розглядали костюм: до цієї категорії за-
раховували виставковий і сценічний одяг, що його презентували творчі колективи або 
художники на виставках, декадах української культури за кордоном. Над розробкою 
вбрання працювали художники будинків моделей України, серед яких – Г. Воротньо-
ва, Н. Житникова, Н. Жук, Л. Скремета, Т. Егреші та інші, які незмінно зверталися 
до традицій народного мистецтва, поєднуючи осучаснену форму традиційного кос-
тюма з використанням технік вибійки, аплікації, ткання, художнього розпису тощо. 
У цій царині натхненно творили і професійні митці. Монументальністю, багатством 
пластичних засобів, оригінальністю образно-асоціативної мови позначені авторські 
ансамблі строїв Л. Семикіної. Лірико-поетичною виразністю декоративного звучан-
ня характеризуються вишукані камерні ансамблі костюмів Г. Забашти. У 1980-х ро-
ках талановитими педагогами кафедри художнього текстилю ЛДІПДМ – М. Токар, 
В. Шелест, С. Заблоцькою, Н. Дяченко-Забаштою, З. Шульгою, Л. Іськів, М. Шере-
мет, З. Тканко, Т. Кечеджі [17, с. 267–270] – було виконано значну кількість унікаль-
них мистецьких ансамблів за традиціями народних костюмів регіонів України, які 
отримали високу оцінку в мистецькому середовищі.

Активно розвивався в ці десятиліття художній розпис по тканині: від декоративно-
ужиткових до декоративно-монументальних форм мистецтва на тлі певного тяжіння 
до засад національного образотворення, устремління до ускладненого філософського 
образно-асоціативного мислення, використання різноманітних авторських технік га-
рячого та холодного батика, вільного розпису. Зародження «образотворчого батика», 
реалізація власних авторських концепцій з оригінальними проявами батикового ма-
лярства на зламі 1980–1990-х років прочитуються в розписних панно Л. Довженко, 
Н. Гронської, О. Потієвської, Т. Кисельової, Л. Борисенко, Н. Максимової, Т. Мис-
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ковець, М. Кирницької, Т. Печенюк, О. Дробахи, В. Роєнко, Л. Приведи, Н. Шимін, 
Т. Ядчук, Н. Бастун, О. Андрущенко, В. Сипняк, Л. Мороз та ін.

Плеяда прекрасних мистцiв-текстильників Києва працює в ділянці інтер’єрного ба-
тикового текстилю, який прагне до синтезу та досвіду традиційних видів монументаль-
ного мистецтва (декоративного розпису, гобелена, вітража), про що свідчить мистецька 
практика 1970–1980-х років. Серед них – Л. Жоголь, Н. Шербакова, О. Владимирова, 
Р. Пашкевич, Н. Яценко, О. Мороз, А. Яценюк, Н. Кияниця та iн. Крім того, у цій 
галузі працювали такі художники-монументалiсти, як Є. та Ж. Бикові, А. Безпалий 
(Харків), О. Єрофєєва та І. Моргунов (Дніпропетровськ), Л. Чурилова (Донецьк), 
Л. Новикова-Саницька, І. Перова, Л. Павлусенко, С. Купових, О. Антоненко (Київ), 
якi досконало володiли технiкою батика, проте зверталися до неї періодично [58, с. 17].

В ареалі впливу архітектури, яка в 1970–1980-х роках проголосила пошук синтетич-
них мистецьких форм, опинилися майже всі види декоративного мистецтва. Проблеми 
пошуку дієвіших і сучасних прийомів естетичного оздоблення типових громадських 
споруд, розширення форм участі художника в організації архітектурно- просторового 
середовища міст України набули актуальності й вимагали негайного практичного ви-
рішення. У зв’язку із цим отримав розвиток один із традиційних для України і водно-
час новаторський для 1970–1980-х років вид мистецтва – монументально-декоративна 
кераміка, матеріалом для якої є художньо виразна й доступна сировина. Акумулюю-
чи досвід декоративного мистецтва, скульптурної пластики, монументального живопи-
су, дизайну, вона стає багатоликою за своїми формами, технологією та можливостями 
застосування в архітектурі [57, с. 24].

Яскраво виражена орієнтація на зв’язок з архітектурою, спільна робота художни-
ка й архітектора над вирішенням естетичного образу інтер’єрів і фасадів житлових 
та громадських споруд ще на стадії проектування простежуються у творчих роботах 
художників О. Міловзорова, О. Рапай, Л. Богинського, Г. Севрук, Н. і В. Ісупових, 
Л. Мєшкової, В. Федька, В. Прядки, І. Перової, Ю. Легенького, Л. Красюк, А. Ільїн-
ського (Київ), Т. Драгана, Т. Левківа, А. Бокотея, З. Флінти, Р. Петрука, І. Тумано-
вої, Н. Федчун, В. Кондратюка, В. Боднарчука, А. Максименка, І. Янович (Львів), 
В. Бокова, В. Мануїлова (Донецьк), А. Бородкіна, І. Животовської (Сімферополь) у 
1970–1980-х роках. У високохудожніх творах монументально-декоративної кераміки 
і станково-декоративної керамічної пластики в інтер’єрах громадських споруд цих 
художників виявляється багатогранність обдарувань, їхній високий професіоналізм, 
різноманітність творчих манер, авторських образних світів.

У цей період остаточно виокремилося три сфери діяльності художників-кераміс-
тів: в архітектурно-просторовому середовищі, у серійному виробництві та в ділянці 
станково-декоративної кераміки виставкового характеру. Проте з кінця 1980-х років 
простежується занепад системи Художнього фонду Спілки художників: кількість дер-
жавних замовлень на доволі коштовні декоративну кераміку, скло, гобелени, батики 
для архітектурних об’єктів спочатку було зменшено, а згодом і зовсім припинено.

Водночас помітним мистецьким явищем стала професійна станково-декоративна ке-
раміка, зокрема львівська, яка згуртувала зусилля багатьох художників і мала особ-
ливе значення для розвитку українського декоративного мистецтва, а також певною 
мірою визначила тогочасний художній процес: у другій половині ХХ ст. вона посту-
пово сформувалася як своєрідний вияв протесту проти ідеологічного контролю, який 
продовжував панувати в радянському мистецтві. Саме «львівська школа», яка слу-
гувала підґрунтям творчості не одного покоління художників-прикладників, почала 
повертати в декоративне мистецтво штучно забуті досягнення попередніх десятиліть, і 
саме художники-керамісти «активно творили зони незаангажованого творчого мислен-
ня, прагнули реалізувати у них те, що фактично було заборонене в образотворчому 
мистецтві» [7, с. 87, 151].

У Львові працювала досить велика група майстрів керамічного мистецтва, які 
гуртувалися навколо кафедри кераміки ЛДІПДМ і Львівської експериментальної 
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кераміко- скульптурної фабрики, звідки розпочиналося становлення професійної ке-
раміки. Серед них – З. Береза, В. Горбалюк, Т. Драган, В. Кондратюк, А. та М. Ку-
рочки, Ю. Лащук, Т. Левків, З. Масляк, Р. Петрук, М. Савка-Кочмар, Н. Федчун, 
З. Флінта, Я. Шеремета та ін. [73, с. 6].

Блискуча серія із чотирьох виставок «Львівська кераміка» у залах Музею етно-
графії та художнього промислу АН УРСР, що відбувалися з інтервалами в 1960–
1970-х роках, презентувала унікальні творчі роботи експериментального характеру 
великої когорти досвідчених митців-керамістів і нового покоління талановитої молоді, 
яскраво розкрила сміливий і широкий погляд на давні та новітні національні традиції.

Професійна кераміка 1970–1980-х років об’єднала величезне гроно високопрофе-
сійних майстрів, творчі здобутки яких вражають багатовекторністю творчих пошуків 
та різноманітністю проявів власної індивідуальності в мистецтві. Це такі віртуози 
кераміки, як З. Флінта, Т. Левків, Р. Петрук, У. Ярошевич, О. Безпалків, Я. Моти-
ка, Г. Ошуркевич, В. Гудак, І. та Л. Ковалевичі (Львів), Л. Богинський, Н. Ісупова, 
О. Міловзоров, О. Рапай, П. Печорний (Київ), П. Мось, Ж. Соловйова (Харків), 
О. Єрмоленко (Суми) та Н. Федорова (Одеса).

У художньому склі в цей час теж спостерігається радикальна зміна принципів 
формотворення і декору. Поступово відступає принцип утилітарності й корисності, 
посудна основа набуває інших рис і суто декоративної ролі, стаючи елементом творен-
ня просторових алегоричних композицій, які дивують незвичністю ритміко-пластич-
ного ладу.

У 1970-х роках на заводах художнього скла, як і на інших підприємствах худож-
ньої промисловості, було запроваджено посади художників і головного художника, 
відкрито творчі дільниці, лабораторії, де формувалися хоч і невеликі, але творчо 
потенційні колективи з талановитих професійних митців і майстрів-виконавців, які 
працювали над відродженням забутих технологічних прийомів, сміливо експеримен-
туючи, відкриваючи нові властивості матеріалу, розробляючи нові форми виробів. 
Творчу думку стимулювали і постійні художні виставки – вітчизняні та зарубіжні.

Художники Київського заводу художнього скла, які, власне, і стали фундаторами 
київської школи скла, – П. Аверков, І. Аполлонов, І. Зарицький, В. Геншке, Л. Ми-
тяєва, С. Голембовська, О. Гущин, А. Балабін, С. Сміян, В. Затинайко, А. Зельдич, 
Т. Московка – намагалися відійти від штампів попередніх десятиліть. Вони видозмі-
нювали посудні форми, урізноманітнювали декор, освоювали форми давніх україн-
ських народних посудин ХVIII ст., виконаних у гутному склі – техніці вільного виду-
вання. Звертаючись до давньої гути, київські художники розвивали її в 1970-х роках 
«у двох напрямках, що тісно поєднувалися між собою, – “фольклорно-пластичному” 
та “декоративно-бароковому”» [50, с. 3].

У Львові в цей період відбувалося справжнє відродження старовинної гутної тех-
ніки. На Львівській кераміко-скульптурній фабриці активно діяв цех гутного ху-
дожнього скла, де успішно творили віртуозні майстри-склодуви – М. Павловський, 
Е. Голяк, Р. Жук, Б. Валько, О. Гера, В. Драчук, які на республіканських і місь-
ких виставках дивували своїм унікальним фігурним посудом, ліпленою скульптурою. 
Творчо виявляли себе художники Б. Галицький і В. Хохряков [37].

Невдовзі цех гутного художнього скла вищезгаданої фабрики перетворився на екс-
периментально-творчу базу Спілки художників СРСР, де провідні митці країни, які 
працювали в галузі художнього скла, разом зі склодувами мали можливість бага-
то експериментувати, створюючи оригінальні речі, які і репрезентуювали радянське 
скло на численних міжнародних виставках.

Бажання не зупинятися на досягнутому, розширювати застосування художнього 
скла привело митців до співробітництва з архітекторами. Успішно в цьому напрямі 
працювали А. Бокотей, Ф. Черняк, З. Флінта, Р. Петрук, А. Балабін, О. Гущин, 
Б. Галицький, В. Гінзбург, С. Мартинюк, В. Рижанков, П. Думич, О. Гера, впрова-
джуючи в громадські інтер’єри оригінальні композиції світильників, фонтанів тощо.
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Сміливі експерименти львівських митців (у сульфідному і прозорому склі – 
З. Масляк, у кольоровому і прозорому – А. Бокотея, Ф. Черняка, згодом – В. Гінз-
бурга) відкрили перед українськими склярами нові горизонти. Так, у другій поло-
вині 1980-х років українські професійні склярі приєдналися до міжнародного руху 
«студійного скла» (Studio glass movement), що виник у середині ХХ ст. одночасно в 
Європі та США. Його визначальними рисами було виявлення нових проявів кольоро-
пластичної виразності скла, віднайдення нових технологічних прийомів його оброб-
ки, що привело до розвитку станкової склопластики, яка отримала назву «авторське 
скло» [18, с. 219].

У 1970–1980-х роках фарфор і фаянс України теж набули якостей багатопланового 
художнього явища. Для подолання суттєвого дефіциту високохудожніх якісних виро-
бів з фарфору й фаянсу, який відчувався на Баранівському, Коростенському, Борис-
лавському, Дружківському, Полтавському, Полонському, Сумському та Будянському 
заводах, було створено спеціалізовані ділянки для їх випуску, задля чого формували-
ся творчі колективи на чолі з художниками, які визначали стилістичну своєрідність 
продукції, завдяки чому мистецькі доробки цих заводів у 70–80-х роках ХХ ст. стали 
складовою загального надбання декоративного мистецтва України [41, с. 23].

Суттєвим об’єднавчим фактором вітчизняних митців була діяльність Спілки ху-
дожників УРСР, до якої входили всі провідні митці фарфору і фаянсу. Своєрідними 
майданчиками апробації нових художніх ідей слугували організовані нею система-
тичні республіканські мистецькі виставки, семінари на всесоюзних і міжнародних 
виставках та пленерах, де художники репрезентували новаційні творчі підходи й 
оригінальні розробки українського фарфору. До того ж зросла роль художніх рад, 
які рекомендували до виробництва нові розробки.

На другий план відійшла функціональна вартість. Відбулося переосмислення 
національних традицій народного мистецтва, звернення до формальних і образно- 
стилістичних засад бароко, класицизму, авангарду, модерну.

Спрямування стильових пошуків українського фарфору значною мірою визначав 
колектив художників Київського експериментального кераміко-художнього заводу, 
принаймні в жанрі української фарфорової пластики, де працювали такі видатні 
майстри, як В. Щербина, О. Жникруп, С. Голембовська, О. Молдаван, О. Рапай, 
М. Тимченко, І. Скицюк, а також молоде покоління художників, творчість яких від-
повідала особливостям тогочасного культурно-мистецького контексту, – М. Лампека, 
Н. Черниченко-Лампека, Н. та Х. Гонсалеси, Л. Лозова.

Одним з найпотужніших підприємств галузі був Коростенський фарфоровий за-
вод, де в 1970–1980-х роках працював колектив талановитих художників на чолі з 
В. і М. Трегубовими. На своєрідність стилю художніх виробів Сумського фарфоро-
вого заводу вагомий вплив мала творчість художників Л. і В. Шевченків, В. Єрмо-
ленка, В. Сіробаби-Климко. Посаду головного художника Полтавського фарфорового 
заводу впродовж десятиліть від 1964 року обіймав І. Віцько, який переважно і визна-
чав художню своєрідність його продукції.

Виробництво фаянсу в Україні в другій половині ХХ ст. було зосереджене здебіль-
шого в Будах на Харківщині. У 1980-х роках Будянський фаянсовий завод випус-
кав третину фаянсу СРСР, експортував за кордон вироби, сповнені яскравого націо-
нального колориту, таких неперевершених професійних художників, як С. Панасюк, 
Д. Клювгант, Р. Вакула (Тимін), Г. Кломбіцька, Ю. Пиманкін, Г. та О. Чернови,  
І. та В. Сені, Б. П’яніда, Ю. Лобанов та багато інших.

Звернення до джерел народного мистецтва сприяли процесу відкриття кафедр і 
відділів художнього металу в навчальних закладах декоративно-ужиткового спря-
мування в Косові, Вижниці, Львові, Ужгороді впродовж 1960–1970-х років, що дало 
поштовх для розвитку цієї галузі мистецтва в другій половині ХХ ст.

Відкриття на Львівській кераміко-скульптурній фабриці ливарного цеху (1971) до-
зволило митцям розвинути технології лиття та карбування по листовому металу й 
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застосовувати їх нарівні з ковальством для комплексного оформлення громадських 
інтер’єрів творами декоративно-ужиткового мистецтва, що уможливлювала тісна 
співпраця з архітекторами. Монументально-декоративні роботи в техніці художнього 
ковальства почали виконувати в 1970-х роках об’єднані творчі групи митців з Києва, 
що вирішували проблеми синтезу мистецтв: О. Міловзоров у тандемі з О. Стасюком, 
П. Дулинець, П. Ганджа, В. Карась.

Відбувалася розбудова спеціалізованих ювелірних фабрик. Історичну віху в кон-
тексті становлення фабричного ювелірства ствердили своєю творчістю художни-
ки Львова – Б. Головацький, І. Матвіїшин, Я. Мотика, Н. Парфенюк, Г. Тарань, 
М. Тинкалюк, Т. Фурик, Г. Хоменко, Я. Шаган, В. Шмигун – на першій виставці 
Львівського державного ювелірного заводу (1976).

Проте від середини 1970-х років осередками творчих пошуків були не стільки 
фабричні підприємства, скільки Спілка художників УРСР, де й визрівали окремі 
мистецькі особистості, творчість яких яскраво розвинулася після здобуття Україною 
незалежності.

Становлення авторського ювелірного мистецтва наприкінці 1970-х – на початку 
1980-х років пов’язане з невеликою за кількістю плеядою професійних майстрів та 
аматорів, які працювали в системі Художнього фонду. Це насамперед кияни В. Хо-
менко, В. Друзенко, О. Гущин, С. Сєров, Ю. Барановський, С. Маро, Г. Грида-
сов, О. Роготченко, ювеліри з м. Сімферополя О. і Т. Письменні, О. Міхальянц, 
Ю. Федоров, С. Федорова-Солодовникова, С. Капітонов, одесити А. Погорецька, 
Е. і Є. Смирнови, Є. Жданов та інші [59, с. 30]. Ювелірство середини 1970-х – 
1980-х років на республіканських і всесоюзних виставках Спілки художників у Киє-
ві, Львові, Моск ві, Ленінграді презентували Г. Сторчак, В. Фединський, І. Турчин, 
Н. Федчук, С. Вольський (Львів), О. Жарков, М. Руснак, К. Кравчук (Чернівці), 
С. Ковалюк та М. Катеринок (Вижниця).

На зламі ХХ–ХХІ ст. професійне декоративне мистецтво України переживає склад-
ні трансформації, які можна порівняти хіба що з мистецькими новаціями авангарду 
початку XX ст., коли в усіх тодішніх новаціях і модерністських перетвореннях пере-
пліталися рушійні та консервативні тенденції, і впродовж останніх десятиліть ми є 
свідками аналогічних процесів.

Розмаїта мистецька панорама відкрилась у декоративному мистецтві України, зо-
крема в царині професійної художньої кераміки, скла, текстилю, металу, ювелірства, 
дерева, лозоплетіння, витинанки, мозаїки соломою тощо, на початку 1990-х років.

Багатоманітність індивідуальних пошуків і знахідок разом з відкритим протисто-
янням різних течій на тлі здорового творчого змагання митців, на відміну від тоталі-
тарних часів з панівним методом соціалістичного реалізму, визнається нормою у про-
фесійному декоративному мистецтві. Особливістю мистецької ситуації в цей період 
є співіснування різнонаправлених стильових тенденцій: традиційного й новітнього, 
вжиткового і нефункціонального, що однаковою мірою знаходить місце в загальному 
спектрі художньої культури, міцно утверджуючись і у сфері пластичних мистецтв.

Утім, прикрим явищем нової доби є численні приклади недбалого ставлення до 
культурних набутків попередніх десятиліть. У той час, коли в галузі художньої про-
мисловості продовжувало працювати багато віртуозних майстрів з оригінальним 
творчим мисленням, відбувся занепад і закриття всіх вищезгадуваних славетних під-
приємств-гігантів текстильної, скляної, керамічної, фарфорової, фаянсової промис-
ловості (зокрема Київського шовкового комбінату, Дарницького шовкового комбінату, 
Київського заводу художнього скла, Львівської експериментальної керамічно-скульп-
турної фабрики, склярсько-виробничого об’єднання «Райдуга» у Львові, Київсько-
го експериментального кераміко-художнього заводу, Баранівського, Коростенського, 
Полтавського, Полонського, Сумського, Будянського фарфорових заводів тощо), які 
в період від 1990 до початку 2000-х років було «роздержавлено», приватизовано, а 
згодом – умисно «збанкрутовано». Приватний бізнес, нездатний організувати вироб-
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ництво у складних економічних умовах, і відсутність державної підтримки призве-
ли до глибокої кризи, варварської руйнації величезної художньо-промислової галузі 
України в її розквіті.

Водночас фінансова скрута, різка зміна соціально-економічних умов і втрати ху-
дожньої промисловості в Україні в 1990-х роках усупереч усьому не сповільнили 
пошуків художників-прикладників у їхній індивідуальній творчості. Це час, коли 
українське декоративне мистецтво відчайдушно намагалось «емансипуватися» від 
традиційної для нього винятково вжиткової функції, яскраво стверджуючи свою 
внут рішню естетичну незалежність, самодостатність, самоцінність.

Вельми яскравою в розмаїтості новаторських шукань у стилях класичного модер-
нізму та постмодернізму видається сучасна авторська художня кераміка (починаючи 
від 1990-х років до сьогодні). Кераміка довела, що вона, хоч довічно і залишаєть-
ся міцною «гілкою» незмінно квітучого могутнього «древа» декоративно-ужитково-
го мистецтва України, проте, подіб но до образотворчих видів, так само здатна на 
творення образів у формах станково- декоративних панно, скульптурної декоративної 
пластики, арт-об’єктів, які мають існувати як в інтер’єрному середовищі, так і у ви-
ставковому та музейному просторі, «прикладаючись» насамперед до асоціативного 
мислення, уяви та душі глядача. Пройшовши славний віковий шлях у мистецькому 
просторі України ХХ ст., наприкінці його кераміка вийшла далеко за межі утилітар-
ності й перетворилася на своєрідний синтетичний різновид творчості, що об’єднує в 
собі засоби художньої виразності і технічні прийоми скульптури, живопису, графіки.

Починаючи з 1990-х років у царині професійної авторської кераміки активно працю-
ють такі видатні київські майстри старшого покоління, як О. Рапай, О. Грудзинська, 
Г. Севрук, П. Печорний, Н. Ісупова, О. Міловзоров; уславлені львівські митці – Т. Лев-
ків, З. Береза, Р. Петрук, У. Ярошевич, Я. Мотика, О. Безпалків, Г. Ошуркевич; тала-
новиті художники середньої генерації з Києва – Л. Богинський, А. Скорий, М. Галенко, 
Н. та С. Козаки, В. Томашевська, Л. Красюк, А. Ільїнський, Г. Семенко, Б. Данилов, 
Г. Міміношвілі, О. Бланк, М. Лампека, В. Онищенко; неординарні мистецькі особис-
тості зі Львова – І. та Л. Ковалевичі, С. Андрусів, Г.-О. Липа, Г. Лисик, Т. та І. Берези, 
Г. Друль, Т. Павлишин-Святун, В. Боднарчук; провідні керамісти з Полтави – С. Па-
січна, з Харкова – П. Мось, Сум – В. Єрмоленко, Г. Протасов, Черкас – М. Теліженко, 
І. Фізер, Л. Шилімова-Ганзенко, Ужгорода – М. Росул, В. Віньковський, Я. Борець-
кий, Н. Грабар-Борецька, Одеси – Н. Федорова, О. Дмитрієв, Вінниці – В. Оврах, 
Луцька – В. Хижинський, Донецька – Г. та І. Васильєви, Г. та В. Беро.

У напрямі формування нової естетики «студійного скла» і певної модернізації 
його образно-пластичної мови наприкінці 1980-х – у 1990-х роках працювали склярі 
колективу Київського заводу художнього скла. Суттєво розширили гутні можливості 
кришталевого скла І. Зарицький і С. Голембовська. Цікаві прояви постмодернізму 
простежуються в концептуальних творах С. Кадочникова та В. Дудіна (останній очо-
лював колектив художників Київського заводу художнього скла до самого закриття 
1997 року).

Проте, віддаючи належне творчим досягненням київських склярів, слід визнати 
беззаперечне лідерство в гутному склі львівської когорти митців, які, починаючи з 
1990-х років, вражають експериментальним творчим мисленням, креативністю новіт-
ніх ідей, неординарними образними й кольоро-пластичними знахідками в сучасному 
річищі гутної склопластики.

Невичерпними фантазіями в гутному склі відрізняються твори високої професій-
ної культури провідних львівських митців старшого покоління: А. Бокотея, Ф. Чер-
няка, Р. Петрука, В. Гінзбурга, які незмінно йдуть шляхом узагальнених і глибоких 
образно-формальних пошуків, надаючи перевагу гранично абстрагованій нефігура-
тивній пластиці.

Новаторською є пошуково-експериментальна творчість випускників кафедри худож-
нього скла ЛАМ, талановитих учнів професора А. Бокотея, послідовників, як і він сам, 
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авангардних течій класичного модернізму і постмодернізму – О. Звіра, А. Петровсько-
го, А. Курила, О. Принади, Р. Дмитрика, О. Шевченка, В. Тринцолина, І. Мацієвсько-
го, А. Гоголя, на творчості яких немов би позначився новий виток тріади, проголошеної 
ще на початку ХХ ст. стилем модерн, – «емансипація, реформа, інновація».

Наприкінці ХХ ст. саме львівські митці почали відроджувати мистецтво вітра-
жа. У 1999 році у Львові було створено першу українську професійну Асоціацію 
художників-вітражистів «Вікно», до якої увійшли випускники ЛНАМ – О. Янков-
ський (голова Асоціації), А. Винту, І. Гах (мистецтвознавець), А. Курило, О. Личко, 
Ю. Павельчук, В. Рижанков, І. Тарнавський, О. Шевченко, які сприяють, відновлен-
ню та реставрації вітражних шедеврів галицького церковного вітража першої третини 
ХХ ст. і водночас пропонують різноманітні форми існування вітражного мистецтва в 
сучасній архітектурі.

Неоціненною заслугою народного художника України, дійсного члена НАМУ, рек-
тора ЛНАМ А. Бокотея є організація і проведення від 1989 року і дотепер міжнарод-
них симпозіумів скла у Львові на базі Львівської експериментальної кераміко-скульп-
турної фабрики і ЛНАМ, а згодом – окремих приватних підприємств, до яких було 
долучено найвидатніших художників, у тому числі й таких знаних митців з Києва, 
як А. Балабін, С. Сміян, С. Кадочников та В. Дудін.

Значним поглибленням новаційних та інноваційних тенденцій у 1990-х роках ви-
різняється художній авторський текстиль, де простежується активний пошук нових 
виражальних можливостей тканини, виходячи з її іманентних якостей: структури, 
фактури, фізичних властивостей волокна. Текстиль акумулює також незвичні для 
цієї галузі матеріали й техніки, завдяки чому зазнає помітних змін образна система 
творів. У міжнародній практиці ці процеси отримали такі назви, як «рух мистецтва 
тканини», «новий текстиль», «текстильний мейнстрим» тощо [27, с. 78]. Серед усіх 
видів декоративної творчості «емансипований», «новий текстиль», якому притаманні 
великий креативний заряд та висока естетична цінність, у 1990-х роках виявився в 
мистецькому авангарді [29, с. 113–118].

Ще стрімкіше розвивається мистецтво художнього текстилю в Україні, починаючи 
з 2000 року: воно значно розширює свій художньо-стилістичний діапазон, розкриває 
несподівані якості традиційних матеріалів, збагачується новими оригінальними засо-
бами виразності, демонструючи різноманітні підходи до втілення образно-пластичних 
ідей у творах таких талановитих сучасних майстрів, як Н. та Л. Борисенко, Н. Пікуш, 
М. Базак, Т. Кисельова, Л. Жоголь, Н. Гронська, О. Мороз, М. Кирницька, І. Семе-
сюк, Л. Довженко, В. Андріяшко, О. Маріно, Т. Мисковець, Г. Забашта, Н. Дяченко- 
Забашта, О. Потієвська, Л. Майданець, Л. Тесленко-Пономаренко, Г. Дюговська 
(Київ), О. Парута-Вітрук, О. Риботицька, В. Ганкевич, Н. Шимін, Т. Печенюк, М. та 
І. Токар, С. Бурак, О. і М. Тіменники, Л. Квасниця, І. Данилів-Флінта, Н. Кука, 
З. Шульга (Львів), Б. Губаль (Івано-Франківськ), Олександр і Ольга Левадні (Пол-
тава), Т. Лукашевич (Рівне), А. Шнайдер, О. Ковач (Херсон), А. Попова, Т. Ядчук- 
Богомазова (Луцьк), І. Шостак-Орлова, О. Ковальчук (Вінниця), Н. Максимова (До-
нецьк), Л. Шилімова-Ганзенко та С. Шилімов (Черкаси), М. Чурлу (Сімферополь, 
АР Крим), В. Роєнко-Сімпсон (США) та багато інших.

Український «рух мистецтва тканини» через нетривалий час побутування на на-
ших теренах (кінець XX – початок XXI ст.) накопичив власний досвід, продукуючи 
сміливі й неупереджені ідеї. Водночас новітній текстиль розвивається аж ніяк не в 
запереченні традиційного чи відокремлено від нього [39, с. 11].

Невпинне прагнення митців до творчого експерименту в гобеленах, панно, об’ємно-
просторових композиціях у таких традиційних техніках, як ткацтво, вишивка, повсть, 
валяння, батик, колаж, аплікація й у відносно нових для українців, як черпаний па-
пір, печворк, квілт, засвідчило подальший розвиток цього виду декоративного мистец-
тва, що здобуває дедалі ширшого визнання на міжнародних виставках, конкурсах, 
симпозіумах [40, с. 101].
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До проектів останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст., що відбивають стан як укра-
їнського гобелена, так і художнього авторського текстилю, можна зарахувати Бієнале 
львівського гобелена, масштабну виставку, присвячену 50-річчю кафедри художнього 
текстилю ЛАМ у Львові, та арт-проект «Декоративне мистецтво України кінця ХХ сто-
ліття: 200 імен» у Києві. Могутньою експериментальною платформою для активного по-
ступу новаційного мистецтва текстилю стали Перша (2004), Друга (2007), Третя (2010) 
та Четверта (2013) всеукраїнські трієнале художнього текстилю під егідою НСХУ в 
Києві, які залучили до цих виставок багатьох митців з усієї України [35].

Усі чотири Всеукраїнські трієнале засвідчили, що новаційний текстиль України, 
який перетворився на початку XXI ст. на самобутній національний феномен, роз-
вивається в руслі художніх ідей сучасності та на рівні з іншими видами мистецтва 
«дрейфує в широтах» постмодернізму і поставангарду [65, с. 99].

У 1990-х роках увагу провідних майстрів художнього текстилю, орієнтованих на 
розвиток сучасних надбань професійного декоративного мистецтва, привернула ви-
шивка у форматі авторської голкової техніки. Серед них – Н. Борисенко [64, с. 1], 
Л. Борисенко [59, с. 224–225, 420], Т. Кисельова [59, с. 310–311, 438]. Їхні рукотворні 
вишиті панно, призначені для житлового і громадського інтер’єрів, виставкового й 
музейного простору, яскраво ілюструють усі новітні перетворення в цій галузі деко-
ративного мистецтва.

У Криму завдяки ентузіазму й активній творчій позиції художника М. Чурлу 
(Сімферополь) упродовж 2002–2006 років було впроваджено широкомасштабний мис-
тецький проект «Кримський стиль». Його метою є дослідження традицій кримсько-
татарського мистецтва, зокрема вишивки поряд з виявленням можливостей її вико-
ристання в сучасній художній практиці, що й було здійснено художниками Криму 
М. Чурлу, Г. Негляденко, Ю. Тулуповою та ін. Цікавий доробок у галузі вишивки 
на сучасному етапі демонструє різнопланова творчість таких авторів, як І. Семесюк, 
А. Рудницька (Київ), Олександра та Олеся Теліженко (Черкаси).

На початку XXI ст. в Україні доволі динамічно розвивається мода. Зі зміною певних 
ідеологічних орієнтирів активізувалася творчість художника-модельєра. Костюм як мис-
тецький жанр вітчизняних художників розвивається під впливом інших видів мистецтва, 
виявляючи постмодерністське полістилістичне розмаїття. Етнонаціональна парадигма у 
творчих пошуках модельєрів України презентована насамперед роботами випускників 
ЛНАМ, де започатковано підготовку дизайнерів костюма. Відомими представниками мо-
лодшої генерації школи є О. Караванська, Р. Богуцька, О. Муха, А. Бублик, Р. Поляко-
ва, О. Даць, Олеся Теліженко та багато інших, які працюють у власних будинках моди.

Починаючи з 1990-х років обличчя львівської школи металопластики, поряд з іме-
нитими майстрами старшого покоління В. Шоломієм [71, с. 52–55], О. Боньковським 
(завідувач кафедри художнього металу ЛНАМ у 2001–2002 рр.) [69, с. 99–100] та 
Б. Романцем, визначають В. Панчишин, С. Молящий, К. Білан, О. Головатий О. Са-
пожак, В. Качмар, А. Балабух (Львів), О. Байков, С. Полуботько (Івано-Франківськ), 
І. Лавріненко (Черкаси), О. Ковальчук (Київ), М. Литвинов (Херсон). Виразниками 
творчих тенденцій нового покоління художників Львова в кованій пластиці сьогоден-
ня яскраво зарекомендували себе О. Івасюта, Р. Шишак та І. Лупула.

Різнопланові форми демонстрування сучасної та історичної майстерності в царині 
художнього ковальства, зокрема в системі періодичних ковальських форумів, прак-
тикумів, пленерів, майстер-класів, симпозіумів, конкурсів, визначили принципово 
новий етап розвитку цього виду декоративного мистецтва, який, вирізняючись різно-
манітністю технологічних пошуків на шляху до оригінальної образності, переживає 
період бурхливого піднесення на зламі ХХ–XXI ст. [4]. На відміну від західноукра-
їнських осередків розвитку художнього металу, де історично склалися потужні школи 
в системі художньої освіти, у Києві, Одесі, Сімферополі та інших великих містах 
Східної та Південної України такими «школами» і генераторами нових ідей поклика-
ні були стати творчі майстерні митців.
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Наприкінці ХХ ст. талановито заявили про себе такі митці-ювеліри, як В. Хомен-
ко, С. Сєров, Є. Заварзін, В. Балибердін (Київ), С. Вольський, Г. Хоменко, І. Ан-
друсів, О. Івасюта, В. Крохмалюк, Е. Іванюшенко (Львів), О. Міхальянц (Сімферо-
поль), О. Мірошніков (м. Миколаїв Львівської обл.) та ін. Неможливо не відзначити 
і творчість класика української емалі, видатного майстра сучасності О. Бородая, [60, 
с. 108–113], слідом за яким на початку XXI ст. долають вершини емальєрного мис-
тецтва такі молоді митці, як Ю. Бородай, М. Ніколаєв, С. і Т. Колечки, У. Федько, 
Т. Ільїна, Л. Маляренко, Т. Дреєва та ін.

Зазначимо, що професійна металопластика, починаючи з 1990-х років і до сьогод-
ні, збагатилася вражаючими перетвореннями в стилістичній та образно-пластичній 
сфері завдяки синтезу художніх засобів не тільки декоративно-ужиткового, але й усіх 
видів образотворчого мистецтва та дизайну.

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. плідними та гідними уваги вбачаються твор-
чі зусилля художників-професіоналів, спрямовані на розвиток пластики в дереві – 
улюбленому майстрами декоративного мистецтва і скульпторами України матеріалі з 
глибокими історичними резонансами в колективній свідомості народу, якому дерево 
завжди служило як універсальний засіб мистецького вислову. Цілком своєрідного 
розвитку в дереві набули декоративна скульптура, просторова пластика, а також ре-
льєфне різьблення, де відчувається органічне поєднання новаторського підходу до 
обробки дерева з глибинним розумінням народних традицій і використанням усіх 
естетичних можливостей цього матеріалу, що дало народження витворам мистецтва 
іншого образного звучання, сповнених витонченого естетизму, орієнтованих на ви-
ставкове, музейне середовище та активну взаємодію з архітектурним простором.

З найдавнішім і найближчим до людини матеріалом в означений період в Україні 
працюють такі талановиті українські майстри декоративного мистецтва, як І. Стеф’юк, 
Р. Петрук, В. Іванишин, В. Вороняк, В. Хомик, М. Вертуозов (Львів), І. Фізер (Чер-
каси), М. Малишко, Т. Бабак (Київ), Мігаль та Марія Іванчо (Ужгород), В. Ан-
друшко (Коломия), М. Жданов (Харків), які демонструють близькість пластичного 
мислення в єдності традиційного й новітнього, високий рівень виконавської майстер-
ності і творчої свободи в залученні формально-образних засобів сучасного мистецтва 
та особливу зацікавленість в експериментах, що є очевидними прикметами сучасної 
української культури художньої обробки дерева.

Потужними джерелами інспірацій і найрізноманітніших художньо-формальних 
пошуків на зламі ХХ–ХХІ ст. стали такі види в декоративному мистецтві, як маляр-
ство на склі, витинанка, мозаїка соломою. Гостре зацікавлення професійних митців 
художніми вартостями цих народних видів творчості на тлі неабиякого розширення 
ними діапазону звичної тематики в цих ділянках і можливостей означених технік та 
матеріалів, з певним виходом професіоналів за межі традицій, було значною мірою 
зумовлено поверненням до джерел духовності народу після здобуття Україною неза-
лежності в 1990-х роках.

Бурхливий розвиток професійного декоративного мистецтва України у ХХ – на 
початку ХХІ ст. дає підстави стверджувати, що за ним – велике майбутнє, бо саме 
воно формує макро- і мікросередовище, відбиває трансформацію об’єктивного світу 
і є яскравим виявом філософсько-естетичних уявлень творців, а також об’єднавчою 
ланкою між минулим і майбутнім.
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розвитку в дереві набули декоративна скульптура, просторова пластика, а також реЕрозвитку в дереві набули декоративна скульптура, просторова пластика, а також ре
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іншого образного звучання, сповнених витонченого естетизму, орієнтованих на виЕіншого образного звучання, сповнених витонченого естетизму, орієнтованих на ви
ставкове, музейне середовище та активну взаємодію з архітектурним простором.Еставкове, музейне середовище та активну взаємодію з архітектурним простором.
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SUMMARY

The author of this article discloses the theoretical principles and accomplish the abstract and 
analytical review of the new academic edition prepared at the NASU M. Rylskyi IASFE, The 
History of Ukrainian Decorative Art (Vol. 5), which realizes, first in the domestic art criticism, 
a thorough and deep analysis of the evolutional artistic and stylistic alterations undergone by the 
Ukrainian professional decorative art in the course of the XXth – early XXIst centuries dramatic 
history.

The article represents the distinguishing singularities of image harmony and historical mile-
stones of professional decorative art of the period at issue, notably: spring of Ukrainian Modern, 
a vivid national style, which was based upon the principles of folk image-creating and surge of 
Avant-garde art in the 1910–1920s; contribution of the decorative art professionals to making the 
optimistic myth about the 1930s–1950s Soviet life; evolution of creative advance of the professional 
painters in various spheres of Ukrainian artistic industry, which was accompanied with a process 
of origin of auctorial man-made studio pottery, glassware, textiles, jewellery, etc in a stretch of 
the 1960s to 1980s; mastering of world-wide artistic experience and the applied art painters’ search 
of their own artistic criteria in decorative creation, which was inspired by associative-complicated 
way of image-harmonious thinking in the 1990s; and, finally, progress of  multifaceted Ukrainian 
decorative art in the course of all-European artistic process against the background of deferential 
treatment of the national image-creating’ historical traditions in the 2000s–2010s.

Keywords: new academic edition of the IASFE, history, Ukrainian professional decorative art, 
spell of the XXth – early XXIst centuries, edition’s theoretical principles, main historical mile-
stones, analysis, evolution, artistic and stylistic alterations, peculiarities of image harmony.

УДК 738.81+698.1](477.54–25)"190/195" Людмила Соколюк 
(Харків)

АРХІТЕКТУРНИЙ ДЕКОР  
ДОБИ МОДЕРНУ В ХАРКОВІ

Cтаттю присвячено аналізу уцілілого декору архітектурних пам’яток Харкова доби модер-
ну, які нині деформуються і знищуються. Акцентовано питання про необхідність збереження 
і реставрації цих високохудожніх творів.

Ключові слова: стиль модерн, декор, архітектурна пам’ятка, стилістичні особливості, збе-
реження творів мистецтва.

Статья посвящена анализу уцелевшего декора архитектурных памятников Харькова эпохи 
модерна, которые ныне деформируются и уничтожаются. Акцентируется вопрос о необходи-
мости сохранения и реставрации этих высокохудожественных произведений.

Ключевые слова: стиль модерн, декор, архитектурный памятник, стилистические особен-
ности, сохранение произведений искусства.

The article deals with analyzing the uninjured décor of the Kharkiv architectural monuments 
of Art Nouveau epoch, being now deformed and destroyed. There is also an accentuation of the 
problem of preserving and restoring these works of high artistic merit. 

Keywords: Art Nouveau style, décor, architectural monument, stylistic peculiarities, artwork 
preservation.

Формування самобутньої галузі національного зодчества, яка отримала назву 
«український архітектурний стиль» [11, c. 165], збігається з початком ХХ ст., коли 
в 1903–1908 роках за проектом В. Кричевського, натхненного С. Васильківським та 
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О. Сластьоном, було зведено будинок Полтавського губернського земства. Після цьо-
го, як зазначав В. Чепелик, почнеться дивовижний «марафон творчого змагання між 
архітекторами і художниками Полтави, Львова, Харкова, Києва, Катеринослава, Чер-
нігова, Одеси, в якому кожен з учасників спробує зробити свій внесок у розвиток 
української народностильової архітектури» [11, c. 165].

Не випадково цей напрям виник у контексті архітектурного модерну, позбавленого 
усталених норм і спрямованого на нові технології та відновлення синтезу мистецтв. 
Творці «українського архітектурного стилю», або «українського модерну», як першо-
основу використовували форми народної дерев’яної архітектури, поєднуючи їх з мо-
тивами декоративно-ужиткового мистецтва українців. Одним з лідерів творчого зма-
гання за розвиток народностильової архітектури серед інших міст України виступив 
Харків. Ідейним центром формування в ньому нового, національного за своїм харак-
тером стилю став архітектурно-художній відділ Харківського літературно-художнього 
гуртка, створений 1912 року, а його натхненником, одним з перших найактивніших 
пропагандистів національної культурної спадщини – Сергій Васильківський. У той 
час, коли народне мистецтво України постало перед небезпекою незворотного зник-
нення, відомий пейзажист разом з М. Самокишем видав альбом «Мотиви українського 
орнаменту» (Лейпциг, 1912), помістивши в ньому малюнки високохудожніх взірців зі 
скарбниці українських вишивок. Велику цінність мала виконана С. Васильківським 
серія акварелей старовинних дерев’яних церков України, експонована на виставці в 
Харкові 1906 року [2, c. 3]. Безумовно, С. Васильківський мав вплив і на характер 
виставок літературно-художнього гуртка: вони були присвячені національній темати-
ці. Єдність теми сприяла їхній цільності, незважаючи на різнорідність експонатів. 
На першій виставці, що відкрилася 26 вересня 1913 року, було презентовано 400 екс-
понатів – фотографій, малюнків і креслень будівель українського зодчества, а також 
творів тогочасних авторів, які наслідували ці традиції, у тому числі проект будинку 
заснованого роком раніше Харківського художнього училища (К. Жуков).

Автор проекту фасаду цього училища художник і архітектор К. Жуков 1911 року 
отримав першу премію. На фасаді, що вирізнявся яскравою образністю та оригіналь-
ністю у використанні засобів українського народного зодчества, було розміщено три 
майолікових панно. У той час, з утвердженням стилю модерн, поливну архітектурну 
кераміку, яку раніше використовували хіба що для оздоблення камінів і печей, почали 
застосовувати на фасадах будівель. Широковідомими були твори так званої «Абрам-
цевської майстерні» під Москвою, де працювали М. Врубель, К. Коровін, В. Сєров 
та ін. Навряд чи цей досвід міг пройти повз увагу вихованця Московського училища 
живопису, скульптури і архітектури К. Жукова. Утім, його декоративні мотиви, при-
ємні й радісні у сприйнятті, своєю колористичною гамою, що будується на поєднанні 
жовто-вохристого і блакитного кольорів, свідчать про тонке розуміння національ-
ної специфіки української кераміки. Підпорядковані архітектурним формам, вони не 
лише підсилюють їхню виразність, але й беруть участь у розкритті ідейного задуму.

Тематика декоративних панно на бічних фасадах відтворює певні етапи мистецької 
освіти в Харкові: дата 1896 – перетворення приватної школи малювання М. Раєвської- 
Іванової (функціонувала з 1869 р.) на міську художню школу; дата 1912 – реорганіза-
ція цього закладу в Харківське художнє училище. На вигнутій центральній частині 
фасаду розміщено назву навчального закладу і рослинний орнамент, мотиви якого 
мають продовження над вікнами, на колонах ґанку, які утримують невисокий фрон-
тон, оздоблений майолікою із зображенням герба Харкова – рога достатку і жезла 
Меркурія (іл. 1). Завдяки відбиттю світла на поливі цих керамічних деталей кольори 
набувають численних нюансованих відтінків, що підсилює декоративний ефект.

М’які живописні ефекти створюють орнаментальні майолікові вставки над вікнами 
колишнього особняка (нині – будинок Харківського художнього музею), зведеного за 
проектом О. Бекетова 1912 року. Видатний майстер харківського зодчества, академік 
архітектури, автор більшості громадських споруд міста, він тривалий час досить на-
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сторожено ставився до нового стилю, і принципи модерну в його проектах виявлялися 
здебільшого в деталях.

Окрім рослинних мотивів, в архітектурній кераміці міста знайшлося місце й для 
інших уподобань нового стилю. Особливою красою вохристих, фіолетових, зелених 
барв зі вкрапленням білого кольору вирізняється майолікове панно колишньої Ману-
фактури Кулаковського на вул. Енгельса, 17, спорудженої в 1910-х роках (архітек-
тор – О. Ржепишевський). Його окремі частини, розміщені під плавними вигнутими 
карнизами, створені з численних «очків», вкраплених у багатоколірне хвостове опере-
ння павичів, приваблюють екзотичністю та загадковістю. Згідно з легендами міста, 
авторство приписують М. Врубелю. Однак останній 1910 року вже пішов з життя, 
тоді як автор проекту О. Ржепишевський тільки розпочинав працювати в Харкові 
[3, c. 330]. Перебування видатного російського митця в місті 1896 року разом з дру-
жиною Н. Забелою-Врубель, яка була ангажована співати весь сезон у Харківській 
опері (М. Врубель створював театральні костюми), навряд чи могло бути пов’язаним 
з його роботою в архітектурі [10, c. 173]. З іншого боку, численні «очки», вкрапле-
ні у хвостове оперення павичів, належать до орнаменту модерну і є однією з його 
іконо графічних ознак, що знайшло відображення у творчості й інших митців. Таким 
чином, автором керамічного панно міг бути і сам автор проекту будинку – архі тектор 
і художник О. Ржепишевський, який 1903 року закінчив Петербурзький інститут 
цивільних інженерів, а з 1904 по 1906 рік навчався у Школі красних мистецтв Сор-
бонни в Парижі [3, c. 330].

За доби модерну в декоративному оформленні новобудов міста набув поширення ще 
один з видів архітектурної кераміки – метласька плитка, яку виготовляли на заводі 
харківського підприємця фінського походження барона Е. Бергенгейма. Наприкінці 

Іл. 1. Деталі майолікового декору на будинку Харківського художнього училища 
(нині – Харківська державна академія дизайну і мистецтв).  

Архітектор К. Жуков. 1912 р. м. Харків, вул. Червонопрапорна, 8
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ХІХ – на початку ХХ ст. його завод з виробництва теракотових та інших глиняних 
виробів був єдиним підприємством, де виготовляли таку продукцію, не лише на Сло-
божанщині, але й загалом на півдні Російської імперії. Його плитками, що й дотепер 
не втратили своєї декоративної виразності, вимощено підлоги в Благовіщенському 
соборі та Храмі Казанської Богоматері на Лисій Горі в Харкові. Їх широко викорис-
товували не лише у храмових спорудах, але й в інтер’єрах прибуткових будинків і 
особняків (наприклад, у Будинку з химерами в Києві, Будинку Юзів у Донецьку 
та ін.). Фактурній поверхні плиток надавали вигляду мозаїчного набору. Орнамент, 
що складав їхній декор, – нові декоративні вирішення й орнаментальні мотиви, при-
внесені добою.

Утім, орієнтація стилю модерн на органічні форми в архітектурному декорі міс-
та найяскравіше виявила себе в ліпнині, особливо в оригінальних ліпних мотивах 
рослинного характеру. Гілочки, пагінці, листя, квіти, подібно до живого організму, 
проривалися на поверхню фасадів, проникали на фронтони, еркери, кронштейни, 
створюючи вигадливі візерунки, приваблюючи красою гнучких ліній, схожістю з еле-
ментами реального пейзажу. До того ж обирали флору місцевого походження. Ви-
користовували не характерні для мистецтва модерну європейських країн тюльпани, 
лілії, орхідеї, що символізували трагедію, загибель, смерть, а розповсюджені на Сло-
божанщині ромашки, жовтець, барвінок, дзвіночки, кульбабки, соняшники, мальви. 
Саме вони опинилися в арсеналі зацікавлень місцевих архітекторів.

Не останню роль у такій спрямованості орнаментально-декоративної ліпнини в 
архітектурі Харкова відіграла Школа М. Раєвської-Іванової, що стала одним з пер-
ших навчальних закладів художньо-промислового типу на теренах Російської імпе-
рії. Тісний зв’язок Школи із завданнями свого часу прослідковується у ставленні до 
проблеми національного стилю в мистецтві. Джерела його самобутності, як уважала 
засновниця, слід шукати в традиціях народного мистецтва, у мотивах рідної при-
роди. Навчання в Школі розпочиналося з малювання російських і українських на-
родних орнаментів, а вивчення рослинного світу краю було основою літніх занять 
[6, c. 22]. За роки діяльності Школи М. Раєвської-Іванової в ній отримали освіту 
майже 900 учнів, переважно митців прикладного профілю, які й сформували худож-
нє середовище міста з притаманним йому особливим ставленням до природи рідного 
краю. Не випадково в місті склалася своя яскрава пейзажна школа в образотворчому 
мистецтві, а рослинні мотиви, узяті з довкілля, захопили і приїжджих архітекторів.

Неймовірний фантастичний сад розмістився на будинку колишньої Жирардівської 
мануфактури (вул. Університетська, 10), зведеному в середині ХІХ ст. і реконстру-
йованому 1912 року випускником Санкт-Петербурзької академії мистецтв В. Покров-
ським. Цей представник старшого покоління харківських зодчих, за проектами якого 
зведено чимало храмів і різних споруд громадського призначення, вирізнявся оригі-
нальним поєднанням традиційних форм з декоративними елементами стилю модерн. 
Не випадково в будинку колишньої Жирардівської мануфактури за радянських часів 
розміщувався один з відділів Харківського історичного музею. Над дверима його 
фасаду ніби виростає Древо життя, яке за доби модерну використовували в різних 
мистецьких проявах у його символічній ролі як Древо життя або пізнання. У цьому 
випадку зображене у формі ліпного декору воно уподібнювалося живому організму, 
що випускає коріння, по обидва боки від стовбура розкидає гілки з лавровим лис-
тям та квітами, які нагадують жовтець. Квітковий орнамент заповнює криволінійний 
фронтон, ніші над вікнами, облямовує двері, підкреслює горизонтальні тяги у правій 
частині будівлі.

Ідея саморозвитку форм, що рухаються, звиваються, закладена й у рослинному 
декорі з квіток ромашки на будинку на вул. Пушкінській, 19, зведеному за проектом 
архітектора О. Гінзбурга 1907 року (іл. 2). Кружляючи над вікнами, заповнюючи 
фронтон, капітелі, еркер, ромашкові квіти разом із гнутими лініями стеблин створю-
ють той усепроникний ритм, що об’єднує окремі елементи архітектурної композиції. 
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Ромашка – улюблений мотив в архітектурній ліпнині міста. Краса її пелюсток в 
окремій квітці, як на фасаді дому на вул. Сумській, 6 (архітектори – О. Гінзбург, 
В. Покровський; початок ХХ ст.), або ж у створених на основі цього мотиву візерун-
ках, що розмістилися над віконними отворами будинку на вул. Сумській, 88 (архітек-
тор – М. Диканський, 1914 р.) чи між вікнами першого і другого поверхів будинку на 
вул. Полтавський шлях, 57 (архітектор – Ю. Цауне, 1906 р.), привносить в архітек-
турний образ дух казкової поетичності.

Ефектним декоративним акцентом сприймається ліпнина у вигляді квіток, що на-
гадують мальви, над верхнім вікном еркера будинку на вул. Пушкінській, 38 (архі-
тектор – О. Гінзбург (?), початок ХХ ст.). Незабудки й соняшники – ще одні з пред-
ставників флори місцевого краю. На довгій стеблині підіймається соняшник – цей 
символ сонячного сяяння, – облямовуючи двері і схиляючи шапки суцвіття з кру-
жальцями насіння (вул. Мироносицька, 76).

Часом притаманне модерну прагнення до синтезу мистецтв і ствердження естети-
ки нових матеріалів призводить до поєднання квіткових візерунків в архітектурній 
ліпнині з кольоровою керамікою, як у будинку на вул. Пушкінській, 53 (архітек-
тор – Ю. Цауне, 1911 р.), де стилізовані квіти з листям кульбаби розташовані на ма-
линово-фіолетовому тлі з метласької плитки, чим підсилюється декоративний ефект. 
Такі харківські архітектори доби модерну, як О. Гінзбург, Б. Корнієнко, Ю. Цау не, 
М. Диканський, декоративною виразністю своїх проектів не тільки збагатили досить 
різноманітну й пістряву загальну картину архітектури міста, але й значною мірою ви-
значили риси її регіональної специфіки.

Свій внесок у цю справу здійснив і С. Тимошенко – один із членів Харківського 
літературно-художнього гуртка, заступник С. Васильківського [1, c. 350]. Розви-

Іл. 2. Ліпний декор на фасадах будинку. м. Харків, вул. Пушкінська, 19. 
Архітектор О. Гінзбург. 1907 р.

http://www.etnolog.org.ua

І
Покровський; початок ХХ

І
Покровський; початок ХХ

ках, що розмістилися над віконними отворами будинку на вул.Іках, що розмістилися над віконними отворами будинку на вул.
Диканський, 1914ІДиканський, 1914

Полтавський шлях,ІПолтавський шлях,
турний образ дух казкової поетичності.Ітурний образ дух казкової поетичності.

Ефектним декоративним акцентом сприймається ліпнина у вигляді квіток, що наІЕфектним декоративним акцентом сприймається ліпнина у вигляді квіток, що на
гадують мальви, над верхнім вікном еркера будинку на вул.Ігадують мальви, над верхнім вікном еркера будинку на вул.

Гінзбург (?), початок ХХІГінзбург (?), початок ХХ
ставників флори місцевого краю. На довгій стеблині підіймається соняшникІставників флори місцевого краю. На довгій стеблині підіймається соняшник

М– улюблений мотив в архітектурній ліпнині міста. Краса її пелюсток в М– улюблений мотив в архітектурній ліпнині міста. Краса її пелюсток в 
окремій квітці, як на фасаді дому на вул.Мокремій квітці, як на фасаді дому на вул. Сумській,МСумській,

Покровський; початок ХХМПокровський; початок ХХ ст.), або ж у створених на основі цього мотиву візерунМст.), або ж у створених на основі цього мотиву візерун
ках, що розмістилися над віконними отворами будинку на вул.Мках, що розмістилися над віконними отворами будинку на вул.

Диканський, 1914МДиканський, 1914 р.) чМр.) чи між вікнами першого і другого поверхів будинку на Ми між вікнами першого і другого поверхів будинку на 
57 (архітекторМ57 (архітектор

турний образ дух казкової поетичності.Мтурний образ дух казкової поетичності.
Ефектним декоративним акцентом сприймається ліпнина у вигляді квіток, що наМЕфектним декоративним акцентом сприймається ліпнина у вигляді квіток, що наМ

2. Ліпний декор на фасадах будинку. м.

М
2. Ліпний декор на фасадах будинку. м.

Архітектор

М
Архітектор О.

М
О. Гінзбург. 1907

М
Гінзбург. 1907ФФ2. Ліпний декор на фасадах будинку. м.Ф2. Ліпний декор на фасадах будинку. м. Харків, вул. Пушкінська,ФХарків, вул. Пушкінська,
Гінзбург. 1907ФГінзбург. 1907

Е



154    

ваючи традиції і засоби народного зодчества України, в архітектурі будинку на 
вул. Полтавський шлях, 46, зведеному 1912 року, цей пропагандист національної 
мистецької спадщини в ліпному декорі талановито використав мотиви української 
вишивки.

Уподібнення рослинним формам – характерна риса ліпних деталей в архітектурі 
міста доби модерну. Утім, тваринний світ також не залишився поза увагою представ-
ників харківської школи. У ранній роботі О. Гінзбурга, якою був проект будинку у 
пров. Грабовського, 4 (1905 р., співавтор – І. Загоскін), спостерігається перехід архі-
тектурних деталей у декоративні форми: шість кронштейнів, що підтримують карниз, 
вирішені в образах дивовижних риб із широко розкритими ротами (іл. 3). Об’ємна 
декоративна композиція з рослинним орнаментом над дверима, що ніби підтримує 
еркер, з обох боків фланкована земноводними, що нагадують тритонів. Інший харків-
ський архітектор, Б. Корнієнко, у будинку на вул. Клочківській, 3 у ліпному декорі 
між еркерами і дверима використав образи саламандри, розмістивши їх на осях си-
метрії. Серед маскаронів трапляються левові голови, у ліпних орнаментах – зігнуті 
лебедині шиї.

Звичайно, в архітектурі ХХ ст. дореволюційного Харкова паралельно з модерном 
продовжувала свій шлях еклектика, а рослиноподібні й зооморфні мотиви, хоч і були 
дуже поширені, однак не вичерпували весь арсенал змісту декоративної ліпнини. Ви-
користовували і класичні мотиви: гірлянди, вінки, геральдику, орнаменти з давніми 
історичними коренями. Їх переосмислювали, змінювали пропорції. Малюнок меандра 
на будинку Медичного товариства і Пастерівського інституту на вул. Пушкінській, 14 
(архітектор – О. Бекетов, 1912 р.) став більш видовженим, рухливим відповідно до 

Іл. 3. Деталі ліпного декору на фасаді будинку. м. Харків, пров. Грабовського, 4. 
Архітектори О. Гінзбург, І. Загоскін. 1905 р.
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нових художніх ідей. Автор ліпних робіт – скульптор Й. Якобс [5, c. 26], який здо-
був мистецьку освіту у Варшаві й мав у Харкові власну скульптурну майстерню. 
Формувальниками в ній могли працювати вихованці школи М. Раєвської-Іванової, де 
Й. Якобс кілька років викладав ліплення [8, c. 117].

Важливе значення, яке засновниця харківської школи малювання надавала викла-
данню орнаменту, у подальшому стало в пригоді не тільки тим учням, які згодом за-
ймалися художньо-прикладними формами діяльності, але й вихованцям, котрі в май-
бутньому працювали живописцями (С. Васильківський, М. Уваров), архітекторами 
(О. Бекетов, Л. Брайловський). М. Раєвська-Іванова у своєму навчальному посібнику 
«Прописи элементов орнамента» (М., 1896) фактично заклала основи теоретичного 
вивчення і структурування орнаментів. Розклавши їх на структурні елементи, вона 
отримала можливість пропонувати учням із заданої системи елементів скласти певну 
кількість варіантів, тобто елементи були одні й ті самі, а кількість варіантів досить 
значна [9, c. 14]. Блискуче володіння мистецтвом орнаментальної композиції про-
слідковується в інтер’єрі особняка колишнього учня М. Раєвської-Іванової в Харкові 
академіка архітектури О. Бекетова (вул. Раднаркомівська, 10). У його розписах брав 
участь інший учень Школи – М. Уваров, який до того ж разом із С. Васильківським 
виконував розписи й у будинку Полтавського земства.

Близьким до С. Васильківського своєю захопленістю українською народною куль-
турою, її утилітарними формами та своєрідною орнаментикою був видатний бата-
ліст М. Самокиш. Крім раніше згадуваних «Мотивів українського орнаменту», вони 
1900 року спільно видали альбом «Українська старовина», що популяризував багаті 
скарби мистецтва свого народу. До того ж вони разом працювали в Полтавському 
етнографічному музеї. Пізніше М. Самокиш згадував: «Взагалі музейні збірки, кос-
тюми, домашні речі, зброя, музичні інструменти, тканини, килими з чудовими візе-
рунками і барвами, а також гончарні та скляні предмети завжди викликали в мене 
глибокий інтерес своєю формою і барвами» [7, c. 21]. Для панно С. Васильківського 
«Обрання полковником Максима Пушкаря» і «Чумацький Ромоданівський шлях» у 
будинку Полтавського земства М. Самокиш виконав орнаменти [4, c. 20]. У Харкові 
1914 року він розписав сходову клітку в будинку підприємця І. Бойка, де в архітек-
турі використано форми народного зодчества України (архітектори – С. Тимо шенко, 
Б. Ширшов, П. Соколов), а в розписах М. Самокиша – мотиви української народної 
вишивки (іл. 4).

Квіти, листя, дерева, птахи, тварини як улюблені мотиви орнаментики модерну по-
ширювалися й на храмові розписи. Однак у них на перший план висувалося вже не 
так декоративна сутність орнаментального візерунку, як символічний зміст. В орна-
ментальних композиціях Храму Трьох Святителів (архітектори – М. Ловцов, В. По-
кровський, 1914 р.) на вул. Першої кінної армії, 101 мотиви Древа життя, суниці, 
ромашки, павичів та стилізованих дзвіночків відображають значення, якого вони 
набули в християнській іконографії. Древо життя, прикрашене ліліями, суницями, 
сприймається як символ Раю. Павич, який у модерні став своєрідною ознакою сти-
лю, – символ безсмертя і Воскресіння Христа, ромашка – безвинності Христа-Дити-
ни, полуниця – праведності, працелюбства.

Як і в декоративній ліпнині, у розписах використовували видозмінені традиційні 
орнаменти, символічні образи, відомі з класичної античності. У вже згадуваному бу-
динку Медичного товариства і Пастерівського інституту на вул. Пушкінській, 14 і в 
ліпнині на фасаді, і в інтер’єрних розписах актового залу відтворено крилаті жіночі 
фігури з лавровими вінками – як персоніфікація Слави (художник – М. Пестриков). 

Орнаментального змісту набув і художній метал, який за доби модерну владно увій-
шов в архітектуру у вигляді колон, ґрат, перил тощо, органічно поєднувався зі склом. 
До того ж у решітках, огорожах орнамент не тільки прикрашає, але й складає їх, пе-
ретворюється на принцип побудови композиції. Орнаментуючи ці архітектурні деталі, 
метал і сам стає декоративними елементами, наділеними художньою виразністю. 
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На ці особливості у спрямованості стилю й нові завдання, поставлені життям перед 
художньою освітою, вчасно звернула увагу засновниця художньо-промислової освіти 
в Харкові М. Раєвська-Іванова. При своїй школі вона відкрила недільні класи для 
ремісників, серед яких основи мистецької грамоти, орнаментики опановували ковалі, 
які, очевидно, і виконували згодом чимало замовлень з виготовлення витворів худож-
нього металу для новобудов Харкова.

Небагато залишилося на сьогодні металевих балконних огорож, що ще кілька де-
сятків років тому приваблювали своїми арабесково-рослинними мотивами як роман-
тичне відлуння доби модерну в забудові дореволюційного Харкова. Нагадати про них 
може балкон будинку на вул. Пушкінській, 19, про декоративну ліпнину якого йшло-
ся вище. Стилізовані квіточки, листя, стеблини утворюють орнаментальні рапорти 
металевої балконної огорожі в будинку в пров. Короленка, 19 (архітектор – М. Ди-
канський, 1910-ті рр.). За принципами орнаменту сформовано малюнок металевих 
дверей у будинку на вул. Червоножовтневій, 26, де немає точного повтору рапорту, а 
орнаментальний характер визначається ритмікою ліній, що, вигинаючись, перетворю-
ються на органічні елементи, які нагадують раковини (іл. 5).

Художню інтерпретацію отримали й перила, у яких конструктивні елементи інте-
груються з рослинним орнаментом, а часом і самі стають візуальним утіленням прин-
ципів природи, як, наприклад, змієподібний малюнок членувань у перилах будинку 
на вул. Примерівській, 4 (архітектор – П. Толкачов, 1913 р.).

Тяжіння модерну до природних форм, орнаментальності й декоративності з початку 
1920-х років піддавалося нещадній критиці прибічниками нових естетичних ідеалів, 
які схилялися перед можливостями нової техніки. Функціоналізмом і раціоналізмом 
захопилися студенти архітектурного відділення Харківського художнього технікуму, 
створеного 1921 року. Нові ідеї знайшли відображення в конструктивістських спору-
дах міста, де стверджувалися принципи функціоналізму й утилітарності. Від середи-
ни 1930-х років конструктивізм почав поступатися місцем неотрадиціоналізму, орі-
єнтованому на використання в архітектурі спадщини минулого, відновлення зв’язку 

Іл. 4. М. Самокиш.  
Фрагмент 
орнаментально‑
декоративного розпису 
сходової клітки 
в будинку І. Бойка.  
м. Харків, 
вул. Мироносицька, 44. 
Архітектори 
С. Тимошенко, 
П. Ширшов, 
П. Соколов. 1914 р.
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з декоративними формами мистецтва. Од-
нак уповні це виявилося в післявоєнні роки 
другої половини ХХ ст.
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SUMMARY

The Art Nouveau style in the Kharkiv architecture while putting the idea of a new art into 
practice, had been spreading since the second half of the 1900s. But the especial active phase of 
the passion for this style occurred in the 1910s with development of the activities of young Kharkiv 
architects. Among them were the pupil of the architecture academician O. Beketov, who himself 
came to the Art Nouveau style behind time, О. Hinsburg, М. Dykanskyi, as well as О. Rzhepy-
shevskyi and B. Korniyenko, who both moved to the capital of Slobozhanshchyna from Petersburg. 
V. Pokrovskyi and Yu. Tzaune were the representatives of the Petersburg architectural school as 
well. They had somewhat earlier arrived in Kharkiv and fairly actively realized the principles of 
the new style.

Іл. 5. Металеві двері будинку. 
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The architectural Art Nouveau in Kharkiv, on the one hand, remained to be related to the 
general European art-cultural movement that manifested in denying the established standards, 
directing to new technologies and renewing the art synthesis, and on the other, it was an inde-
pendent, stylistically integral art phenomenon with its particular regional features. One of them 
was appealing to artistic figurative solutions aimed at developing the folk-style architecture which 
has been initiated by the Slobozhanshchyna-born V. Krychevskyi with his project of the Poltava 
Provincial Zemstvo building, and gone on with the plan of the Kharkiv Art School facade by artist 
and architect К. Zhukov. While revealing their conceptions, each of them widely used the majolica 
(glazed ceramic) panels. The colour gamut of these panels was indicative of the architects’ delicate 
understanding of national specificity of the Ukrainian pottery. There was also a spread of another 
variety of architectural ceramics, namely, a flooring tile which was manufactured at the factory of 
the Kharkiv enterpriser Е. Bergenheim and whose surface was of the form of inlaid finish. 

In architectural décor of the Art Nouveau style of the Kharkiv newly built buildings, stucco 
moulding showed itself most strikingly, especially in original moulded motifs of vegetable forms. 
They were chosen of local flora – camomiles, buttercups, periwinkles, bluebells, dandelions, sun-
flowers, and mallows. Besides, the representatives of the Kharkiv school did not pass fauna by as 
well. Flowers, foliage, birds, animals, as the favourite ornamental motifs, spread on the Kharkiv 
church wall-paintings too. Though, there came to the foreground not so much decorative essence 
of an ornament design as its symbolic meaning.

The inclination to local interpretation of the Art Nouveau style can be also observed in art 
metalwork, particularly in metal balcony balustrades, which as early as several decades ago at-
tracted out attention by their arabesque-vegetable motifs, while today being mercilessly destroyed. 
So now the questions of their preservation and restoration, as well as of other forms of décor in the 
Kharkiv Art Nouveau architecture, are in need of actualization.

Keywords: style, décor, architectural monument, stylistic peculiarities, artwork preservation.
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СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ У ГРОМАДСЬКІЙ І ЖИТЛОВІЙ АРХІТЕКТУРІ 
ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті на основі широкого історико-культурного матеріалу, у взаємодії з найсуттєвіши-
ми художніми проблемами доби, досліджено закономірності й принципи формування синте-
тичного середовища архітектури Галичини першої третини ХХ ст. На багатому фактичному 
матеріа лі виявлено стилістичні особливості художніх пам’яток та особливості синтезу про-
сторових мистецтв.

Ключові слова: архітектура, ар деко, модерн, громадські споруди, житлові споруди, львів-
ська сецесія, Галичина, синтез мистецтв, фасад.

В статье на основе широкого историко-культурного материала, во взаимодействии с суще-
ственными художественными проблемами эпохи, исследованы закономерности и принципы 
формирования синтетической среды архитектуры Галичины первой трети ХХ в. На богатом 
фактическом материале выявлены стилистические особенности художественных памятников 
и особенности синтеза пространственных искусств.

Ключевые слова: архитектура, ар деко, модерн, общественные здания, жилищные здания, 
львовская сецессия, Галичина, синтез искусств, фасад.

The paper seeks to analyze, based on a broad historical and cultural material and in interaction 
with the most significant artistic challenges of the present, the regularities and principles of for-
ming the synthetic environment of the Halychyna architecture of the first third of the XXth cen-
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tury. After the abundant factual material, there have been indentified the stylistic features of 
artistic monuments and peculiarities of the synthesis of spatial arts.

Keywords: architecture, Art Deco, Art Nouveau, public buildings, residential buildings, Lviv 
Secession, Halychyna, art synthesis, façade.

На початку ХХ ст. міста Східної Галичини переживали добу значного економічно-
го піднесення. Особливого розквіту зазнав Львів як великий культурно-економічний 
центр з розвиненою транспортною інфраструктурою, промисловістю, навчальними за-
кладами, бібліотеками, театрами та музеями. У містах і містечках Галичини тривало 
активне будівництво великих громадських будівель, вокзалів, банків, торгових па-
сажів, народних домів, приміщень спортивного товариства «Сокіл», готелів, театрів 
тощо. Розвивалося житлове будівництво, зокрема було вдосконалено тип чиншового 
будинку. Усе це потребувало підготовки місцевих архітекторів і будівельників та ство-
рення низки навчальних закладів художнього спрямування. На початку ХХ ст. по-
важний авторитет здобула Політехнічна школа у Львові, де були зосереджені найкра-
щі викладацькі кадри, технічна еліта Галичини [9, c. 10]. Одним з важливих центрів 
розвитку художньої освіти Галичини була Львівська художньо-промислова школа. 

Тогочасна архітектурна й мистецька освіта передбачала широку та диференційова-
ну науково-теоретичну підготовку, серйозне вивчення кращих зразків європейської 
художньої спадщини. Старанне студіювання праць давніх майстрів, виконання зав-
дань за «програмами» давали глибокі знання особливостей художньої мови різних 
епох, дозволяли вільно оперувати елементами давніх стилів, історичними формами 
задля створення нової архітектури. 

Вілла «Анна». 
1911 р.  
с. Стара Сіль 
Самбірського р‑ну 
Львівської обл.
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Водночас архітектура Галичини дедалі більше зближувалася з новаторськими тен-
денціями в будівельній техніці. Почали працювати великі архітектурно-будівельні 
фірми, де розробляли комплексні проекти й на базі власних фабрик і виробничих 
майстерень реалізовували на практиці передові проекти та новітні інженерні вирі-
шення. У Львові провідні фірми очолювали видатні архітектори А. Захаревич, І. Ле-
винський, Е. Жихович, М. Улям [7, c. 341]. Особливо популярними були залізні або 
залізобетонні структури, які втілювали нові уявлення про органічність архітекту-
ри. Естетизація нових конструкцій і архітектури зумовила новаторський образ низ-
ки громадських споруд у містах Галичини початку ХХ ст., у яких чітка структура 
металевого каркаса була чи не єдиним засобом архітектурної виразності. Відповідно 
важливішу роль у композиції відігравали скупі декоративні елементи, які набували 
особливого монументального звучання на тлі гладких стін або прозорих скляних по-
верхонь. Зокрема, в архітектурі Львова популяризатором відкритих металевих кон-
струкцій був Я. Богуцький, якому вдалося реалізувати власну теорію в трамвайному 
депо на Габріелівці (вул. Промислова, 39; 1907–1908 рр.). 

У тогочасній архітектурі Галичини яскраво й гостро виявилася боротьба нового зі 
старим, раціонального з примхливим, декоративно-атектонічного з конструктивним 
[7, c. 339]. Відповідно споруди початку ХХ ст. стали яскравою сторінкою міської 
забудови, а їхня естетика – дуже помітною частиною архітектурного образу вулиць 
і площ міст Східної Галичини. Стиль споруд цього періоду характеризується худож-
ньою сміливістю, активністю (іноді – «агресивністю») пластичного образу (чи це вок-
зал, банк, торгова палата або ж чиншовий будинок). Громадські споруди міст Східної 
Галичини мали підкреслено індивідуальний характер зовнішнього образу, вражали 
різноманіттям композиційних вирішень і декоративною видовищністю, демонструючи 
своєрідність творчого почерку таких видатних архітекторів, як І. та Л. Левинські, 
В. та Є. Нагірні, Т. Обмінський, К. Мокловський, Ю. Захаревич. Вони переконують, 
що навіть праці одного майстра радикально відрізняються одна від одної, відобража-
ючи складність естетичних концепцій архітектури в Україні першої третини ХХ ст. 

Водночас, незважаючи на підкреслену своєрідність кожного вирішення, вони мають 
спільні риси, які дозволяють узагальнити особливості галицької архітектури початку 
ХХ ст. Об’єднує їх насамперед те, що кожна така споруда ще на фазі проектування 
задумувалася як своєрідна естетична декларація, як цілісний художній організм з 
ідеально продуманим середовищем, у якому естетичне начало пронизувало буквально 
все – від об’ємно-просторового вирішення до ужитково-функціональних деталей. До 
того ж останні були невід’ємними компонентами художньої концепції. 

Нові засоби синтезу мистецтв, властиві художній культурі початку ХХ ст., охоп-
лювали насамперед нові уявлення про злиття мистецтва з повсякденним життям, 
про максимальне розширення художньої сфери за межі виставкових і музейних за-
лів. Фактично було зруйновано ту грань, яка відділяла виставкові еталони «нового 
стилю» від реальних громадських і житлових інтер’єрів. На численних художньо-
промис лових виставках, які відбувалися в Галичині, окремі виставкові інтер’єри, ви-
тримані в одному ключі до найдрібніших деталей, за бажання можна було перенести 
в реальну споруду. 

Відсутність загальноприйнятих формальних принципів робила архітектуру доволі 
чутливою до змін соціокультурного контексту. Складні події зламу століть зумовили 
різноплановість шляхів розвитку архітектури Галичини. Так, дослідники виокрем-
люють кілька стилістичних напрямів, які іноді приходили на зміну один одному, 
а частіше – існували одночасно. Перший з них продовжував традиції попереднього 
періоду – розвивав традиції історизму-еклектизму. 

Хоча еклектика як стиль на межі століть, здавалося б, вичерпала себе, проте її 
мотиви доволі стійко зберігалися в архітектурі, породжуючи яскраві виразні споруди 
з елементами екзотики та гротеску. Зокрема, львівські архітектори сміливо трансфор-
мували композиційні й декоративні засоби готики. Слід зауважити, що зацікавлен-
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ня середньовіччям автори першої третини ХХ ст. успадкували від еклектики, хоча 
ставлення до неї було принципово відмінним: у готиці цінували не тільки екзотичну 
архітектурну декорацію, романтичність архітектурного образу, сміливість каркасної 
конструкції, але й властиву їй органічну неподільність різних видів мистецтв, єд-
ність функції та декоративної форми. Було створено деякий фантастичний «четвер-
тий» вимір, який наповнив міське середовище ХХ ст. пластичними фігурами химер 
і драконів, відважних лицарів і витончених дам. Лицарська тематика скульптури 
невіддільна від «середньовічного» рисунку фасаду. Гострі складки одягу та зламані 
фігури статуй продовжувалися стрілчастими формами арок і видовженими еркерами, 
масверками вікон та кубовими капітелями масивних колон. 

Львівські архітектори початку ХХ ст. під час будівництва нової споруди намага-
лися органічно вписати її в давню міську забудову. Орієнтуючись на національну 
архітектурну спадщину, вони запозичували конструктивні й декоративні елементи 
(атики, ордери, окремі орнаменти) у ренесансній і бароковій архітектурі Галичини, 
при цьому значно модернізуючи форму. Стилізація базувалася на особливому трак-
туванні виражальних особливостей орнаменту, його синтезуючої ролі в досягненні 
цілісності пластичної системи образів. Художники старанно студіювали архітектур-
ний орнамент, знали його історичну еволюцію, підкреслювали в ньому національну 
своєрідність. 

У прагненні до оновлення художньої мови архітектори Галичини звернулися до 
стилістики модерну, становлення якого розпочалося наприкінці ХІХ ст. В архітек-
турі модерну синтез мистецтв уважався обов’язковим, а пластика слугувала осно-
вою композиції. Утвердилася особлива система вирішення окремих форм і деталей, 
які утворювали архітектурну композицію. Ця система ґрунтувалася на нашаруванні 
форм: зокрема, еркери часто накладалися на ризаліти, у свою чергу балкони ніби ви-
ростали з еркерів [12, c. 6]. Як складне поєднання нашарованих форм вирішували 
також баштові завершення й покрівлі, посилюючи роль силуету. Архітектори впро-
ваджували вікна неоднакових розмірів та форм, криволінійну лиштву, асиметричне 
розташування віконих і дверних отворів. Усі ці засоби сприяли створенню враження 
динамічності, рухливості масиву споруди. У побудові таких ефектів чи не найваж-
ливішою була роль архітектурної декорації. Поєднуючи ці прийоми з підкреслено 
глибинним вирішенням загальної композиції (наприклад, кутових будівель або ви-
користання дворів-курдонерів), вдалося досягти вражаючого містобудівного ефекту. 
У Львові такими, наприклад, є складні архітектурні композиції чиншових будників 
на пл. Генерала Григоренка, 4 (архітектор – Т. Обмінський, 1906 р.), вул. Ковжуна, 4 
(архітектор – Р. Фелінський, 1912 р.), на розі вул. І. Франка та вул. Стрийської 
(архітектор – А. Бого хвальський, 1905–1907 рр.); дому страхової фірми Т. Балабана 
на розі вул. Галицької та вул. Валової (архітектор – А. Захаревич, 1908–1910 рр.); 
житлового комплексу «Рондо» на вул. Академіка Богомольця (архітектори – І. Левин-
ський, Т. Обмінський). 

Справжнім досягненням модерну, зокрема в Україні, була естетизація суто кон-
структивних та ужиткових елементів, яка поєднувала максимальну функціональну 
доцільність з формальною виразністю. Продуманість форми й вишуканість рисунку 
клямок, консолей балконів, перил сходів, обрамлень поштових скриньок дуже близь-
кі до принципів сучасного дизайну, хоча за всієї функціональності форма предмета 
майже завжди асоціювалася з мотивами органічного світу, коли рослинний або зоо-
морфний мотив перетікав у вжиткову форму.

Своєрідне захоплення новими матеріалами, можливостями нових конструкцій та 
демонстрування віртуозного володіння ними змушували архітекторів урізноманітню-
вати декоративні й функціональні форми. Консолі балконів приховували плавним 
«повзучим» віттям, ковані металеві решітки трактували як примхливе переплетення 
стебел, віконні рами отримували найрізноманітніший криволінійний рисунок. Як не 
дивно, таке бажання відійти від суто ужиткових схем, наповнити архітектуру мовою 
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інших видів художньої творчості стало характерною ознакою стилю, який має вели-
чезні досягнення саме у функціональній сфері. Якщо архітектори попереднього періо-
ду конструктивні досягнення приховували «історичними» шатами, то автори модерну 
прагнули до естетизації функції на всіх рівнях.

Важлива роль у системі модерну належала побутовим предметам, які було під-
несено до рівня мистецьких зразків. Уперше на регулярних художньо-промислових 
вис тавках почали експонувати твори декоративно-ужиткового мистецтва. Це означало, 
що діячі культури й широкий загал сприймали художню промисловість нарівні зі 
станковими видами творчості, та навіть більше – побутові предмети синтезувалися з 
образотворчим мистецтвом. Характерно, що коли в перші роки ХХ ст. почали відкри-
ватися виставки художньої промисловості, на них експонувалися також твори станко-
вого живопису, скульптури та графіки. Загалом для творів декоративно-ужиткового 
мистецтва властиві ті самі новизна і сміливість у використанні різних матеріалів, не-
сподіваність у їхньому поєднанні й трактуванні, що й для архітектури модерну. 

Важливо, що над проектуванням творів декоративно-ужиткового мистецтва пра-
цювали видатні митці. Зокрема, керамічну пластику для фабрики будівельної та ху-
дожньої кераміки І. Левинського у Львові та фабрики О. Левицького в с. Пациків 
(нині – с. Підлісся Івано-Франківської обл.) проектували львівські художники та 
скульптори – Т. Блотницький, Л. Декслер, К. Клакович, С. Дембіцький та ін. Видат-
ним майстром декоративно-ужиткового мистецтва була Олена Кульчицька, яка разом 
зі своєю сестрою Ольгою створювала сецесійні текстильні панно й аплікації. 

Прагнення до стилістичної єдності, неподільності архітектури інтер’єру та його 
обладнання зумовило вибір вбудованих меблів, які ніби виростали з обличкованих 
дерев’яними панелями стін, надаючи простору цілісності. Не випадково зразки меблів 
проектували не тільки архітектори, які створювали ескізи інтер’єрів, але й художни-
ки, зокрема О. Кульчицька або А. Коверко, які й підняли цю сферу декоративного 
мистецтва на високий художній рівень. 

Одним з досягнень цього періоду було те, що художники й архітектори, які проекту-
вали вироби декоративно-ужиткового мистецтва, стежили за реалізацією своїх задумів 
безпосередньо на виробництві – у кузні, керамічній чи вітражній майстерні. Безумов-
но, участь автора проекту в реалізації твору позитивно впливала на якість виробів. 

Визначальну роль у формуванні національного самобутнього архітектурного мо-
дерну відіграли львівські професійні архітектори. Саме їм ми завдячуємо появою 
неординарного явища української архітектури – «львівської сецесії» та одного з її 
варіантів – «гуцульської сецесії». Цікавий зразок так званої «гуцульської сецесії» 
зведено у Львові архітектурним бюро І. Левинського – це будівля Кредитного товари-
ства «Дністер» на розі вул. Підвальної та вул. Руської (1904–1906) [3, c. 17].

Кронштейн для ліхтаря на фасаді житлового будинку.  
м. Золочів, вул. М. Шашкевича, 7. Початок ХХ ст.
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Творчість львівських архітекторів відігравала вагому роль у формуванні провін-
ційних «шкіл». Вони ніби створювали еталони для наслідування, що їх копіювали 
провінційні будівничі, нерідко вносячи власні помітні корективи. Прикладом схожої 
провінційної трансформації засобів сецесії можуть бути, зокрема, громадські будівлі 
та кам’яниці в Самборі, Золочеві, Бережанах, Рогатині, Стрию, Борщеві, Долині, 
Дрогобичі, Бориславі, Кам’янці-Бузькій тощо. Тут декоративні форми модерну дуже 
часто відтворювали в дереві – традиційному для України будівельному матеріалі, 
якому надавали формальних рис, властивих кам’яним спорудам, зведеним у «новому 
стилі». Водночас дерев’яна декорація в стилі модерн була близькою до того традицій-
ного дерев’яного різьблення, яке побутувало в українській архітектурі попередніх сто-
літь. Складний сплав таких різних тенденцій сприяв формуванню самобутніх зразків 
провінційного модерну (ще недостатньо дослідженого), які вражають наївною сміли-
вістю трансформації типових для модерну мотивів. 

На противагу модерну стиль ар деко характеризується тенденцією до спрощення 
форми, акцентуванням площинності та відсутністю тривимірності. «Ґенеза стилю 
ар деко у Львові – у художніх пошуках львівських митців 1907–1914 рр. Ще не 
об’єднані у єдиний стиль, ці пошуки йшли у двох основних напрямках» [1, c. 7]. 
Дослідники розрізняють ретроспективний і новаторський ар деко. Перший з них у 
пошуках нової пластичної виразності архітектурних форм звернувся до історичних 
стилів, передовсім ампіру, яскраво представленого в будівництві Львова попередньо-
го століття. В ампірі архітектори початку ХХ ст. виокремлювали пластику мас і 
рафінованість деталей, художній контраст між цільністю площини стіни та лаконіч-
но-вишуканими декоративними елементами. Раціоналістичні ідеали доби Просвітни-
цтва знову зацікавили архітекторів початку ХХ ст., які у своїй творчості прагнули 
своєрідної раціоналізації естетичних форм та естетизації конструктивних елементів 
архітектури. Майстри найчастіше намагалися викликати образні асоціації з ампіром 
за допомогою використання ордера, стилізованих сюжетних барельєфів, орнаменту 
вінків і гірлянд. Споруди ар деко вирізняє чітка пластичність мас, тонко підкрес-
лена скупими декоративними елементами, які тільки віддалено нагадують класичні 
зразки. У цьому випадку декоративне мистецтво виявилося невіддільним від архітек-
тури, що повністю узгоджувалося з особливостями творчого мислення й естетикою 
«нового стилю». 

Паралельно архітектори ар деко переосмислювали елементи стилю бароко-рококо – 
яскравого явища художньої культури Східної Галичини XVIII ст. У цьому контексті 
особливо показовими є архітектурні реконструкції архітектора Б. Віктора й скульпто-
ра З. Курчинського (будинок на Площі Ринок, 31 у Львові, перебудований 1923 р.; 
палац львівських архієпископів у с. Оборошине, реконструйований у 1922–1925 рр.) 
[22]. Водночас в архітектурі Галичини 1920–1930-х років тривали пошуки національ-
ного варіанта стилю, джерелом для якого було українське народне мистецтво. 

Б. Віктор, 
З. Курчинський. 
Фрагмент 
скульптурного 
обрамлення вікна. 
м. Львів,  
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Значного розвитку в художній культурі Галичини першої третини ХХ ст. набули 
пошуки національної своєрідності. У будівництві вони велися в межах «течії відро-
дження українського архітектурного стилю» [17, c. 255], яка ґрунтувалася і на загаль-
них особливостях світогляду другої половини ХІХ ст. з властивим йому історизмом 
художнього мислення, і на характерних рисах тогочасної української культури, коли 
основу для оновлення образно-пластичної мови шукали в багаторічному досвіді на-
ціонального мистецтва й давньої архітектури. Звернення до історичного в мистецтві 
«...становить тривкий сполучник минувшини з майбутністю та виховує молоде поко-
ління в державотворчу суспільність, що їй батьки залишили могили, звідкіль вийде 
воскресення» [11, c. 260]. 

Перші твори львівських архітекторів, у яких уже чітко сформувалися особливості 
формальної мови «національного романтизму», датують 1904–1906 роками. Зокрема, 
на початку 1904 року було завершено будівництво Народного дому в Копичинцях за 
проектом О. Лушпинського. У силуеті споруди помітні впливи традицій візантизму 
та романіки, відчуваються відгуки народної традиційної архітектури. Уже в наступ-
ній роботі – будинку «Колегіону» у Львові (вул. Пирогова, 2), зведеному восени 
того самого року за проектом одного з найвидатніших майстрів львівської архітекту-
ри І. Левинського, – на досить стриманому, навіть сухуватому за пластикою фасаді 
з’являється чудова кольорова поліхромна майоліка у вигляді підвіконних вставок 
і надвіконних «рушничків», у яких вплив народної традиції є безсумнівним [19, 
c. 243]. Ескізи архітектурного декору виконав О. Лушпинський. 

У «новому українському стилі», як у жодному іншому, особливо сильними були 
суто формальні пошуки, прагнення до пластичності, рафінованості деталей, вишука-
ності пропорцій, бездоганності силуету. Ще однією визначальною рисою є тяжіння до 
пластики мас, контрасту фактур, мальовничості деталей, на противагу рафінованій 
графічності ар деко або фантастичній орнаменталізації «львівської сецесії». Архі-
тектори намагалися максимально відмовитися від засобів стилізаторства або, вико-
ристовуючи їх, чітко дистанціюватися від історичних прототипів, сприймаючи їх як 
алюзію, натяк на форми й образи минулого. За такого підходу до вирішення архі-
тектурних завдань, який є протилежним до традицій еклектики, відобразити «геній 
місця», підкреслити регіональну специфіку творів архітектури складно. Проте львів-
ським майстрам «національного романтизму» це, безумовно, вдалося. Насамперед 
слід відзначити важливу роль природних будівельних матеріалів – місцевих порід ка-
меню й дерева. Використовуючи живописну, пластичну й водночас «сувору» фактуру 
каменю й дерева, поєднуючи їх в одній споруді, майстри ніби нагадували про місцеві 
прикарпатські ландшафти, середньовічну фортечну архітектуру і традиційне житло. 
Таким чином, уже тільки завдяки будівельному матеріалу авторам вдалося сповнити 
архітектурний образ романтичними рисами, надати йому регіональної своєрідності. 

Колір в архітектурі «національного романтизму» – особлива й важлива тема, вра-
ховуючи насамперед давні традиції української архітектури. Майстри постійно апе-
лювали до багатого використання кольору у світській та особливо сакральній архітек-
турі середньовічної України – від найдавніших церков Києва до урочистих храмів 
Давнього Галича з блиском поливи поліхромних кахлів. Деякі художники, такі, ска-
жімо, як І. Левинський, під час оздоблення споруд кахлями чи поліхромною черепи-
цею цілком усвідомлено прагнули підкреслити цю спадковість. 

На межі ХІХ–ХХ ст. міста й містечка Галичини мали неоднорідний склад насе-
лення, і складна етнічна ситуація зумовила «мозаїчний» характер культурних явищ, 
зокрема полінаціональність стилю модерн. Водночас усередині багатонаціональної 
структури модерну відбувалися інтеграційні процеси, особливо тісною була взаємодія 
польської та української художніх культур. Слід наголосити на своєрідному перепле-
тенні орнаментальних мотивів, композиційних прийомів, фольклорних сюжетів, тем 
і образів «гуцульського» та «закопанського» варіантів сецесії [2, c. 27]. Яскравими 
прикладами гуцульсько-закопанської стилізації у Львові дослідники вважають жит-
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ловий будинок на вул. Генерала Чупринки, 11 а (1906–1907) та санаторій К. Солець-
кого на вул. Личаківській, 107 (1906), проекти яких було виконано в архітектурному 
бюро І. Левинського [2, c. 38].

У багатонаціональній Галичині в першому десятилітті ХХ ст. за ініціативою про-
фесійних архітекторів почалося формування «нового єврейського стилю», або єврей-
ського модерну [2, c. 27]. Можливо, найпоказовішим зразком є будівля Єврейського 
шпиталю ім. Маврикія Лазаруса, зведена 1903 року за проектом І. Левинського. На 
фасадах і в інтер’єрі споруди доволі органічно поєдналися елементи єврейського та 
мавританського мистецтва. На початку ХХ ст. одним з найавторитетніших теоретиків 
і архітекторів єврейського варіанта сецесії був Ю. Авін, який закликав використо-
вувати традиції давнього єврейського мистецтва Східної Галичини: архітектури й 
декоративного оздоблення синагог, рукописів, тканин, надгробків-кіркутів, торевтики 
[2, c. 42].

Вплив стилістики модерну й ар деко виявися також в окремих творах вірмен-
ського і чеського мистецтва у Львові. Зокрема, зразками «чеської сецесії» у Львові 
можна вважати окремі споруди К. Боубліка, який очолював культурно-національне 
об’єднання «Чеська бесіда» [2, c. 43]. Одним з кращих варіантів чеського ар деко у 
Львові став будинок Чеського банку на розі вул. Академіка Гнатюка і просп. Свобо-
ди, зведений чехом М. Блехою. У споруді досягнуто максимальної єдності монумен-
тальної скульптури (автор барельєфів – Е. Кодет) і живопису (панно та вітражі в 
інтер’єрі). У вирішенні вбудованих меблів, світильників, пневмопошти, карбованого 
металу дверей, використовуючи обмежену колористичну гаму, митцям вдалося тонко 
вкомпонувати геометричні орнаментальні мотиви у вертикальні архітектурні форми. 

Чи не найважливішу роль в образному звучанні архітектури зламу століть відігра-
вав орнамент, який уже не виконував тільки допоміжну роль обрамлення або заповне-
ння «пауз», а став основним принципом побудови архітектурного твору, визначальною 
ознакою його стилістики. 

У галицькій архітектурі модерну сформувалися особливості орнаментальної по-
будови, що виявилися в асиметрії, складному, часто невловимому ритмі, вишуканому, 
елегантному переплетенні звивистих ліній. В орнаменті органічно поєднувалися сти-
лізовані й натуралістичні елементи. 

Серед рослинних форм у сецесійній архітектурі Галичини найчастіше трапляються 
стилізовані водяні квіти та бутони з вузьким і довгим листям (лілія, тростина, лотос), 
квіти екзотичних ірисів, орхідей, цикламенів, хризантем, звернення до яких навіяне 
далекосхідним мистецтвом, польові та лісові рослини місцевої флори: плющ, ромаш-
ка, кульбабка, волошка, конюшина, конвалія, а також улюблені в народному мистец-
тві мотиви соняшника та винограду. У природних рослинних формах митці макси-
мально підкреслювали динаміку росту, рух, натомість стилізовані мотиви укладали в 
традиційні орнаментальні композиції фриза, гірлянди, фестона або канделябра-вазо-
на. Традиційний «квітковий» орнамент поєднували із зображенням комах (метелика, 
бабки, коника-стрибунця, єгипетського скарабея), птахів (лебедя, журавля, пеліка-
на, павича), формуючи складний для прочитання «орнаментальний містицизм» [18, 
c. 164]. Серед тварин найрозповсюдженішим є зображення лева у круглій скульптурі 
або частіше у вигляді грізного маскарона. Хвилеподібні плавні лінії «удару батога» 
чи рослинні форми поєднані з витонченими жіночими голівками в обрамленні довгих 
локонів складної зачіски. Саме хвилясте розвіяне волосся відіграє в орнаменті модер-
ну важливу роль. За словами сучасників, модерн «занурився», навіть «заплутався» у 
жіночому волоссі [18, c. 85]. Без образу спокусливої, цнотливої, фатальної, розгніва-
ної, замріяної жінки не можна уявити архітектуру львівської сецесії.

Натомість орнамент ар деко завжди підпорядковувався архітектурі, виконував функ-
цію її тектонічної організації, розгортаючи на поверхні стіни власну художню тему. 
У львівському варіанті ар деко можна виокремити звернення до витонченої екзотики, 
хоча домінуючою була тенденція до національного самовираження й самоствердження. 
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До улюблених мотивів ар деко зараховують мотиви кошиків з пишними букетами, сти-
лізованої пальметки, завмерлих струменів фонтану. Відчутне прагнення до створення 
романтизованих образів куртуазної середньовічної художньої культури. Показовими 
щодо цього є композиції із зображенням прекрасної дами з єдино рогом або могутніх 
лицарів у латах. Ці романтичні персонажі надають особливого театралізованого ха-
рактеру головному фасаду кам’яниць у Львові на вул. Степана Бандери, 24, вул. Кня-
жій, 16 та вул. Грушевського, 14. У скульптурному декорі трапляються мотиви, навіяні 
мистецтвом Давнього Єгипту та Месопотамії, Далекого й Близького Сходу, а також 
міфологічні персонажі Античної Греції. Ар деко львівської версії черпав животворну 
силу в народному мистецтві, сміливо трансформуючи традиційні орнаментальні моти-
ви вазона, соняха, виноградної лози із соковитими гронами. 

Особлива і складна тема – взаємозв’язок нестримного декоративізму та новатор-
ських структур і функцій в архітектурі Галичини першої третини ХХ ст. Зокрема, 
від кінця ХІХ ст. в архітектурі Львова утверджується нова естетика «скла і мета-
лу». З модерном її пов’язувало прагнення до естетизації конструкції та будівель-
ного матеріалу, до контрастів фактур, вивіреності пропорцій, динамічності об’ємно-
просторових вирішень, тобто рис, які були невід’ємними від архітектурних концепцій 
«нового стилю». Найзначніші металево-скляні конструкції у Львові зводила фірма 
«З. Піотрович і Я. Шуман». Серед них – манеж товариства «Сокіл» (1897), Пасаж 
Міколяша (1899–1900), бібліотека Університету (1902), трамвайне депо на вул. Вітов-
ського, 57 (1905) та ін. Підприємство виконувало також перекриття зі скла і металу 
для низки житлових будинків, театрів, фотоательє. Новими в архітектурі Львова були 
атріуми: внутрішні двори будівлі, вкриті скляним плафоном [21, c. 161]. 

Складну просторово-планову структуру торговельних Пасажів Міколяша у Льво-
ві та Гартенбергів в Івано-Франківську допомагали розкрити твори монументально- 
декоративного мистецтва. В інтер’єрі Пасажу Міколяша єдність скла, металу та 
повітря синтетично доповнювали живопис і скульптура. Один з фасадів увінчував 
криволінійний фронтон, вікна заповнювали вітражі з портретами будівничих спо-
руди – І. Левинського та А. Захаревича, металеві решітки відтворювали кривизну 
рослинних форм. Біля входу з вул. Коперника відвідувачів зустрічав мармуровий 
фонтан з фігурами Венери та фавнів (скульптор – А. Попель). Під фермами пере-
криття розташовувалися великі алегоричні живописні панно, побудовані на контрасті 
глибокого багряного кольору та блиску позолоти. 

Великі перекриття з металу та скла були характерними також для громадських і 
житлових споруд ар деко. Зокрема, лаконічну конструкцію склепіння операційного 
залу Кредитного товариства землевласників у Львові (вул. Коперника, 4) А. Захаре-
вичу вдалося синтезувати з класицизуючими формами архітектури, стукового і мета-
левого декору.

Для архітектури Східної Галичини першої третини ХХ ст. принциповим новатор-
ством була організуюча, визначальна роль монументальної скульптури в композиції 
фасадів. Найчастіше враження динамічності архітектурній композиції надавали тіль-
ки за допомогою декоративних засобів, зокрема пластики, яка візуально руйнувала 
монументальну статику архітектурних форм. Вільне поле фасаду заповнювали склад-
ними рельєфними композиціями, які ніби проривали площину стіни та свідомо руй-
нували сувору тектоніку фасадів. Скульптурний декор виконували з гідравлічного 
вапна, гіпсу, цементу, а також так званого штучного каменю.

На початку ХХ ст. в містах Галичини у сфері монументальної скульптури пра-
цювала плеяда видатних митців – П. Війтович, Г. Кузневич, А. Попель, М. Пара-
щук, З. Курчинський та ін. Серед знаних на початку ХХ ст. скульпторів-декораторів 
були Т. Блотницький, Ю. Белтовський, Е. Плішевський, С. Пліхаль, Л. Репіхов-
ський, Б. Солтис, Ю. Шебеста. Монументальна скульптура межі століть поступово 
звільнялася від еклектизму, у ній формувалися риси художньо-образної мови модер-
ну – виразність фактури, динамічність форм, неоднозначний символізм орнаменту та 
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сюжетів. Витончена багата пластика перетворювала споруду в сецесійному стилі на 
ювелірний виріб: будівля майже повністю втрачала архітектурну першооснову. На-
томість для стилю ар деко характерний спрощений рисунок, узагальнена стилізація, 
близька до загадкової мови символів. Скульптори відмовилися від старанного моде-
лювання поверхні та посилили загальне враження грубої нестримної сили. В окремих 
пам’ятках митці ар деко лаконічні скульптурні оздоби доповнювали суцільним кили-
мом геометричної орнаментики, виконаної технікою сграфіто (К. Пйотрович; оздоб-
лення будинку на вул. О. Архипенка, 14 у Львові; 1936 р.).

Органічний синтез архітектури і скульптури був би неможливим без тісної співпра-
ці архітектора та скульптора. У цьому контексті вартий уваги творчий тандем архітек-
тора А. Захаревича та скульптора З. Курчинського. Спільно вони виконали будинки 
страхової компанії Т. Балабана і Львівського банку на вул. Валовій, 7–9 (1908–1911), 
чиншові будинки на вул. Костюшка, 6 (1909), вул. Саксаганського, 9 (1910), вул. Єф-
ремова, 6–8 (1910–1911); будівлі колишнього пансіонату Стшалковської (1912) та 
Кредитного товариства землевласників на вул. Коперника, 4 (1912–1913). У кожному 
із цих творів «архітектурний задум ще в проекті був узгоджений з пластичним», місце 
скульптури заздалегідь було визначене [2, c. 99]. Для рельєфів використано той са-
мий штучний камінь первісно білого кольору, що й для облицювання. Проте вони не 
губляться на фасаді завдяки виразному силуету, складній пластичності, контрастно 
протиставленій спокійній геометрії архітектури. Постаті підкреслено важкі, і цьому 
враженню сприяє типова для З. Курчинського обробка матеріалу: фігури важко, ніби 
не бажаючи цього, відділяються від аморфної маси каменю і на поверхні вирізьбле-
них тіл залишаються сліди різця.

Скульптурний декор немовби коментує архітектурний образ, наповнює його гли-
боким символічним змістом. Зокрема, відповідно до призначення будинку філармо-
нії скульптурний декор фасаду повинен був викликати музичні асоціації. На жаль, 
живо писний фриз із відтвореними нотами давнього гімну не зберігся.

Традиційними для скульптурного декору львівських споруд першої третини ХХ ст. 
були алегоричні сюжети та фігури. У цьому контексті показовим є скульптурний 
декор інтер’єру пекарні «Меркурій» на вул. Городоцькій у Львові (1908–1909), який 
складався з вісімнадцяти рельєфних панно – розгорненого сюжетного циклу на тему 
«Історія хліба». Важливою семантичною складовою архітектури Художньо-промисло-
вої школи у Львові є дві горельєфні півфігури – Праця і Мистецтво (1909). У цьому 
випадку скульпторові П. Війтовичу вдалося створити скульптурний ансамбль, що 
узагальненою пластикою форм гармонійно поєднується з архітектурою будівлі й під-
креслює її призначення [8, c. 90]. Натомість різностилеві за виконанням алегоричні 
статуї на фасаді Головного вокзалу у Львові (1900–1904) декоративні за силуетом, 
стрункі та легкі. Академічно трактовані постаті Торгівля і Праця, які стоять у нішах 
обабіч входу, різця А. Попеля сусідять із сецесійним трактуванням фігур фронтону 
авторства П. Війтовича [4, c. 112]. Витончені рельєфи – алегорії пір року на фасаді 
чиншового будинку на вул. Коперника, 12 у Львові мають власний замкнений емо-
ційний зміст, водночас сповнюють архітектурний образ драматичним відчуттям часу, 
зміни буття.

Рельєфні фігури на фасаді страхової фірми Т. Балабана на вул. Валовій у Львові 
(1908–1911) є персоніфікаціями різних станів людської психіки і водночас утіленням 
абстрактних понять. Постаті уособлюють Меланхолію (Сон), Медитацію (Комерцію), 
Війну (Сум), Танець (Знемогу), Вічність (Долю), Енергію (Промисловість), Волю 
(Працю), Замріяність (Мистецтво). Маски, розташовані на атику, утілюють Зневагу 
й Пересиченість. Фасад сусіднього Львівського банку прикрашають рельєфні фігу-
ри – Мистецтво і Ремесло. Складною є алегорична програма скульптурного фриза на 
фасаді Австро-Угорського банку на вул. Листопадового Чину у Львові (1912). Ака-
демічні рельєфи Ю. Белтовського символізують торгівлю, техніку, промисловість, 
гірничу справу, рільництво.
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Вибір персонажів античної міфології найчастіше підпорядковувався призначенню 
споруди. Наприклад, на фронтоні Кредитного товариства землевласників у Львові 
розташовані величні погруддя античного Меркурія. Барельєфи на міфологічну тема-
тику на фасаді житлового будинку на вул. Коциловського, 15 у Львові розповідають 
про еволюцію цивілізацій [2, c. 99]. Академічна манера характеризує міфологічні 
фігури фасаду житлового будинку на вул. Дорошенка, 19, що їх виконав П. Війтович. 
Їм властиві м’які, плавні, мелодійні лінії силуету, довершене моделювання скульп-
турної форми. Вони надають споруді особливої урочистості та пишноти. Унікальним 
є сюжет «Народження Венери», яким прикрашено обрамлення вікна будинку на Пло-
щі Ринок, 31 у Львові. З. Курчинський традиційно демонструє довершене відчуття 
естетики матеріалу, який за допомогою філігранної техніки митця передає оксамит 
оголеного жіночого тіла, блиск перламутру та м’якість морської піни. 

Характерними для цього періоду є скульптурні зображення грайливих путті. Най-
частіше пухкенькі дитячі фігурки утворюють фриз на фасаді або в інтер’єрі споруди. 
Вони грають на музичних інструментах або супроводжують богиню кохання Вене-
ру (зображені в нестримному танці, огорнені квітковими гірляндами). Фігуративний 
фриз із зображеннями путті надає ошатності фасаду будинку Торгово-промислової 
палати на просп. Свободи у Львові (1907–1910). Стилізовані дитячі фігури верхи на 
дельфінах прикрашають портал будинку на вул. Словацького, 4 у Львові (1912–1913). 

Нестримні сили природи символізують цапоногі фавни (вул. Городоцька, 117) і 
русалки (вул. Й. Сліпого, 9–11). Рідше в скульптурному декорі трапляються персо-
нажі, навіяні мистецтвом Давнього Сходу – Єгипту та Ассирії. Унікальним зразком 
є рельєфне зображення загрозливого ассирійського воїна (утілення війни) на фасаді 
житлового будинку на вул. Ю. Мушака, 48 у Львові (1913). 

Відгуком естетики романтизму сприймаються поетичні пасторальні сценки (Ю. Ше-
беста; рельєф на фасаді будинку на вул. Степана Бандери, 61 у Львові). 

Традиційними для цього періоду є скульптурні зображення християнських святих. 
Низка споруд Львова ніби перебуває під захистом Богородиці. Невеликі фігури Мате-
рі Божої розташовували в нішах на фасаді й у вестибюлі будинків. Вишукані рельє-
фи із зображенням Мадонни на троні (будинок на вул. І. Франка, 132 у Львові) або 
Мадонни-Іммакулата (вул. Генерала Чупринки, 48 у Львові) розміщені на фронтонах 
споруди. Іноді композиційно-змістовою домінантою фасаду було скульптурне зобра-
ження патрона власника будівлі. Серед характерних зразків – рельєфне зображення 
св. Георгія на атику готелю «Жорж» і фігура архангела Михаїла на фасаді будинку 
М. Маковича на вул. Друкарській, 11 у Львові. 

Характерним смисловим акцентом фасаду або інтер’єру споруди були скульптурні 
портрети видатних діячів культури. Зокрема, ансамбль залу Музичного товариства 
Галичини доповнювали великі погруддя композиторів, закріплені на консолях бал-
конів, що їх виконала Л. Декслер. Бюсти видатних діячів української культури роз-
ташовані в нішах фасаду Народного дому в Стрию.

Скульптурний декор зосереджували на важливих конструктивних елементах архі-
тектури – порталах, лиштві вікон, фронтонах. Зокрема, виразні за силуетом фігури 
каріатид і атлантів традиційно підкреслювали несучу роль кронштейнів балконів. 
Історичний контекст архітектури давнього Львова, який постійно повинні були врахо-
вувати архітектори першої третини ХХ ст., зумовив особливу популярність атикових 
завершень. Розташовані на значній висоті, декоративно насичені атики перетворилися 
на важливу складову фасадної композиції. Як зазначає львівський дослідник Ю. Бі-
рюльов, «ці ідейно-естетичні акценти є ніби символами фасаду, розпізнавальними 
знаками, які видно здалеку» [2, c. 72]. У 1908–1910 роках А. Захаревич побудував дім 
страхової компанії Трієста (вул. Коперника, 3), скульптурне оздоблення якого зосе-
реджене саме у верхній партії – на хвилеподібному атику. Тут почергово розташовані 
рельєфні маскарони, що символізують гордість, пересиченість, здивування та іронію, 
і масивні монументальні півфігури авторства З. Курчинського [23, s. 34–35]. На ати-
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ку колишнього технологічного інституту (нині – Музична академія ім. М. Лисенка на 
вул. Нижанківського у Львові) розташовані грандіозні чотириметрові фігури Тесляра 
та Коваля (скульптор – В. Пшедвоєвський). Саме скульптури атика або фронтону, 
що добре сприймаються на значній відстані, надають фасадам неповторного образного 
звучання. Не випадково їх встановлено в усіх найважливіших композиційних вузлах, 
виявляючи самоцінність тектонічного завершення стіни. 

Дуже часто на фасадах будівель архітектори використовували орнаментальні по-
ліхромні кахлеві або мозаїчні вставки, які, не претендуючи на самостійну роль мону-
ментального мистецтва, були невід’ємним компонентом загального задуму. Витончені 
за колоритом керамічні панно добре поєднувалися з пластикою та кольором фасаду, 
тонкою орнаментальною ліпниною, графічним рисунком перил балконів. Однак часто 
складні живописні композиції не сприймаються здалеку, перетворюючись на яскраву 
вишукану пляму. Тобто декоративний живопис модерну в цьому випадку не перетво-
рився на справжній твір монументального мистецтва з глибиною смислового наванта-
ження. Тому найчастіше майстри застосовували орнаментальні майолікові вставки на 
фасадах як поліхромний декоративний акцент, що є невіддільною складовою загаль-
ного задуму. 

У львівській архітектурі використовували високоякісну метлаську плитку, виготов-
лену на численних підприємствах Німеччини, Чехії, Австрії. Водночас плитки для 
підлоги, переважно з простим геометричним і рослинним орнаментом, виготовляла 
львівська фірма І. Левинського. З появою на цьому підприємстві українських кера-
містів, випускників Коломийської гончарної школи – братів О. і М. Білоскурських, 
активізувалися пошуки національного орнаменту в кераміці [10, c. 17]. Особливо 
цікавим було звернення до традицій гуцульської кераміки, зокрема творчості Олекси 
Бахматюка. Серед творів цього типу слід згадати кахлі в «українському стилі» бу-
динку страхового товариства «Дністер» (вул. Руська, 20) і будинку Академічної гро-
мади (вул. Коцюбинського, 21) у Львові, Народних домів у Стрию, Судовій Вишні, 
Кам’янці-Бузькій. Кольорова гама базувалася на звичному для гуцульської кераміки 
поєднанні зеленої, коричневої та жовтої поливи. 

Уводячи в архітектуру кахлі, львівські майстри сецесії використовували два ме-
тоди. Переважно це були лише орнаментальні поліхромні плями, які виблискували 
гармонійним поєднанням яскравих кольорів та контрастували з геометричною чіткіс-
тю або соковитою пластичністю архітектурних форм. Такий принцип дуже влучно 
використав І. Левинський у вирішенні головного фасаду споруди Бурси Народного 
дому на вул. М. Лисенка, 14–14 а у Львові (1907). 

Складнішими були спроби доповнити композицію фасадів монументальними пан-
но – мозаїчними, рельєфними майоліковими. Переважали керамічні панно із зобра-
женнями рослинної орнаментики, огорненої графічними вигинами «удару батога». 
Вони завжди суворо підпорядковувалися архітектоніці фасадів, на кшталт майоліко-
вих панно з крупними яскравими стилізованими квітами, розташованими між вікнами 
на фасадах сусідніх будинків на вул. Академіка Павлова, 4–6 у Львові. Витончені за 
колоритом панно добре поєднуються з приглушеним зафарбуванням фасадів, тонкою 
ліпниною рельєфів, графічним рисунком перил балконів. Проте рисунок примхливих 
стебел стилізованих квітів, графічна чіткість деталей швидше нагадують книжкову 

І. Левинський. Керамічний фриз на фасаді Бурси Народного дому.  
м. Львів, вул. М. Лисенка, 14–14 а. 1907 р.
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орнаментику або ж панно, призначене для декорування інтер’єру, який несподівано 
винесли на фасад. 

Нерідко майстри апелювали до мистецтва Близького Сходу. Зокрема, асоціації 
зі святковістю та блиском поливи мавританської архітектури викликає будинок на 
вул. Леся Курбаса, 5 (Львів), фасад якого повністю облицьовано глазурованою цег-
лою та орнаментальною майолікою (архітектор – С. Рімер, 1907 р.). 

Керамічне облицювання будівель стилю ар деко лаконічніше, підпорядковане 
тектоніці споруди. Так, вертикаль поліхромного керамічного облицювання вілли на 
вул. Вишенського, 12 (Львів) композиційно виділяє на фасаді сходову шахту. Ке-
рамічна пластика на фасаді дому на вул. Степана Бандери, 24 (Львів) підкреслює 
сувору гармонію архітектурних мас, водночас повністю узгоджується з алегоричними 
рельєфами фронтонів. 

Використання мозаїки в архітектурі всіляко стимулювали естетичні концепції архі-
тектури модерну й ар деко як один із засобів виявлення в синтетичному художньому 
образі емоційно-виражальних можливостей різних пластичних засобів просторових 
мистецтв. Так, на фасаді споруди Торгово-промислової палати на просп. Свободи, 17–
19 у Львові (1907–1910) підкреслене тектонічне значення важкого цокольного поверху 
контрастує з легкою композицією верхніх ярусів, оздоблених рельєфним фризом, 
виконаним з цементу та золотої смальти, і атиком, прикрашеним яскравими орна-
ментальними мозаїчними композиціями. Унікальні за художнім звучанням мозаїчні 
панно увиразнюють фасад житлового будинку на вул. Шота Руставелі, 36 у Львові. 

Чи не вперше за всю історію розвитку української архітектури надзвичайно важ-
ливу, а іноді домінуючу роль у вирішенні фасадів споруд відігравав художній метал 
[6, c. 106]. Фасади та інтер’єри споруд прикрашали металеві огорожі, віконні ґрати, 
решітки дверей та в’їздних брам, консолі балконів, поручні сходів, декоративні за-
вершення дахів, зокрема флюгери, та інші дрібні архітектурні деталі. До того ж для 
художнього ремесла цього періоду не існувало несуттєвих деталей, тому старанно 
опрацьовувалися всі елементи архітектурної композиції, незалежно від розташуван-
ня – унизу або на покрівлі. 

Активне застосування металу в архітектурі зумовило збільшення кількості ко-
вальських і слюсарських майстерень, яких на початку ХХ ст. нараховувалося понад 
двадцять [20, c. 182]. Високоякісні зразки кованої металопластики демонстрували 
підприємства Я. Дашека, Я. Станкевича, Г. Паммера, «З. Піотрович і Я. Шуман». 
Найвагоміший внесок у розвиток ковальства Галичини і становлення характерних 
ознак львівської школи художнього металу здійснили підприємства І. Левинського та 
М. Стефанівського [16, c. 674–675]. 

На межі ХІХ–ХХ ст. художники знову усвідомили, що метал має широку гаму 
декоративних якостей – пластичність, легкість, «прозорість». Крім того, поєднання 
металевого каркаса зі склом приховує невичерпні художні можливості. Найчастіше 
всі металеві композиції призначалися для сприймання на просвіт, ажуром, саме в цьо-
му випадку особливо виразно виявлявся задум автора й виконавця. Хоча це правило 
не стосується вхідних дверей, у яких увесь складний рисунок розташовували на тлі 
металевого листа. 

На початку ХХ ст., як уже згадувалося, продовжували зводити еклектичні спору-
ди, у яких важливу роль відігравав художній метал. Однак для майстрів, які працю-
вали в неостилях, просте відтворення огорожі, дашка чи балкону за давнім зразком 
було недостатнім: вироби ускладнювали, доповнюючи інколи композиційними елемен-
тами, невластивими стилю, зокрема запозиченими з модерну. Існували також зворотні 
явища, коли сецесійні композиційні схеми металопластики доповнювали орнаменталь-
ними елементами, типовими для неостилів, насамперед натуралістично трактовани-
ми рослинними мотивами. Характерною рисою було прикрашання кованих виробів 
відлитими чи штампованими накладками з іншого металу або сплаву (латуні, цинку, 
рідше – бронзи) відмінного кольору. У багатьох будівлях Галичини 1900-х років до-
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волі часто простежується невідповідність стилістичного вирішення самого фасаду та 
художнього металу. Зокрема, можна натрапити на споруди з характерними для нео-
готики архітектурними деталями стрілчастої арки, масверка, фіала, краббів, балкони 
та вхідні двері яких оздоблено орнаментами сецесійного характеру. 

Художній метал модерну, незважаючи на його примхливість і вишуканість, в осно-
ві дуже раціоналістичний. Майстер-художник у своєму задумі відштовхувався пере-
важно від технології обробки металу, найчастіше саме вона підказувала авторові ком-
позиційне вирішення. Пластичний, гнучкий метал визначав конструкцію. Майстри 
дуже тонко відчували художні та пластичні особливості металу, уміли виявляти його 
красу найпростішими засобами, а іноді ці скромні вироби були єдиною прикрасою 
фасаду. Декоративні напрями в розвитку сецесійного металу Галичини дуже різно-
манітні й строкаті, проте все ж таки їх можна об’єднати у дві великі групи: лінійно- 
декоративні композиції та лінійно-декоративні композиції, поєднані з об’ємними еле-
ментами, що їх найчастіше виконували з тонкого кованого або штампованого листа 
металу. В обох випадках лінія виконує головну роль, тонка графічність виробів з 
металу в архітектурі модерну є панівним принципом.

Лінія слугувала своєрідною художньою мовою стилю. Існував безпосередній 
зв’язок між книжковою графікою та лінійними композиціями, виконаними в металі, 
адже майстри графічного мистецтва й архітектори початку ХХ ст. активно співпра-
цювали з мистецькими періодичними виданнями, які були буквально заткані ліній-
ними композиціями від обкладинки до останнього аркуша. Цілісність і завершеність 
композицій з металу на початку ХХ ст., безсумнівно, зумовлена високою культурою 
графіки, яка в той час виявилася в багатьох видах мистецтва – гравюрі, живопису, 
скульптурі, театральних декораціях, текстилі тощо. Тому іноді створюється вражен-
ня, що металеві декоративні елементи ніби перенесені зі сторінки книги, вони чітко й 
лаконічно «прочитуються» на тлі стіни або неба. 

У кращих зразках стилю сецесії віконні ґрати, парапети балконів, двері, даш-
ки, кронштейни, завершення дахів підкреслюють архітектонічні форми, підтримують 
ритм архітектурних членувань, утворюють невагоме мереживо на фасаді будівлі.

Чи не найважливішу роль метал виконував у споруді Головного залізничного вок-
залу. До наших днів частково зберігся дебаркадер – велике двопрогонове склеписте 
перекриття зі сталі та скла. Сучасники, вражені новаторським трактуванням оголеної 
конструкції, називали її павутиною, розтягненою на стеблинах, що виросли з бетону 
[2, c. 88]. Загальному задуму підпорядковувалися інші вироби художнього мета-
лу: огорожі, стояки для годинників, поручні вокзальних кас, виконані за проектами 
А. Захаревича. Браму входу виготовлено з кутого заліза на фабриці Ю. Горецького 
за ескізами В. Садовського. 

Кронштейни карнизів, парапети, решітки на покрівлі, огорожі балконів, ґрати 
дверей – буквально все художники розглядали як функціональні й водночас деко-
ративні елементи, як можливість використовувати пластичні якості металу для ви-
конання образотворчих завдань. Нерідко траплялися випадки, коли у спорудах 
дерев’яним деталям, елементам ліпнини, а також металевим решіткам надавали од-
накової примхливо- декоративної форми. Іноді стукову ліпнину або скульптуру з 
каменю органічно доповнювали кованими елементами. До таких зразків у Львові,  
зокрема, належать пальмове віття в обрамленні вікна будинку на вул. І. Франка, 124 
або каштанові гілки з плодами на фасаді будинку М. Стоффа на вул. Шота Руставе-
лі, 8–8 а. Зближення скульп тури та художнього металу характерне також для фасаду 
колишнього Музичного товариства Галичини (нині – Львівська обласна філармонія 
на вул. Чайковського, 7). Важливими декоративними акцентами фронтонів є великі 
металеві скульптури лебедів, виконані за проектом П. Гарасимовича. 

В архітектурі модерну в конструктивних елементах свідомо акцентували декора-
тивні якості, прагнули повністю приховати функціональне навантаження архітектур-
ного елементу. Так, часто металеві кронштейни карнизів або балконів набували такої 
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цювали з мистецькими періодичними виданнями, які були буквально заткані лінійЕцювали з мистецькими періодичними виданнями, які були буквально заткані ліній
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графіки, яка в той час виявилася в багатьох видах мистецтваЕграфіки, яка в той час виявилася в багатьох видах мистецтва – гравюрі, живопису, Е– гравюрі, живопису, 
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дивовижної форми, що сприймалися глядачем як власне декоративні мотиви, а не 
елементи, що виконують несучу функцію. Очевидно, це було одним з головних зав-
дань автора: підкреслити не твердість і жорсткість металу, а його декоративність 
і гнучкість.

Натомість майстри ар деко максимально використовували властивості чотиригран-
ного прутка. Майже всі елементи не змінюють свого січення, основний засіб вико-
нання – це складне, різноманітне гнуття в гарячому стані, доповнене площинними 
штампованими елементами. Гнуті стрижні решітки плавно накладаються на опори, 
створюючи безперервний орнамент з рисунком, що вільно переходить з одного рапорту 
в інший. Технологія виготовлення, незважаючи на безперервність орнаменту, проста й 
ґрунтується на послідовному з’єднанні абсолютно однакових, виконаних за одним ри-
сунком, кованих елементів. Завдяки безперервному рисунку точно підігнаних стриж-
нів і відсутності чітко окреслених стійок огорожа здається суцільною по всій довжині. 

Таким чином, орнаментальне багатство сецесійного декору поступається місцем 
лаконічнішим та аскетичним композиційним схемам ар деко. Майстри художнього 
металу ар деко часто застосовували композиційні принципи та орнаментальні моти-
ви, характерні для стилю ампір. У їхній творчості майже відсутні рослинні мотиви, 
за винятком стилізованих тугих гірлянд і фестонів, кошичків і букетів, часто пе-
рехоплених вишуканими бантами, натомість вони надавали перевагу застосуванню 
елементарних геометричних форм – квадрата, кола, еліпса, прямокутника. Плавні 
заломи балконних парапетів, що мають незначний виступ, візуально підкреслюють 
легкі ризаліти фасадної стіни. 

Характерним для майстрів художнього металу Галичини першої третини ХХ ст. є 
звернення до традицій народного мистецтва. Геометрична орнаментика, запозичена з 
гуцульського мистецтва, характеризує низку виробів слюсарської майстерні М. Стефа-
нівського, зорема металеві ґрати Бурси Народного дому на вул. М. Лисенка, 14–14 а.

Художню тему фасадів підхоплювало декоративне вирішення інтер’єрів – вести-
бюля, сходів, репрезентативних залів і кімнат. У вестибюлі високу панель вкривали 
полив’яними кахлями, природним або штучним каменем. Стіни й плафон зазвичай 
оздоблювали орнаментальною стуковою ліпниною або скульптурними сюжетними 
композиціями. Особливу увагу привертають живописні панно плафонів: рослинні 
орнаментальні композиції, пейзажі, сюжетні алегоричні сцени. 

В інтер’єрах усіх без винятку громадських (будівлі банків, страхових компаній, 
навчальних закладів) і житлових споруд (вілли, особняки, чиншові будинки) важли-
ве значення мало вирішення парадних сходів, які вражають різноманіттям, функціо-
нальністю та неабиякою «видовищністю». Широкі дерев’яні пологі сходи, які форму-
ють геометрично гострий кут перил, немов накреслений у повітрі; пластичні кам’яні 
сходи, що ніби зависли в повітрі й утворюють майже скульптурну за виразністю 
композицію; гвинтові сходи, що стрімко піднімаються вгору й формують при погляді 
знизу вишуканий спіральний орнамент; дерев’яні виточені, металеві ковані або від-
литі перила з вирафінованим декором – усе це створювало своєрідний архітектурний 
акцент, який сприяв «упізнаваності» кожного будинку. Сходовий простір нерідко 
ставав центром композиції, об’єднував внутрішні об’єми, надавав інтер’єру того дина-
мізму, тієї свободи, які створювали особливу атмосферу внутрішніх приміщень, ніби 
розкритих назустріч відвідувачу. Сходовий простір, освітлений верхнім вікном, став 
своєрідною віссю композиції інтер’єрів.

На відміну від типових для класицизму статичних перспектив парадних покоїв 
уздовж головного фасаду і від композиції еклектики, де парадна анфілада розвивала-
ся переважно за поперечною віссю в глибину споруди, «кругові анфілади» модерну з 
органічним злиттям окремих просторів були розраховані на сприйняття в русі, коли 
за кожним поворотом відкривався новий, несподіваний кут огляду. 

Значно зросла роль устаткування й декорування інтер’єру у формуванні худож-
нього образу споруди. Змінився композиційний лад інтер’єрів, вони пов’язувалися 
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в цілісну просторову систему, сповнену своєрідної пластичної виразності. За допо-
могою впровадження вітражів, верхнього освітлення вестибюлів та залів, збільшення 
розмірів вікон, влаштування широких аркових отворів, декоративних перегородок 
архітектори зуміли перетворити замкнутий, статичний простір будівель на відкри-
тий, динамічний, мінливий. З іншого боку, намагання стилістично пов’язати воєдино 
архітектурне вирішення інтер’єрів, меблі, предмети ужиткового мистецтва, підпоряд-
кувати їх спільному декоративному лейтмотиву надало цілком нового відтінку львів-
ським інтер’єрам початку ХХ ст. Однак у прагненні до єдності стилю архітектори не 
завжди сягали «художніх висот», іноді надмірно перевантажували внутрішній про-
стір зовнішніми ознаками стилю. Проте в будь-якому разі нове трактування інтер’єру 
засвідчує свідоме прагнення архітекторів і художників перебудувати побут, сповнити 
повсякденність естетикою, впровадити мистецтво в життя.

У центрі Львова можна побачити кілька десятків тогочасних вітражних ансамб-
лів у приміщеннях колишніх банків, готелів, казино, учбових закладів, кав’ярень і 
громадських організацій. Віконні отвори парадних приміщень, заповнені кольорови-
ми вітражами, створюють в інтер’єрах вестибюля, холу, сходового залу своєрідний 
мікро світ, ізольований від реальності ілюзорністю зображень.

Дослідниця Р. Грималюк виокремлює дві групи вітражних засклень Львова цьо-
го періоду – класичні вітражі (виконані технологією спайки вікна) і псевдовітражі 
(полі хромний розпис шиб емалями та монохромне декорування – гризайль, трав-
лення). На підставі функціонального призначення автор розрізняє форми кольоро-
вого засклення – стеля-плафон, вікно, ширма-вікно [5, c. 231]. Львівські майстри 
активно впроваджували відомі в Європі технологічні новації – техніку клаузоне, так 
зване «катедральне» скло. 

На багатьох вітражах Львова можна побачити клеймо Краківського закладу віт-
ражів і мозаїк С. Желєнського. Продукція цієї майстерні була популярна не тільки 
в Польщі, але й у Франції, Румунії, Америці. Її вітражі з успіхом експонувалися на 
міжнародних виставках у Парижі, Антверпені, Відні. У Львові діяли власні вітражні 
майстерні, наприклад, Перша львівська фабрика вітражів Л. Аппеля. У розділі ре-
кламних оголошень львівського тижневика «Наш край» за 1906 рік фірма Л. Аппеля 
пропонує «розписане квітами і сецесійними орнаментами скло для вікон їдалень, спа-
лень і сходових кліток, травлене скло для бібліотек з портретами поетів...». Тут було 
створено один з найвизначніших вітражних ансамблів Львова для будинку адвоката 
Сегаля (1907). Відомі також львівські майстерні Шапіри, Спрінгманна, Штаубера, 
які спеціалізувалися на виготовленні камерних вітражних композицій для помеш-
кань, сходових кліток, брам і балконних дверей, плафонів для стель.

До сьогодні у вестибюлях, на сходових клітках і в помешканнях Львова фрагмен-
тарно збереглися давні скляні вставки. Один з найзначніших зразків – вітраж схо-
дового залу житлового будинку на вул. Герцена, 6, створений у 1910–1911 роках за 
проектом архітектора І. Багенського. Гвинтові сходи ніби втягують відвідувача з по-
хмурого вестибюля в сходовий зал, у глибині якого постає вітраж-вікно одинадцяти-
метрової висоти, що розкриває перед глядачем таємничий і величний світ природи, 
особливо романтичний у контрасті з напівтемрявою приміщення. Вітражі із зобра-
женням пейзажу часто трапляються у вікнах житлових будинків Львова. Зокрема, 
збережені фрагменти кольорових засклень сходової клітки будинку на вул. Князя 
Романа, 34 дозволяють стверджувати, що темою вітражів були пори року – пейзажні 
мотиви літа, осені, зими, весни.

Традиційними для вітражів Львова є рослинні орнаментальні мотиви, укладені в 
симетричні композиції медальйона, гірлянди, фестона чи вазона. По периметру компо-
зицію найчастіше огортає барвиста кайма. У цьому контексті показовим є композицій-
не вирішення віражного ансамблю громадської споруди на вул. Січових Стрільців, 9. 
У сходовому залі з рухом глядача вгору відбувається компонування орнаменталь-
них елементів троянди, нарциса, листя лавра в мотиви гірлянди, медальйона, вазона.  
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Вітражі побудовані на зіставленні відкритих яскравих барв. Натомість вітражі ко-
лишнього готелю «Краківський» (пл. Соборна, 7) привертають увагу стриманою га-
мою зближених кольорів – оливкового, вохристого, відтінків фіолетового і блакитно-
го з поодинокими акцентами блідо-жовтого і червоного. Окремо слід згадати майже 
монохромні вітражі, побудовані на нюансах злегка зафарбованого скла, рисунок яких 
прочитується завдяки лініям спайки (вул. Академіка Богомольця, 6, пл. Генерала 
Григоренка, 3). 

Для псевдовітражних мальованих засклень обирали фактурне безколірне скло. 
Тут переважають рослинні мотиви – зображення квітів місцевої флори: ромашок, 
жоржин, мальви, барвінку, конвалії, маків, троянди. Традиційним було звернення 
майстрів до народного українського мистецтва. В інтер’єрі будинку страхового товари-
ства «Дністер» зберігся ансамбль вітражів, декорованих травленням та монохромним 
розписом. Орнаменти ґрунтуються на використанні мотивів гуцульського мистецтва – 
вишивки та килимів.

В окремих ансамблях в основу синтезу мистецтв покладено монументальне ма-
лярство. За проектами живописця Ф. Вигживальського 1908 року було оформлено 
інтер’єр кав’ярні «Штука» («Sztuka») на вул. Театральній, 10 у Львові. Стінні розпи-
си складалися у своєрідний «неоміф» на тему львівського мистецтва початку ХХ ст. 
Системі розташування розписів підпорядковувалися меблі, світильники, портьєри з 
аплікаціями, скульптури З. Курчинського в нішах [2, c. 106].

І. Левинський для декоративного оздоблення споруд запрошував видатних май-
стрів, серед яких – М. Сосенко, О. Новаківський, І. Труш, О. Лушпинський, Є. Ко-
вач, М. Бойчук та ін. Роботу малярського відділу репрезентує декорування сходової 
клітки «Дністра», інтер’єрів Академічного дому, Львівського залізничного вокзалу, 
Музичного інституту ім. М. Лисенка (нині – головний корпус Львівського державно-
го музичного училища ім. Людкевича), низки приватних будинків по всій території 
Галичини [13, c. 99].

У вирішенні інтер’єрів колишнього Музичного інституту ім. М. Лисенка (м. Львів, 
вул. М. Шашкевича, 5) композиційно-смисловою домінантою є монументальний 
 живопис М. Сосенка. Багата, жива творча уява, відчуття декоративності і знання 
українського орнаменту дозволили майстрові виготовити оригінальні поліхромії кон-
цертного та актового залів [14, c. 8]. За визначенням І. Свенціцького, художникові 
вдалося створити «...замкнуту в мистецьку цілість орнаментаційну думку» [15, c. 2]. 
Стіни і плафон мають вигляд щільно затканої поверхні з домінуванням оранжевих, 
блакитних, багряних, зелених кольорів. Розпис вдало доповнено металевими світиль-
никами, що нагадують декор пряжки гуцульського пояса [2, c. 111], керамічним панно 
з рисунком за народними мотивами. Віконні отвори М. Сосенко заповнив вітража-
ми зі стилізованими в дусі народного мистецтва квітами, яскрава колірна гама яких 
повністю  узгоджена зі стінописом. Органічно доповнює інтер’єр скульптура Г. Кузне-
вича: горельєфи з портретами М. Лисенка й Т. Шевченка, стукова ліпнина із зобра-
женням музичних атрибутів, рослинних мотивів. На традиціях народного мистецтва 
базувався також малярський ансамбль (стінопис і вітражі) інтер’єру колишнього пан-
сіонату Стшалковської (вул. Зелена у Львові), виконаний К. Стефанович. Декоратив-
ний  живопис суворо архітектонічний, його композиція невіддільна від архітектурного 
вирішення стін, членувань і віконних отворів. Декоративність і площинність не тіль-
ки не руйнують стіну, але й надають їй особливої художньої матеріальності. 

Так само неможливо відокремити від площини склепіння декоративні панно 
Ю. Макаревича в читальному залі Наукової бібліотеки Львівського національного 
університету (вул. Драгоманова, 5; 1904 р.). Стінопис тематично розкриває при-
значення приміщення – алегорично втілює чотири університетські факультети – 
медичний,   теологічний, права, філософії. Фантастичні композиції ніби розширюють 
простір приміщення, роблячи його безмежним, розмиваючи чіткі обриси архітектур-
ної оболонки. 
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Інтер’єри настільки органічно синтезують засоби всіх видів мистецтва – від де-
коративних вітражів до стукової ліпнини та кам’яного або дерев’яного різьблення, 
що буквально не залишають місця для творів станкового мистецтва. Напевне, тому 
монументальне мистецтво (живопис і скульптура), органічно пов’язане з архітекту-
рою, переймає окремі риси, характерні для станкових форм. Підтвердженням цього 
є художній ансамбль Торгово-промислової палати на просп. Свободи 17–19, зведений 
у 1907–1910 роках за проектом А. Захаревича та за участю Т. Обмінського. Мармур, 
мозаїка, метал, дерево і скло існують в інтер’єрі в гармонійних і контрастних поєд-
наннях. Висотний простір вхідного вестибюля, облицьованого рожево-жовтим мар-
муром та перекритого півциркульним склепінням з декоративними касетонами, пере-
ходить у парадну сходову клітку, прикрашену вітражем. Сходову клітку освітлюють 
світильники (проект А. Захаревича) у вигляді конусів або кришталевих грон, що 
нагадують сталактити. Балюстраду сходів прикрашають барвисті мозаїчні вставки із 
зображенням стилізованих букетів, які гармонійно поєднуються з вітражем. На дру-
гому поверсі розміщується двоярусний зал засідань, стіни якого обшито дубовими 
панелями, штучним зеленим мармуром та вертикально розділено на поля розкріпова-
ними пілястрами з білого мармуру, що завершуються вгорі скульптурними групами 
капітелей. Скульптури виконав З. Курчинський з вапняку, тонованого під мармур. 
Між скульптурними групами на трьох стінах зали у вигляді декоративного фриза 
розміщено цикл малярських панно Ф. Вигживальского та З. Балька. Вони виконані 
у змішаній техніці на полотнах і вклеєні в тиньк. Панно тематично доповнюють го-
рельєфи, що в поєднанні вибудовують філософську притчу про героя, сенс життя, 
важкі випробування на шляху до мети. Панно об’єднані в триптихи – три пейзажі 
та шість фігурних зображень під такими назвами: «Праця», «Витривалість» («Сі-
зіф»), «Сила» («Бій з кентавром»), «Фортуна», «Срібло» («Перемінний капітал»), 

М. Сосенко. 
Фрагмент 
стінопису 
Великого залу 
Музичного 
інституту 
ім. М. Лисенка. 
м. Львів,  
вул. М. Шашке‑
вича, 5.  
1914–1915 рр.
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 «Золото» («Постійний капітал»). Шість композиційних скульптурних груп презен-
тують персоніфіковані образи Праці, Відпочинку, Меланхолії, Миру, Кохання й 
Смерті [2, с. 113]. Саме завдання розташування картини у верхній площині стіни, її 
співвідношення з простором інтер’єру залу вимагали нового вирішення композицій-
ного й образного ладу, іншого типу колористичної та просторової умовності. Худож-
ник прагнув створити відчуття цілісності та ввів у вільні частини тла легкі плями 
золотої пудри, тим самим збагативши фактуру та зменшивши просторовість компо-
зиції. Наступний метод – розташування мотиву на стіні за принципом декоративної 
організації простору, за яким основним формотворчим началом був ритм – лінійний 
і колористичний. 

Художній образ архітектури Галичини першої третини ХХ ст. сформований зав-
дяки органічному синтезу різних видів просторових мистецтв – скульптури, живопи-
су, декоративно-ужиткового мистецтва. Водночас мистецький ансамбль передбачав не 
тільки естетичну досконалість окремих складових (творів того чи іншого виду мис-
тецтва), але й нову естетичну якість, яка виникала в результаті художньої взаємодії 
цих творів. Саме синтез мистецтв дозволив художникам Галичини, ґрунтуючись на 
поєднанні специфічних виражальних засобів та образних можливостей різних видів 
мистецтва, досягти найповнішого втілення та розкриття ідейно-художнього задуму 
ансамблю. Тому можемо стверджувати, що основою синтезу мистецтв в архітектурі 
Галичини першої третини ХХ ст. була цілісність ідейного задуму, якої так часто бра-
кує сучасній архітектурі.

1. Банцекова А. Art Deco у Львові // Art Deco у Львові. Каталог виставки / відповідальний 
за вип. Б. Возницький ; гол. ред. І. Сьомочкін. – Л. : Аз-Арт, 2001.

2. Бірюльов Ю. Мистецтво львівської сецесії. – Л. : Центр Європи, 2005.
3. Вуйцик В. Державний історико-архітектурний заповідник у Львові. – Л. : Каменяр, 1991.
4. Вуйцик В., Липка Р. Зустріч зі Львовом : путівник. – Л. : Каменяр, 1987.
5. Грималюк Р. Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття. – Л. : Інститут народо-

знавства НАН України, 2004.
6. Жук І. Архітектурний декор львівської сецесії // Мистецькі студії. – 1993. – № 2–3.
7. Історія української архітектури / Ю. С. Асєєв, В. В. Вечерський, О. М. Годованок та ін. ; 

за ред. В. І. Тимофієнка. – К. : Техніка, 2003.
8. Крвавич Д. Скульптура // Історія українського мистецтва. – К. : Жовтень, 1970. – Т. 4. – 

Кн. 2.
9. Нога О. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат. – Л. : Центр Європи, 2009.
10. Нога О. Іван Левинський: художник архітектор, промисловець, педагог, громадський 

діяч. – Л., 1993.
11. Пачовський В. Проблеми української літератури й мистецтва // Дзвони : літературно- 

науковий місячник. – Л. : Видавнича Кооператива «Мета», 1935. – Річ. 5.
12. Поліщук Л. Сецесія в архітектурі Станіславова кінця XIX – початку XX століття : авто-

реф. дис. ... канд. архіт. : 18. 00. 01 / Л. К. Поліщук ;  НАОМА. – К., 2003.
13. Радомська В. Архітектурно-мистецький синтез в громадській споруді Львова першої чвер-

ті ХХ ст. (на прикладі Музичного інституту ім. М. Лисенка, 1913–1914 рр.) // Вісник 
Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – Донецьк : Донбаська на-
ціональна академія будівництва і архітектури, 2010. – Вип. 2 (82).

14. Ріпко О. У пошуках страченого минулого: ретроспектива мистецької культури Львова 
ХХ ст. – Л. : Каменяр, 1995.

15. Свєнціцький І. Модест Сосенко. Каталог посмертної виставки – Л. : Національний музей, 
1920.

16. Сидор Е. Художньо-стилістичні особливості металопластики в архітектурі Львова початку 
ХХ ст. // Народознавчі зошити. – 2006. – № 5–6.

17. Січинський В. Українська архітектура // Українська культура : лекції за ред. Дмитра 
Антоновича / упоряд. С. В. Ульяновська ; вступ. ст. І. М. Дзюби ; перед. слово М. Анто-
новича. – К. : Либідь, 1993.

18. Фар-Беккер Г. Искусство модерна. – Konemann, 2004. – 425 с.

http://www.etnolog.org.ua

І
І.

І
І. Тимофієнка.

І
Тимофієнка.

ІД. ІД. СкульптураІ Скульптура

О. ІО. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат.І Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат.
О. ІО. Іван Левинський: художник архітектор, промисловець, педагог, громадський І Іван Левинський: художник архітектор, промисловець, педагог, громадський 

– Л., 1993. І– Л., 1993.
В. ІВ. Проблеми української літератури й мистецтваІ Проблеми української літератури й мистецтва

науковий місячник.Інауковий місячник. – Л.І– Л.
 Сецесія в архітектурі Станіславова кінця XIXІ Сецесія в архітектурі Станіславова кінця XIX

М
; гол. ред. І.

М
; гол. ред. І.

 Мистецтво львівської сецесії.

М
 Мистецтво львівської сецесії.

 Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

М
 Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

 Зустріч зі Львовом

М
 Зустріч зі Львовом

 Вітражі Львова кінця ХІХ

М
 Вітражі Львова кінця ХІХ – початку ХХ століття.

М
– початку ХХ століття.

знавства НАН України, 2004.

М
знавства НАН України, 2004.

 Архітектурний декор львівської сецесіїМ Архітектурний декор львівської сецесії
Історія української архітектуриМІсторія української архітектури /М/ Ю.М Ю. С.МС. Асєєв, В.МАсєєв, В.

Тимофієнка.МТимофієнка. – К.М– К.М: Техніка, 2003.М: Техніка, 2003.
 СкульптураМ Скульптура //М// Історія українського мистецтва.М Історія українського мистецтва.

 Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат.М Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат.
 Іван Левинський: художник архітектор, промисловець, педагог, громадський М Іван Левинський: художник архітектор, промисловець, педагог, громадський 

Ф
мистецтва, досягти найповнішого втілення та розкриття ідейно-художнього задуму 

Ф
мистецтва, досягти найповнішого втілення та розкриття ідейно-художнього задуму 
ансамблю. Тому можемо стверджувати, що основою синтезу мистецтв в архітектурі 

Ф
ансамблю. Тому можемо стверджувати, що основою синтезу мистецтв в архітектурі 

ст. була цілісність ідейного задуму, якої так часто бра

Ф
ст. була цілісність ідейного задуму, якої так часто бра

// Ф// Art Deco у Львові. Каталог виставкиФ Art Deco у Львові. Каталог виставки
; гол. ред. І. Ф; гол. ред. І. Сьомочкін.ФСьомочкін. – Л.Ф– Л. : Аз-Арт, 2001.Ф: Аз-Арт, 2001.

 Мистецтво львівської сецесії.Ф Мистецтво львівської сецесії. – Л.Ф– Л. : Центр Європи, 2005.Ф: Центр Європи, 2005.
 Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.Ф Державний історико-архітектурний заповідник у Львові.

: путівник.Ф: путівник. – Л.Ф– Л.
– початку ХХ століття.Ф– початку ХХ століття.

Е
тільки естетичну досконалість окремих складових (творів того чи іншого виду мис

Е
тільки естетичну досконалість окремих складових (творів того чи іншого виду мис
тецтва), але й нову естетичну якість, яка виникала в результаті художньої взаємодії 

Е
тецтва), але й нову естетичну якість, яка виникала в результаті художньої взаємодії 
цих творів. Саме синтез мистецтв дозволив художникам Галичини, ґрунтуючись на 

Е
цих творів. Саме синтез мистецтв дозволив художникам Галичини, ґрунтуючись на 
поєднанні специфічних виражальних засобів та образних можливостей різних видів Епоєднанні специфічних виражальних засобів та образних можливостей різних видів 
мистецтва, досягти найповнішого втілення та розкриття ідейно-художнього задуму Емистецтва, досягти найповнішого втілення та розкриття ідейно-художнього задуму 
ансамблю. Тому можемо стверджувати, що основою синтезу мистецтв в архітектурі Еансамблю. Тому можемо стверджувати, що основою синтезу мистецтв в архітектурі 

ст. була цілісність ідейного задуму, якої так часто браЕст. була цілісність ідейного задуму, якої так часто бра

 Art Deco у Львові. Каталог виставкиЕ Art Deco у Львові. Каталог виставки



177    

19. Чепелик В. Український архітектурний модерн / упоряд. З. В. Мойсенко-Чепелик. – К. : 
КНУБА, 2000.

20. Шмагало Р. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структуруван-
ня, методологія, художні позиції. – Л. : Українські технології, 2005.

21. Ясиевич В. Архитектура Украины конца XIX – начала XX века – К. : Будівельник, 1988.
22. Barucki Т. Bronisław Wiktor 1886–1961 // Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. – 2000. – 

T. 45. – Z. 2. – S. 179–185.
23. Jackiw M. Rzezby Zygmundta Kurczynskiego // Wiek Nowy. – 1910. – 9. III.

SUMMARY

In the early XXth century, Halychyna experienced considerable economical and cultural growth. 
Cities and towns saw active construction of large public buildings and development of residential 
architecture. All this required the local architects to be trained and a number of art schools to 
be established that contributed to the organization of large architectural and engineering firms.

The complex historical situation at the turn of the centuries led to the diversity of ways the 
architecture of Halychyna developed. In particular, one can clearly distinguish several stylistic 
trends, which sometimes came to replace each other; however, they more often coexisted: eclecti-
cism, Art Nouveau, and Art Deco. In the first decade of the XXth century in multinational Haly-
chyna, the professional architects initiated the formation of national (Jewish, Polish, Armenian) 
variants of the European Art Nouveau and Art Deco. In the Ukrainian art, the search was con-
ducted in range of the so-called Ukrainian national romanticism.

The Halychyna architecture of that period was characterized by interconnection of decorativism 
and innovative structures and functions. In particular, in the late XIXth century, the new aesthe-
tics of glass and metal gained a foothold in the Lviv architecture.

An especially important role in figurative expression of architecture of the first third of the 
XXth century was played by the ornamental patterns, which not only were auxiliary, but, more-
over, turned into a major principle of construction of architectural piece and a crucial feature of its 
stylistics. The principal innovation was an organizing role played by monumental sculpture in fa-
çade composition. Polychromatic tile or mosaic inserts were an integral component of architectural 
and artistic synthesis. Ceramic panels subtle in colour combined well with plasticity and colour of 
architecture, fine ornamental mouldings, graphical pattern of balcony railings. A significant and 
sometimes dominant role in arranging the building façades and interiors was played by art metal-
work. In some ensembles, the monumental painting – murals, mosaics and, stained glass – was 
assumed as a basis of art synthesis.

Keywords: architecture, Art Deco, Art Nouveau, public buildings, residential buildings, Lviv 
Secession, Halychyna, art synthesis, façade.
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КОНЦЕПТУАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ 
УКРАЇНСЬКОГО ХУДОЖНИКА‑КЕРАМІСТА ЮРІЯ МУСАТОВА

Статтю присвячено творчості сучасного українського кераміста Юрія Мусатова. Митець 
звертається переважно до позаматеріальної тематики, він намагається осягнути суть таких 
близьких кожній людині понять, як простір, рух, час. Роботи цього художника-концептуаліс-
та відоміші західноєвропейській публіці, проте вони активно  завойовують  визнання й серед 
українських шанувальників мистецтва.

Ключові слова: художник-кераміст, Юрій Мусатов, творчість, концептуаліст, сучасне мис-
тецтво, Україна, Сполучені Штати Америки.

Статья посвящена творчеству современного украинского керамиста Юрия Мусатова. Ху-
дожник обращается преимущественно к нематериальной тематике, он пытается осознать суть 
таких близких каждому человеку понятий, как пространство, движение, время. Работы этого 
художника-концептуалиста более известны западноевропейской публике, однако они активно 
завоевывают признание и среди украинских поклонников искусства. 

Ключевые слова: художник-керамист, Юрий Мусатов, творчество, концептуалист, современ-
ное искусство, Украина, Соединенные Штаты Америки.

The article deals with creation of modern Ukrainian painter-ceramicist Yuriy Musatov. The 
artist applies predominately to spiritual themes while trying to comprehend the main point of such 
ideas being near human’s heart as space, movement, and time. The works of this painter-conceptu-
alist are more known to the West-European public; however they actively win the recognition of 
the Ukrainian esteemers of art.

Keywords: painter-ceramicist, Yuriy Musatov, creation, conceptualist, modern art, Ukraine, the 
United States of America.

Юрій Мусатов 1 – талановитий український художник-кераміст. Його твори відомі 
шанувальникам сучасного мистецтва не лише в Україні, але й у Польщі, Білорусії, 
Латвії, Португалії, Італії, Швейцарії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та ін.

Ознайомлення художника-кераміста з найкращими творчими здобутками колег 
відбувалося на виставках і симпозіумах в Україні та за її межами. Це сприяло тому, 
що митець, незважаючи на молодий вік, набув неабиякого мистецького й технологіч-
ного досвіду.

Загальновідомим явищем в Україні були мандрівні бандуристи, лірники, зреш-
тою, – пілігрими. Ю. Мусатов за способом життя і творчості – мандрівний художник-  
кераміст. І де б він не був, де б натхненно не творив, мета його паломництва очевид-
на – мистецтво, вільне від стереотипів та кон’юнктури. Як сучасний кераміст-концеп-
туаліст – вільний від будь-яких обмежень у стилістиці – він шукає власну худож-
ню мову, яку творить за допомогою різноманітних технік і матеріалів. Головне для 
Ю. Мусатова – можливість вираження у творі своєї світоглядної концепції. 

Творчість митця не підлягає будь-якій умовній типізації: він може працювати на 
межі декоративного мистецтва й скульптури або дизайну. Його роботи можуть бути 
салонними, а якщо їх збільшити разів у десять – відразу постануть твори монумен-
тального характеру. 

«Бути вільним» – основне творче кредо Юрія. Стосовно до нього з повним правом 
можливо застосувати слова мандрівного українського філософа Григорія Сковороди: 
«Світ мене ловив, але не впіймав». Упіймати можна лише щось предметно-матеріаль не 
(об’єкти, до яких можна доторкнутися). Митець у своїх творах відображає, як пра-
вило, невловиму реальність. У циклах робіт «Хмари» та «Вибухи» (2012) художник 

http://www.etnolog.org.ua

І
шанувальникам сучасного мистецтва не лише в Україні, але й у Польщі, Білорусії, 

І
шанувальникам сучасного мистецтва не лише в Україні, але й у Польщі, Білорусії, 
Латвії, Португалії, Італії, Швейцарії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та ін.ІЛатвії, Португалії, Італії, Швейцарії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та ін.

Ознайомлення художника-кераміста з найкращими творчими здобутками колег ІОзнайомлення художника-кераміста з найкращими творчими здобутками колег 
відбувалося на виставках і симпозіумах в Україні та за її межами. Це сприяло тому, Івідбувалося на виставках і симпозіумах в Україні та за її межами. Це сприяло тому, 
що митець, незважаючи на молодий вік, набув неабиякого мистецького й технологічІщо митець, незважаючи на молодий вік, набув неабиякого мистецького й технологіч

Загальновідомим явищем в Україні були мандрівні бандуристи, лірники, зрешІЗагальновідомим явищем в Україні були мандрівні бандуристи, лірники, зреш
– пілігрими. Ю.І– пілігрими. Ю. МусІМус

де б він не був, де б натхненно не творив, мета його паломництва очевидІде б він не був, де б натхненно не творив, мета його паломництва очевид

М
artist applies predominately to spiritual themes while trying to comprehend the main point of such 

М
artist applies predominately to spiritual themes while trying to comprehend the main point of such 
ideas being near human’s heart as space, movement, and time. The works of this painter-conceptu

М
ideas being near human’s heart as space, movement, and time. The works of this painter-conceptu
alist are more known to the West-European public; however they actively win the recognition of 

М
alist are more known to the West-European public; however they actively win the recognition of 
the Ukrainian esteemers of art.

М
the Ukrainian esteemers of art.

 painter-ceramicist, Yuriy Musatov, creation, conceptualist, modern art, Ukraine, the 

М
 painter-ceramicist, Yuriy Musatov, creation, conceptualist, modern art, Ukraine, the 

United States of America.

М
United States of America.

Юрій Мусатов МЮрій Мусатов 1 М1 М – талановитий український художник-кераміст. Його твори відомі М – талановитий український художник-кераміст. Його твори відомі 
шанувальникам сучасного мистецтва не лише в Україні, але й у Польщі, Білорусії, Мшанувальникам сучасного мистецтва не лише в Україні, але й у Польщі, Білорусії, 
Латвії, Португалії, Італії, Швейцарії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та ін.МЛатвії, Португалії, Італії, Швейцарії, Німеччині, Сполучених Штатах Америки та ін.

Ознайомлення художника-кераміста з найкращими творчими здобутками колег МОзнайомлення художника-кераміста з найкращими творчими здобутками колег 
відбувалося на виставках і симпозіумах в Україні та за її межами. Це сприяло тому, Мвідбувалося на виставках і симпозіумах в Україні та за її межами. Це сприяло тому, 
що митець, незважаючи на молодий вік, набув неабиякого мистецького й технологічМщо митець, незважаючи на молодий вік, набув неабиякого мистецького й технологіч

Ф
художника-концептуалиста более известны западноевропейской публике, однако они активно 

Ф
художника-концептуалиста более известны западноевропейской публике, однако они активно 
завоевывают признание и среди украинских поклонников искусства. 

Ф
завоевывают признание и среди украинских поклонников искусства. 

 художник-керамист, Юрий Мусатов, творчество, концептуалист, современ

Ф
 художник-керамист, Юрий Мусатов, творчество, концептуалист, современ

ное искусство, Украина, Соединенные Штаты Америки.

Ф
ное искусство, Украина, Соединенные Штаты Америки.

The article deals with creation of modern Ukrainian painter-ceramicist Yuriy Musatov. The ФThe article deals with creation of modern Ukrainian painter-ceramicist Yuriy Musatov. The 
artist applies predominately to spiritual themes while trying to comprehend the main point of such Фartist applies predominately to spiritual themes while trying to comprehend the main point of such 
ideas being near human’s heart as space, movement, and time. The works of this painter-conceptuФideas being near human’s heart as space, movement, and time. The works of this painter-conceptu
alist are more known to the West-European public; however they actively win the recognition of Фalist are more known to the West-European public; however they actively win the recognition of 

 painter-ceramicist, Yuriy Musatov, creation, conceptualist, modern art, Ukraine, the Ф painter-ceramicist, Yuriy Musatov, creation, conceptualist, modern art, Ukraine, the 

Е
Статья посвящена творчеству современного украинского керамиста Юрия Мусатова. Ху

Е
Статья посвящена творчеству современного украинского керамиста Юрия Мусатова. Ху

дожник обращается преимущественно к нематериальной тематике, он пытается осознать суть Едожник обращается преимущественно к нематериальной тематике, он пытается осознать суть 
таких близких каждому человеку понятий, как пространство, движение, время. Работы этого Етаких близких каждому человеку понятий, как пространство, движение, время. Работы этого 
художника-концептуалиста более известны западноевропейской публике, однако они активно Ехудожника-концептуалиста более известны западноевропейской публике, однако они активно 
завоевывают признание и среди украинских поклонников искусства. Езавоевывают признание и среди украинских поклонников искусства. 

 художник-керамист, Юрий Мусатов, творчество, концептуалист, современЕ художник-керамист, Юрий Мусатов, творчество, концептуалист, современ

The article deals with creation of modern Ukrainian painter-ceramicist Yuriy Musatov. The ЕThe article deals with creation of modern Ukrainian painter-ceramicist Yuriy Musatov. The 



179    

досить вдало інтерпретував аморфні газоподібні субстанції, утілив їх у твердому 
матеріалі, надав їм руху, але не позбавив повітряної легкості. Кераміст наповнює 
простір, порожнечу (отвори) певним змістовим навантаженням. Уперше серед україн-
ських митців цей прийом застосував Олександр Архипенко. 

У своїй творчості Ю. Мусатов звертається переважно до позаматеріальної темати-
ки, він намагається осягнути суть таких близьких кожній людині понять, як простір, 
рух, час.

На відміну від невловимих, але «видимих» хмар, «полон часу» (твір «У полоні 
часу», 2011 р.) людське око побачити не може. Відмова від «видимого» є найхарактер-
нішою рисою авангардних течій у світовому мистецтві ХХ–ХХІ ст.

Художник-кераміст легко переносить своє відчуття часу в тривимірний простір 
та майстерно втілює його в шамоті. Робота «У полоні часу» за своєю формою є 
незамк нутою, отже, митець залишає глядачеві надію коли-небудь вирватися з бо-
лючого полону часу. У творі вгадується мрія художника підкорити час, так само, 
як він віртуозно підкорює простір. За цю роботу Ю. Мусатов отримав Гран-прі на 
ІІ ІНТЕР Симпозіумі кераміки в Опішному 2011 року.

Незважаючи на молодий вік, Ю. Мусатов узяв участь у чотирьох десятках виста-
вок, здебільшого міжнародних (дві з них – персональні). Він – учасник п’ятнадцяти 
міжнародних симпозіумів з кераміки. Вагома частина творчого доробку кераміста 
зберігається в музеях та приватних колекціях, зокрема в Арт Центрі ім. Марка Ротко 
(м. Даугавпілс, Латвія), приватній колекції Сергія Махно (м. Київ, Україна), колек-
ції Hannelore Seiffert (Німеччина), приватній колекції в м. Дайдесхайм (Німеччина), 
Zepter (Мілан, Італія), Муніципальному музеї м. Авейро (Португалія), Бобруйському 
художньому музеї (Білорусія), Музеї Сумського фарфорового заводу (Суми, Укра-
їна), Національному музеї-заповіднику українського гончарства (Опішне, Україна).

Юрій Мусатов народився 19 жовтня 1981 року в м. Конотопі Сумської області. 
Нав чався в Дитячій художній школі м. Конотопа, потім – у Сумському вищому учи-
лищі культури і мистецтв ім. Д. Бортнянського. 

Керамікою Ю. Мусатов серйозно захопився вже на третьому курсі, за сприян-
ня викладача Святослава Корсуня почав опановувати гончарство й мистецтво раку- 
кераміки. Найбільше з тих часів запам’ятався Юрію довготривалий і кропіткий процес 
приготування гончарної глини. Перед тим як почати виточувати виріб на гончарному 
крузі, потрібно було замочити глину, підсушити її до потрібного стану і потім пере-
бити, щоб повибивати повітря. До сьогодні художник-кераміст надає перевагу шамоту, 
фаянсовій чи порцеляновій масі. 

Неабиякий вплив на професійне становлення Ю. Мусатова мав художник-кераміст 
Григорій Протасов, який викладав у Сумському училищі, а також був керівником 
його дипломної роботи.

До Львівської національної академії мистецтв (далі – ЛНАМ) (факультет декора-
тивно-прикладного мистецтва, відділ художньої кераміки) Ю. Мусатов вступив уже 
з професійною підготовкою. Навчання в Академії художник визначає як один з най-
важливіших етапів його становлення в мистецтві кераміки. У 2002–2008 роках він 
активно брав участь у виставках та симпозіумах, був постійним учасником осінніх са-
лонів «Високий замок» (м. Львів), щорічних виставок «Львівська кераміка», всеукра-
їнських виставок до Дня художника (м. Київ), низки окремих регіональних виставок, 
а також міжнародних пленерів з кераміки у Львові та Бобруйську (Білорусія). У цей 
період Ю. Мусатов захопився архітектурою Львова і це, звісно, знайшло відобра-
ження в його роботах – він створив керамічні об’єкти конструктивного характеру.

З вдячністю згадує майстер керівника своєї дипломної роботи – доктора мис-
тецтвознавства, завідувача кафедри кераміки ЛНАМ Ореста Голубця, який надав 
Юрію свободу творчості в реалізації ідеї. Дипломна робота «Чайний експрес» стала 
підґрунтям, поштовхом до подальшої праці над серією творів, що позначена неаби-
якою варіативністю: «Нічний експрес», «Ранковий експрес» тощо.
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Ю. Мусатов. 
Kill him. 

Шамот, оксид 
міді, глазур. 

Ліплення 
з пластів. 
2014 р.

Ю. Мусатов. 
Автопортрет

Ю. Мусатов. Периста хмара.  
Шамот, ангоб, кольорові маси. 

Авторська техніка. 2014 р.

Ю. Мусатов.  
Вежі І і ІІ. Шамот, 
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Авторська техніка. 2014 р.
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Відразу після закінчення ЛНАМ (2008) Ю. Мусатов отримав стипендію Мініс-
терства культури та спадщини Республіки Польщі й на базі Вроцлавської академії 
мистецтв утілив у матеріалі проект «Портрет Невідомого». Ця керамічна композиція 
складається з трьох основних об’єктів, кожен з яких спонукає глядача замислитися 
над такими питаннями: «Звідки я?», «Хто я?», «Куди йду?». Проект було презенто-
вано в галереї м. Лодзя (Польща).

У 2008 році Ю. Мусатов став учасником VIII Міжнародної бієнале з кераміки у 
Варшаві (Польща). На виставці було представлено вишукану роботу «Чайний екс-
прес», яку придбав польський композитор Станіслав Сіревич.

На Міжнародному симпозіумі художньої кераміки в Ходзежі (Польща) Ю. Му-
сатов створив низку композицій: «Вертикаль», «3,5», «Сніданок», «Коло», а також 
маленькі чайники й горнятка [5, с. 13].

У 2009 році на базі Сумського фарфорового заводу відбувся І Міжнародний сим-
позіум кераміки, а точніше – порцеляни, – «Арт-вагонетка». Темою Симпозіуму було 
звичайне горнятко. У заході взяли участь шістнадцять учасників із чотирьох країн. 
Відразу після закінчення Симпозіуму відбулася виставка в Сумському будинку куль-
тури. Ю. Мусатов отримав першу премію. Кераміст був учасником і ІІ Міжнародного 
симпозіуму «Арт-вагонетка» (2010). Крім того, 2009 року Ю. Мусатов брав участь у 
Міжнародній виставці художньої кераміки «+2 па Грынвічу» (м. Мінськ, Білорусія), 
Міжнародному конкурсі дизайну «Аrtzept» (м. Мілан, Італія), IX Міжнародній біє-
нале художньої кераміки (м. Авейро, Португалія), Міжнародному симпозіумі керамі-
ки «Україна соборна» (м. Слов’янськ, Україна).

У 2010 році художник-кераміст був учасником Міжнародного проекту «ATELIER 
OF ART» (м. Вільденбрух, Німеччина), ІХ Міжнародної бієнале кераміки, організо-
ваної асоціацією Keramos у Варшаві (Польща), а також Міжнародної виставки малих 
форм фарфору в Ризі (Латвія).

У 2011 році Ю. Мусатов став експонентом Виставки східноєвропейського сучасного 
мистецтва, яка відбулася в м. Цуг у Швейцарії. У цьому самому році художник мав 
змогу творити на двох міжнародних симпозіумах: ІІ ІНТЕРСимпозіумі кераміки в 
Опішному, де отримав Гран-прі, і 47-му Симпозіумі кераміки та скульптури в м. Бо-
леславці в Польщі.

Наступного року художник здійснив спробу звільнитися у своїй творчості навіть 
від естетики, як це робили після Першої світової війни дадаїсти на Заході. Композиція 
з двох чайників аморфної форми була представлена на виставці «КерамПІК» в Опіш-
ному. Це був перший подібний експеримент в українському декоративному мистецтві, 
яке навіть за своєю назвою покликане прикрашати реальність, а не спотворювати її. 
Цей витвір було підданно окремими керамістами-аматорами різкій критиці [1, с. 127].

Перша персональна виставка Ю. Мусатова «Хмари» відбулася 2012 року. У польсько-
му місті Шидловець у галереї «Каплиця Замкова» експонувалося чотирнадцять робіт, 
які кераміст створив під час піврічного перебування в цій країні в резиденції Центру 
польської скульптури в м. Оронсько в рамках стипендіальної програми Gaude Polonia.

Другу персональну виставку митця «Хмароутворення» було влаштовано того само-
го року вже в Україні – у Мистецькій галереї Центру розвитку духовної культури в 
Опішному. При Музеї було відкрито кераморезиденцію, у якій Ю. Мусатову пощас-
тило першому працювати впродовж місяця. За цей час він виліпив сімнадцять нових 
«хмарин», які й стали експонатами цієї персональної виставки [4].

У 2012 році Ю. Мусатов здобув першу премію на ІІІ ІНТЕРСимпозіумі кераміки в 
Опішному та другу премію на ІV Національній виставці-конкурсі художньої керамі-
ки «КерамПІК» в Опішному, а також узяв участь у VІІІ Міжнародному симпозіумі 
кераміки в м. Дайдесхаймі в Німеччині.

У червні 2013 року на території Національного музею-заповідника українського 
гончарства в Опішному відбулася презентація найвищої в країні монументальної ке-
рамічної скульптури «Вежа». Її висота становить понад 5 метрів. Над створенням цієї 
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монументальної роботи Ю. Мусатов працював два місяці. Скульптура складається із 
частин-модулів, кожна з яких має власну форму й забарвлення, проте сприймаються 
вони цілісно. Вона присвячена серії виставок «КерамПІК» в Опішному, тому і має 
вигляд піка [2].

На запрошення Інституту українського модерного мистецтва в Чикаго (США) Ю. Му-
сатов узяв участь у виставці «Кераміка і скло» (грудень 2013 – січень 2014 р.). З Європи 
тут показали свої роботи лише двоє учасників: Ю. Мусатов з України та Хав’єр Мон-
сальватьє з Іспанії. Решта художників-прикладників репрезентували мистецтво Сполу-
чених Штатів Америки. Ю. Мусатов представив чотири роботи. Одну з них – «Чорне 
хмароутворення» – автор залишив як подарунок у колекцію Інституту україн ського мо-
дерного мистецтва. Під час перебування у США художнику-керамісту вдалося побувати 
у своїх колег у Нью-Йорку та Бостоні. Найбільше привабив Ю. Мусатова Нью-Йорк. 
Там він відвідав майстерню відомого художника-кераміста з Украї ни Сергія Ісупова, з 
яким познайомився ще 2009 року в одній із соціальних мереж. Сподобався Юрію стиль 
життя кераміста. Його житло і майстерня розташовувалися в одному будинку.

Врізалась у пам’ять Ю. Мусатову зустріч із живописцем-концептуалістом Антоном 
Скорупським-Кандінським, який мріяв повернутися в Україну, навіть купив нерухо-
мість у Криму. Однак не судилося... Художник помер у січні 2014 року.

Наша розмова з митцем відбулася на Фестивалі сучасної художньої кераміки «Це-
Глина» (30 травня – 3 червня 2014 р.), де було представлено значну кількість робіт 
видатних художників-керамістів з усіх куточків України. Ю. Мусатов репрезентував 
тут чотири свої твори.

Кераміка Ю. Мусатова є аналітичною. Вона покликана спонукати швидше до філо-
софських роздумів, аніж до емоційного сприйняття. Його творчість від початку була 
розрахована на західноєвропейську публіку, яка більшою мірою ознайомлена з робо-
тами художника, але, очевидно, вона близька й українському глядачеві.

1 Прізвище походить від тюркського masad – інструмент для вирівнювання лез ножів, 
холодної зброї.

1. Вакуленко М. Думки після відвідин Опішного в жовтні 2011 року // «КерамПІК у Опіш-
ному!»: Третя Національна виставка-конкурс художньої кераміки (1 липня – 30 жовтня 
2011) : альбом-каталог / автор-упоряд. О. Пошивайло. – Опішне : Українське народознав-
ство, 2012. – 408 с.: іл. + DVD.

2. Данилець О. В Опішному звели керамічну вежу // Урядовий кур’єр. – 2013. – 10 липня.
3. Моляр Є. Життя та творчість Юрія Мусатова : дипломна робота кваліфікації магістра / 

Кабінет теорії та історії мистецтва НАОМА. – К., 2013.
4. Неїжмак В. Хмари, що вийшли з печі // Україна молода. – 2013. – 27 лютого. – № 31.
5. Онищенко В. «Вертикаль» Юрія Мусатова // Культура і життя. – 2011. – № 30. – С. 13.

SUMMARY

The article deals with creation of modern Ukrainian painter-ceramicist Yuriy Musatov. His 
works are known to the esteemers of modern art not only in Ukraine but also in Poland, Belarus, 
Latvia, Portugal, Italy, Switzerland, Germany, and the United States of America. The exhibitions 
and workshops in Ukraine and abroad have been the places where the painter-ceramicist has ac-
quainted himself with the best of the colleagues’ achievements. This favoured the artist’s acquisi-
tion of exceptional artistic and technologic experience.

A modern ceramicist-conceptualist who is free from any restrictions in stylistics, he searches 
for his own artistic language which he creates by means of different techniques and materials. The 
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chief thing for Yiriy Musatov is a possibility of expressing his own vision’s conception in a work. 
The creation of a modern artist is not liable to any conventional typification: he is able to work at 
the joint of decorative art, sculpture and design.

Notwithstanding his youth, Yuriy Musatov has participated in two scores of exhibitions being 
international in most cases. Two of them were one-man shows. Yuriy is a participant of fifteen in-
ternational symposia on ceramics. A significant part of the ceramicist’s creation is kept in museums 
and private collections.

The works of the painter-conceptualist are more known to the West-European public; however 
they actively win the recognition of the Ukrainian esteemers of art.

Keywords: painter-ceramicist, Yuriy Musatov, creation, conceptualist, modern art, Ukraine, the 
United States of America.

УДК 738(477.51)"17/193" Людмила Сержант 
(Київ)

ХУДОЖНЬО‑СТИЛІСТИЧНА СВОЄРІДНІСТЬ ГОНЧАРСТВА 
ЧЕРНІГІВЩИНИ ХVІІІ – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано народне гончарство Чернігівщини в художньо-стилістичному ас-
пекті, виявлено його художню своєрідність і спорідненість з досягненнями національного 
українського гончарства загалом на прикладі пам’яток з музейних колекцій України.

Ключові слова: гончарство, форма, орнамент, декорування, стилістика, традиція, новація.

В статье анализируется народное гончарство Черниговщины в художественно-стилистичес-
ком аспекте, определяется его художественное своеобразие и единство с достижениями нацио-
нального украинского гончарства в целом на основе изделий из музейных коллекций Украины.

Ключевые слова: гончарство, форма, орнамент, декорирование, стилистика, традиция, 
новация. 

The article attempts to analyze the Chernihivshsnyna folk fictility in the artistic and stylistic 
aspect, and to reveal its inimitable singularity, on the one part, and its congeniality with the 
achievements of total Ukrainian national pottery, on the other, by way of example of the monu-
ments from the Ukrainian museum collections.

Keywords: fictility, form, ornament, decoration, stylistics, traditions, innovations.

Художня культура Чернігівщини, що є однією з найбільших етнічних українських 
територій, формувалася в загальнонаціональному руслі впродовж багатьох століть і 
втілює еволюцію світоглядних засад та естетичних ідеалів населення. Невід’ємною її 
складовою є декоративне мистецтво, зокрема народне гончарство, що має давню тра-
дицію й цікаві прояви колективної та індивідуальної творчості. На сьогодні актуаль-
ною є потреба мистецтвознавчого узагальнення та науково-теоретичного осмислення 
цього явища в різних аспектах, у тому числі й у художньо-стилістичному, виявлення 
його неповторної своєрідності, а також спорідненості з досягненнями національного 
українського гончарства загалом.
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музеїв Чернігівської та Сумської областей і мають важливе значення для наукового 
дослідження народного гончарства цього регіону.

Відомості про керамічне виробництво містяться в архівних документах, літератур-
них творах ХVІІІ ст. (Я. Марковича, Г. Кониського, А. Шафонського, М. Ханенка), 
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у працях статистиків, істориків, етнографів ХІХ – початку ХХ ст. (М. Демонтовича, 
П. Маєвського, М. Пакульського). Цілеспрямоване вивчення керамічного виробниц-
тва Чернігівщини як непересічного мистецького явища простежується в дослідженнях 
К. Шероцького (1910-ті рр.), Є. Спаської, М. Фріде, Б. Луговського, М. Могильченка 
(1920–1930-ті рр.), П. Мусієнка, Ю. Лащука (1960-ті рр.), І. Штанкіної, А. Колупає-
вої, Г. Івашків (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). 

Численні археологічні знахідки свідчать про давнє побутування керамічного ви-
робництва на цій території, чому сприяли багаті родовища різноманітних глин. Ще 
від часів палеоліту тут виготовляли керамічний посуд і глиняну пластику, за княжої 
доби – цеглу, полив’яні керамічні плитки, посуд. В епоху пізнього середньовіччя в 
гончарських цехах процвітало виробництво кахель. У ХІХ ст. потужно розвивалося 
сільське гончарство, виробництво фарфору і фаянсу.

Тісні економічні та культурні зв’язки в межах регіону сприяли формуванню Черні-
гівської гончарної зони, де історично склалися три групи осередків: північно-західна 
(Ріпки, Любеч, Городня, Олешня, Грабів, Олександрівка, Ловинь, Глібів Хутір), пів-
нічно-східна (Сосниця, Новгород-Сіверський, Шатрища, Кролевець, Короп, Верба, 
Осьмаки, Радичів, Глухів, Полошки, Конотоп, Ямпіль, Путивль, Мглин, Почеп) та 
південна (Ніжин, Ічня, Борзна, Остер) [2, с. 9–10]. Розвиваючись у загальному руслі, 
формуючи спільну традицію, кожен осередок демонстрував власні варіанти й інтер-
претації загальнопоширених форм і орнаментів, вирізнявся оригінальністю худож-
ньої мови.

Для регіону характерний історично усталений асортимент кераміки і її типологіч не 
розмаїття. Асортимент відповідав практичним потребам людей, особливостям побуту, 
художнім уподобанням. На стилістику виробів впливали також їхні практична, есте-
тична та обрядова функції. 

З давніх часів тут побутувало виробництво глиняного посуду, архітектурної кера-
міки, глиняної пластики. Водночас відбувалося становлення художньо-виражальних 
засобів цієї галузі декоративного мистецтва – їхньої об’ємно-просторової структури, 
пропорційних побудов, арсеналу декоративних засобів, орнаментальної системи. Вони 
постійно змінювалися під дією різноманітних чинників – динаміки внутрішнього роз-
витку та зовнішніх впливів, технологічних нововведень і художньої еволюції. 

Усталена технологія виготовлення кераміки забезпечувала художнє різноманіття, 
багатство виражальних засобів, була головним інструментом утілення в матеріалі ес-
тетичного світобачення майстрів, їхнього володіння традиційними прийомами формо-
творення та оздоблення, індивідуальної вправності. 

Серед різноманітних факторів, що впливали на естетичні характеристики виро-
бів, важливу роль відігравав матеріал, з якого їх виготовляли, – глина, керамічні 
фарби, поливи. Різні ґатунки місцевих глин, залежно від їхнього хімічного складу, 
дають відмінні кольори й текстуру черепка після випалювання, що стає характерною 
художньою ознакою. Так, вироби з Олешні, Грибової Рудні, Грабова мали приємний 
рожевий, іноді майже білий колір; із Шатрищ – червоний або жовтуватий; з Ніжи-
на – червоний; з Кролевця – жовтувато-рожевий, світло-жовтий, сірувато-жовтий; з 
Ічні – червоно-оранжевий.

Черепок повинен бути легкий, тонкий, гладенький і щільний. Гончарі за цим пиль-
но стежили і зневажливо ставилися до тих, хто виготовляв грубий посуд (в Олешні, 
за словами гончаря Я. Авраменка, таких майстрів називали «камнетьосами»).

Художні характеристики залежали й від режиму випалювання, завдяки чому отри-
мували теракотовий, димлений чи полив’яний посуд.

Тектонічні характеристики гончарних виробів Чернігівщини зумовлені їхнім функ-
ціональним призначенням. Відштовхуючись від принципу доцільності, гончарі ство-
рювали конструктивно довершені, міцні та зручні в ужитку форми. Для них ха-
рактерні витримані пропорції, урівноваженість об’ємів, плавність ліній, гармонійна 
відповідність посудини і деталей (ручок, носиків, покришок, корків та ін.). Упродовж 
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тривалого часу вдосконалювалися пропорційні співвідношення, об’ємно-просторова 
структура. У межах кожної типологічної групи простежується значна кількість різно-
видів форм.

Декорування виробів гончарі Чернігівщини чітко узгоджували з формою, викорис-
товували як орнаментальні, так і неорнаментальні мотиви.

Важливе значення в художньому оформленні виробів мали поливи різних кольо-
рів і відтінків (зелена, коричнева, жовта, чорна). Їх застосування було продиктовано 
практичними цілями – зробити вироби зручними, міцними та довговічними. Давні 
гончарі у своїй діяльності не розмежовували практичні й естетичні категорії, тому 
все корисне мало виконуватися красиво. Поливами вкривали або всю посудину, або 
деяку її частину. Художньої виразності досягали як за рахунок однорідності полив, 
що рівномірним склоподібним шаром вкривали вироби суцільно, так і за допомогою 
спонтанно утворених патьоків (тиква (НМЗУГО, К-14024)).

Пасочники, ринки, слоїки вкривали поливою лише всередині, а горщики, тикви, 
глечики та кухлі глазурували ще й зверху по плічка. Завдяки такому технологічно-
му прийому, який зумовлений міркуваннями економії дорогого матеріалу, досягали 
певного декоративного ефекту – контрасту кольору поливи й природного кольору 
глини, глянцевої та матової поверхонь (глечик Д. Строфуна з Кролевця (НМУНДМ, 
К-782)). Іноді в одному виробі поєднували кілька різних полив (найчастіше – дві). 
Особливо яскравою та соковитою була зелена полива, секрет приготування якої гон-
чарі берегли багато століть. Вона характерна для виробів з Ніжина, Ічні, Кролевця 
та Олешні [11, с. 49].

На Чернігівщині, як і всюди в Україні, існувала розвинена орнаментальна система 
декорування кераміки. Техніки орнаментації включали гравірування, розпис ангоба-
ми за допомогою ріжка, гумової груші, пензлика, штампування, лощення, тиснення 
(відтискання), нанесення малюнка з використанням трафарету. Відповідно до технік 
виконання отримували різний характер декору – графічний, живописний, рельєфний. 
Орнаментика охоплювала геометричні, рослинно-геометризовані, рослинні, зооморф-
ні, абстрактні та геральдичні мотиви. В оздобленні кахель застосовували сюжетні 
малюнки. Естетика гончарства була тісно пов’язана з духовним життям споживачів – 
віруваннями, релігією, фольклором. Витоки народної орнаментики чернігівської кера-
міки сягають давнини і сповнені глибокого символічного значення, яке поступово втра-
чалося. У ХІХ ст. вона виконувала переважно декоративну функцію – акцентування 
конструктивних особливостей форм, надання виробам естетичної привабливості. 

Композиційні схеми орнаментики досить сталі й не змінювались упродовж бага-
тьох століть – рельєфними та монохромними мальованими прямими й хвилястими 
лініями підкреслюють плічка, шийки, вінця горщиків, глечиків, тиков, гладишок, 
кухлів, стінки макітер, мисок. Крім того, створювали різноманітні за характером 
композиції – симетричні, асиметричні, радіальні, довільні, суцільні, з переважанням 
центрального мотиву й ритмічним повторенням однотипних елементів.

Гончарні вироби, прикрашені хрестами виконували обрядову функцію – курушки, 
світильники, обрядовий посуд [див.: 5, с. 37].

Гончарі завжди творчо підходили до оздоблення виробів. У межах традиційної 
системи вони створювали комбінації орнаментального й неорнаментального оздоблен-
ня (покриття побілкою і розпис; покриття емаллю і розпис; ритування і полива; роз-
пис і полива). Це забезпечувало розмаїття декоративних вирішень, давало можливість 
у межах традиційної творчості виявити свій талант, утілити оригінальні авторські 
знахідки.

Найдавнішим способом оздоблення гончарних виробів Чернігівщини був ритова-
ний декор. Його наносили на сирий черепок у вигляді прямих і хвилястих ліній, 
підкреслюючи конструкцію посудної форми. Завдяки виразності й лаконічності його 
використовували на всіх етапах розвитку гончарства (банька з вушком (МЕХП ІН 
НАНУ, ЕП-64740)).

http://www.etnolog.org.ua
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На етапі формування виробів виконували рельєфний декор на кахлях та люльках 
ХVІІ–ХVІІІ ст., виготовлених відтисканням у форму. Вони прикрашені геометри-
зованими рослинними мотивами, солярними знаками, барочними та ренесансними 
мотивами (кахлі з Мізина, кахля з експозиції НЧОІМ із зображенням гвоздик та 
лілій). Їхній пишний вибагливий орнамент, запозичений із творів Західної Європи 
та Сходу, спричинив сильний вплив на характер орнаментики гончарних виробів на-
ступних часів.

Для посуду були характерні рельєфні оздоби у вигляді перетяжок, пругів, фри-
зів, що надавало йому вибагливого складного силуету (глечик, вкритий зеленою по-
ливою з горизонтальними рельєфними смугами на шийці (НЧОІМ, И-606), форма 
для випікання бабки з вертикальними виїмками (НЧОІМ, И-6058) з Ічні). Поши-
реними були рельєфні орнаменти у вигляді фризів, виконані коліщатком (посуд із 
Шатрищ, описаний Є. Спаською [див.: 6]), штамповані зображення троянд (вазони 
з Олешні (НМЗУГО)), фестони, утворені вдавлюванням пальцями (миска з Ніжина 
(НКМ, ИБ-1677)).

Найрозповсюдженішим способом оздоблення чернігівських виробів був підполив’я-
ний розпис ангобами червоного, коричневого, жовтого та білого кольорів. Під час 
декорування або зберігали природний колір черепка, або покривали його фарбою 
іншого кольору, наприклад, білим ангобом, як це робив майстер Шутенко із с. По-
лошки Глухівського повіту (НМУНДМ, К-758, К-760). Застосовували усталені орна-
ментальні композицій, зумовлені формою миски: концентричні кола, що ритмічно 
повторювалися (полумисок з Глухова початку ХХ ст. (НМУНДМ, К-790)); з доміну-
ючим мотивом на денці та підпорядкованими йому аналогічними мотивами меншого 
розміру на бортиках (полумисок з Ніжина початку ХХ ст. (НМУНДМ, К-784)); з 
графічним чи живописним зображенням риби та написом («Золотая рибка. Полевик 
Ахванасий Антонович» з Ічні (НМУНДМ, К-767) і миска Я. Піщенка (НМУНДМ, 
К-4304)), із зображенням птаха (НМУНДМ, К-766). Широко використовували рос-
линний орнамент у різних комбінаціях. Квіткові стилізовані мотиви розміщували на 
крисах (миска (НМУНДМ, К-9944)) та на дзеркалі дна (миска з Коропа (НМУНДМ, 
К-771)). На корпусі глечика із с. Вишеньки Остерського повіту (НМУНДМ, К-247) 
вони заповнюють майже все тло. Мотив винограду на глечику відтворив Х. Піщенко 
(НМУНДМ, К-2585) та Я. Піщенко на тиквочці (НМУНДМ, К-4303). Поширеним 
способом декорування була фляндрівка, особливо в південних осередках – у Ніжи-
ні та Ічні. Для місцевих майстрів характерне тонке композиційне чуття, невимуше-
на манера виконання малюнка (фрагмент миски із зіркоподібним мотивом на денці 
(НМУНДМ, К-2522); миски з Ніжина з парними мотивами «бісквітки» (НМУНДМ, 
К-12589, К-749)).

Часто майстри поєднували в одному творі різні мотиви, наприклад, рослинні та 
зоо морфні з геометричними: зображення квітучої гілки, півня, качки на дзеркалі дна 
і смуги геометричного орнаменту по бортику [11, с. 54]. Іноді декор розміщували не 
лише на внутрішній поверхні миски, але й на зовнішній (мисочка з Ніжина (НКМ, 
ИБ-1677)).

Оздоблення кухонного посуду (горщики, макітри, глечики, баньки, тикви) було 
стриманішим – переважно комбінації прямих і хвилястих ліній, як безперервних, 
так і відрізків, гачкоподібних мотивів, розміщених на корпусі, які підкреслюють 
конструктивні особливості посудин. У Кролевці, Коропі, Олешні таким орнаментом 
прикрашали теракотовий посуд та вкритий поливою до середини корпусу.

Глиняна пластика Чернігівщини складається із зооморфного посуду, глиняної 
скульптури, іграшки. Про обрядовий посуд у вигляді лева, барана, козла, оленя, пів-
ня згадували М. Фріде та Є. Спаська. Невелика кількість таких творів зберігається 
в музейних колекціях. Їм властивий узагальнений стилізований характер формотво-
рення. Тулуб, до якого прикріплено трубчасті лапи, має циліндричну форму. Голо-
ви виконано досить типово. На гладкій поверхні мордочки барана вигравіювано очі, 
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ніздрі, рот. Голову лева вирішено деталізованіше. Ліпленням виконано вуха, роги і 
шерсть у баранців (НМУНДМ, К-709, К-682) та гриву в левів (НМУНДМ, К-747, 
К-12781). Дещо відрізняється за формою баранець з Остра: тулуб утворено двома 
плавно з’єднаними кулястими об’ємами з маленькою голівкою із закрученими ріжка-
ми (МЕХП ІН НАНУ, ЕП-47793). Існують варіанти посудини у вигляді тварини, що 
сидить (баран із Грабова (НМІУ, К-1417), лев із Глухова з написом «Друг дай рюмоч-
ку. С.М.О.» (НМУНДМ, К-2685)). Фігурний посуд вкривали поливою, як правило, 
одного кольору (іноді – двох).

Пам’ятки глиняної скульптури Чернігівщини відомі ще з ХVІІІ ст. (півник з екс-
позиції Кролевецького краєзнавчого музею). Вона набула поширення в першій чверті 
ХХ ст. і демонструє приклади яскравої індивідуальної творчості. Її можна зарахувати 
до галузі наївного мистецтва через безпосередність у відтворенні образного замис-
лу. Прикладом є статуетка Т. Шевченка роботи М. Пінчука з Коропа (НМУНДМ, 
К-800). У глиняній пластиці втілювали й фольклорні мотиви – фігурна посудна з 
Ічні у вигляді коня з козаком та дівчиною, де простежується яскрава індивідуальна 
характеристика образів (НМУНДМ, К-13477).

Подібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшці – сви-
щики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і 
цілісно, з лаконічним силуетом. Оздоблення досить скупе: покриття поливою (пташ-
ка Козлової з Глухова початку ХХ ст. (НМУНДМ, К-1488)); комбінація гравійо-
ваного декору і поливи (коник з Олешні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (НМУНДМ, 
К-1627)); розпис ангобами (лялька-бариня початку ХХ ст. гончаря Максименка з 
Глухова (НМУНДМ, К-1604)). У 1920-х роках у народну іграшку проникають не-
традиційні мотиви, як, приміром, свищик-верблюд гончаря Пархоменка з Ніжина 
(НМУНДМ, К-3671).

В оздобленні посуду, зокрема куманців, майстри використовували пластичний де-
кор: куманець із собачкою С. Пінчука (НМУНДМ, К-1970), куманець з головою пів-
ня, фігуркою лева та змією гончаря Пархоменка (НМУНДМ, К-13599).

Кахлярство, яке відоме на Чернігівщині з ХVІ ст., відображало художню своєрід-
ність кожної епохи. В умовах цехового виробництва його виражальні засоби та образ-
на мова були тісно пов’язані із загальним тогочасним мистецьким процесом. Спочатку 
побутували теракотові кахлі з рельєфним орнаментом. Про них дають уявлення кахлі 
з Мізина, Новгорода-Сіверського, Батурина, Коропа, Кролевця та інших осередків. 
На таких виробах відтворювали рослинні (акант, Дерево життя), геометричні (розе-
ти, прямі та хвилясті лінії, сітки ромбів) та геральдичні (орел, лев) мотиви [1, с. 122]. 
У кахлярстві цього періоду простежуються два напрями: ренесансно-бароковий, тіс-
но пов’язаний зі стилістикою образотворчого й декоративного мистецтва (вишивка, 
металопластика, різьблення по дереву, живопис і графіка), та напрям, споріднений 
з народним мистецтвом, що відтворював архаїчні язичницькі мотиви. «Обидва на-
прямки свідчать про утвердження у чернігівському кахлярстві національних рис та 
формування місцевого самобутнього стилю» [10, с. 7–8].

У ХVІІІ ст. виробництво кахель було зосереджене в цехах. Почали виготовля-
ти монохромні полив’яні рельєфні кахлі (кахля з Новгорода-Сіверського «Оклад з 
Євангелія» (експозиція НМУНДМ)).

Поступово в художньому оформленні відбулася заміна рельєфного декору мальо-
ваним. Сюжети кахель цього періоду й орнаментальне оформлення характерні для 
тогочасних живопису та графіки. На малюнках відтворювали побутові сцени, рослин-
ні, зооморфні та геральдичні мотиви, вазонні композиції. Поступово мальовані кахлі 
проникали в народний побут, їх виготовляли для потреб широких верств. Ці репліки 
є своєрідними й оригінальними проявами народної художньої творчості.

У ХІХ ст. на Чернігівщині у своїх маєтках поміщики організовували кахляні за-
води, що більше нагадували кустарні майстерні: у с. Ущерп’я Суразького повіту, у 
Волокитині Глухівського повіту, у Глухові, Шатрищах та Клинцях Новгород-Сівер-

http://www.etnolog.org.ua

І
побутували теракотові кахлі з рельєфним орнаментом. Про них дають уявлення кахлі 

І
побутували теракотові кахлі з рельєфним орнаментом. Про них дають уявлення кахлі 
з Мізина, Новгорода-Сіверського, Батурина, Коропа, Кролевця та інших осередків. Із Мізина, Новгорода-Сіверського, Батурина, Коропа, Кролевця та інших осередків. 
На таких виробах відтворювали рослинні (акант, Дерево життя), геометричні (розеІНа таких виробах відтворювали рослинні (акант, Дерево життя), геометричні (розе
ти, прямі та хвилясті лінії, сітки ромбів) та геральдичні (орел, лев) мотивиІти, прямі та хвилясті лінії, сітки ромбів) та геральдичні (орел, лев) мотиви

кахлярстві цього періоду простежуються два напрями: ренесансно-бароковий, тісІкахлярстві цього періоду простежуються два напрями: ренесансно-бароковий, тіс
но пов’язаний зі стилістикою образотворчого й декоративного мистецтва (вишивка, Іно пов’язаний зі стилістикою образотворчого й декоративного мистецтва (вишивка, 
металопластика, різьблення по дереву, живопис і графіка), та напрям, споріднений Іметалопластика, різьблення по дереву, живопис і графіка), та напрям, споріднений Із народним мистецтвом, що відтворював архаїчні язичницькі мотиви. «Обидва наІз народним мистецтвом, що відтворював архаїчні язичницькі мотиви. «Обидва на
прямки свідчать про утвердження у чернігівському кахлярстві національних рис та Іпрямки свідчать про утвердження у чернігівському кахлярстві національних рис та 

М
оздобленні посуду, зокрема куманців, майстри використовували пластичний де

М
оздобленні посуду, зокрема куманців, майстри використовували пластичний де

кор: куманець із собачкою С.

М
кор: куманець із собачкою С. Пінчука (НМУНДМ, К

М
Пінчука (НМУНДМ, К

ня, фігуркою лева та змією гончаря Пархоменка (НМУНДМ, К

М
ня, фігуркою лева та змією гончаря Пархоменка (НМУНДМ, К

Кахлярство, яке відоме на Чернігівщині з ХVІ

М
Кахлярство, яке відоме на Чернігівщині з ХVІ

ність кожної епохи. В Мність кожної епохи. В умовах цехового виробництва його виражальні засоби та образМумовах цехового виробництва його виражальні засоби та образМна мова були тісно пов’язані із загальним тогочасним мистецьким процесом. Спочатку Мна мова були тісно пов’язані із загальним тогочасним мистецьким процесом. Спочатку 
побутували теракотові кахлі з рельєфним орнаментом. Про них дають уявлення кахлі Мпобутували теракотові кахлі з рельєфним орнаментом. Про них дають уявлення кахлі 
з Мізина, Новгорода-Сіверського, Батурина, Коропа, Кролевця та інших осередків. Мз Мізина, Новгорода-Сіверського, Батурина, Коропа, Кролевця та інших осередків. 
На таких виробах відтворювали рослинні (акант, Дерево життя), геометричні (розеМНа таких виробах відтворювали рослинні (акант, Дерево життя), геометричні (розе
ти, прямі та хвилясті лінії, сітки ромбів) та геральдичні (орел, лев) мотивиМти, прямі та хвилясті лінії, сітки ромбів) та геральдичні (орел, лев) мотиви

кахлярстві цього періоду простежуються два напрями: ренесансно-бароковий, тісМкахлярстві цього періоду простежуються два напрями: ренесансно-бароковий, тіс
но пов’язаний зі стилістикою образотворчого й декоративного мистецтва (вишивка, Мно пов’язаний зі стилістикою образотворчого й декоративного мистецтва (вишивка, 

Ф
щики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і 

Ф
щики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і 
цілісно, з лаконічним силуетом. Оздоблення досить скупе: покриття поливою (пташ

Ф
цілісно, з лаконічним силуетом. Оздоблення досить скупе: покриття поливою (пташ

ст. (НМУНДМ, К

Ф
ст. (НМУНДМ, К

ваного декору і поливи (коник з Олешні кінця ХІХ

Ф
ваного декору і поливи (коник з Олешні кінця ХІХ – початку ХХ

Ф
– початку ХХ

1627)); розпис ангобами (лялька-бариня початку ХХ

Ф
1627)); розпис ангобами (лялька-бариня початку ХХ ст

Ф
ст

20 Ф20- Ф-х Фх роФроках у народну іграшку проникають неФках у народну іграшку проникають не
традиційні мотиви, як, приміром, свищик-верблюд гончаря Пархоменка з Ніжина Фтрадиційні мотиви, як, приміром, свищик-верблюд гончаря Пархоменка з Ніжина 

оздобленні посуду, зокрема куманців, майстри використовували пластичний деФоздобленні посуду, зокрема куманців, майстри використовували пластичний де
Пінчука (НМУНДМ, КФПінчука (НМУНДМ, К-Ф-197Ф197

ня, фігуркою лева та змією гончаря Пархоменка (НМУНДМ, КФня, фігуркою лева та змією гончаря Пархоменка (НМУНДМ, К
Кахлярство, яке відоме на Чернігівщині з ХVІФКахлярство, яке відоме на Чернігівщині з ХVІ ст., відображало художню своєрідФст., відображало художню своєрід

Е
иняній пластиці втілювали й фольклорні мотиви

Е
иняній пластиці втілювали й фольклорні мотиви

Ічні у вигляді коня з козаком та дівчиною, де простежується яскрава індивідуальна 

Е
Ічні у вигляді коня з козаком та дівчиною, де простежується яскрава індивідуальна 

Подібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшціЕПодібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшці
щики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і Ещики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і 

Подібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшці
щики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і 

Подібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшціЕПодібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшці
щики коники, пташки, рибки, ляльки тощо. Їх виконували гранично узагальнено і 

Подібні підходи до трактування форми притаманні й традиційній іграшці

цілісно, з лаконічним силуетом. Оздоблення досить скупе: покриття поливою (пташЕцілісно, з лаконічним силуетом. Оздоблення досить скупе: покриття поливою (пташ
ст. (НМУНДМ, К Ест. (НМУНДМ, К- Е-148Е1488)); комбінація гравійоЕ8)); комбінація гравійо

– початку ХХЕ– початку ХХ ст. (НМУНДМ, Ест. (НМУНДМ, 
стЕст. гончаря Максименка з Е. гончаря Максименка з 

ках у народну іграшку проникають неЕках у народну іграшку проникають не



188    

ського повіту, у Вороньках Козелецького повіту в садибі Кочубея, у с. Тулиголови 
Козелецького повіту [4, с. 87–89].

Заводські кахлі виготовляли за європейськими зразками відповідно до тогочасних 
мистецьких стилів. Місцеві гончарі на свій лад повторювали заводські вироби та зба-
гачували образну і пластичну мову народного гончарства. Центри кахлярства на Чер-
нігівщині розміщувалися в Ніжині, Ічні, Глухові, Кролевці, Грабові, Ріпках, Олешні, 
Коропі, Новгороді- Сіверському, Шатрищах тощо. Тут утілювалися своєрідно пере-
осмислені й потрактовані народними майстрами загальнонаціональні та європейські 
здобутки цієї галузі керамічного виробництва. Свідченням цього є близькість техноло-
гії, художньої мови, сюжетів кахлярства в межах української етнічної території. «Пан-
ські» та «селянські» кахлі Чернігівщини [7, с. 21] є результатом взаємопов’язаності 
художнього процесу в регіоні, проникнення високих стилів у народне мистецтво.

Загальна стилістика кахлярства, його виражальні засоби, композиційні схеми, 
орнаментальні мотиви й сюжети здійснили вагомий вплив на народне гончарство в ці-
лому, розширили художній кругозір майстрів, збагатили образно-виражальні засоби їх 
мистецтва. Це позначилося й на декоруванні посуду, зокрема мисок, на яких у ХІХ – 
на початку ХХ ст. часто відтворювали мотиви, запозичені з кахлярства (миска із зо-
браженням двоголового орла (НМУНДМ, К-743)). З другої половини ХІХ ст. кахляне 
виробництво поступово почало занепадати. У 1890-х роках воно збереглося тільки на 
півдні – у Коропі, Ніжині та Ічні – як галузь народного гончарства [10, с. 8–9].

Функціонуючи в традиційному руслі та часто зберігаючи архаїчні риси, гончарство 
краю не було замкнене в собі. Воно динамічно розвивалося, всотуючи різноманітні 
культурні новації, переплавляючи їх у свідомості майстрів, продукуючи нові естетич-
ні форми. Прикладом цього є вплив на місцеве гончарство кераміки переселенців із 
Західної Європи, які жили в с. Вишеньки біля Радичева з 1772 по 1842 рік [9, с. 376].

Вони виготовляли посуд, оздоблений рельєфним і мальованим декором, застосо-
вували поливи й емалі різних кольорів. Його своєрідний стиль нагадує німецьку та 
чеську кераміку, у формотворенні відчувається зв’язок з фаянсовим виробництвом 
(миски подібні до тарілок, глечики – до молочників). Рослинна орнаментика нагадує 
орнамент кераміки західних слов’ян. Ці впливи породили таке явище, як «пузирьов-
ський посуд» [див.: 9], характерними ознаками якого стали нетрадиційні форми, 
вкриті поливами світлого кольору та оздоблені букетами, квітучими гілками, пагона-
ми з листям: ваза І. Фігури з Коропа (НЧОІМ, И-5691), глечик з ручкою Л. Пузиря з 
Новгорода-Сіверського (НЧОІМ, И-4733), тарілка з Коропа, можливо, майстра Фігу-
ри (НМУНДМ, К-771). Розпис виконували переважно поливами та емалями синього, 
зеленого, жовтувато-білого та коричневого кольорів. Стилістично близькими до цього 
посуду є миски Н. Веприка, оздоблені гілочкою з листям на денці (НМУНДМ, К-779, 
К-748). Хоч «пузирьовський посуд» був локальним і короткочасним явищем, та все ж 
таки збагатив загальну художню палітру місцевого гончарства.

У другій половині ХІХ ст. значний вплив на асортимент чернігівського гончарства 
здійснило виробництво фарфорових і фаянсових виробів у регіоні – Волокитинської 
фабрики, фаянсового заводу Савицького в с. Ушівка Кролевецького повіту та ін. 
В асортименті гончарів з’явилися форми, невластиві народному гончарству: тарілки 
(НМУНДМ, К-801), чашки (гончар Фігура, Короп; НМУНДМ, К-797), флакони 
(Ніжин; НМУНДМ, К-772), вазочки (Ніжин, НМУНДМ, К-773). Почали виготов-
ляти також тази для умивання, нічні горщики тощо.

Гончарі намагалися наблизити форми гончарних виробів до форм фаянсового й 
фарфорового посуду (глечик з крученою ручкою Х. Піщенка з Ічні (НМУНДМ, 
К-12585)). З’явилися нетрадиційні пластичні оздоби, як, приміром, горщик для квітів 
з Ніжина, декорований барельєфним зображенням жіночої голівки (НКМ, ИБ-92).

Аналізуючи стилістику виробів чернігівського гончарства, можна стверджувати про 
цілісність художньої мови, спільність підходів їхніх творців до вирішення формаль-
них, орнаментальних та образних завдань, що виникають у творчому процесі. Розвива-
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ючись в єдиному мистецькому просторі, формуючи спільну традицію, кожен майстер, 
як і окремий осередок, здійснив власний внесок у загальне мистецьке надбання. Так, 
для чернігівського гончарства в цілому характерні такі ознаки, як видов женість фор-
ми, точність пропорцій, стриманість оздоблення, яке здебільшого підпорядковується 
формі, а орнамент вільно розміщується на виробі, залишаючи досить вільного тла.

Кераміка північно-західних центрів, де розповсюдженими були переважно 
неполив’яні та димлені вироби, позначена архаїчністю з переважанням рельєфного 
геометричного декору. Для димленого посуду характерна різноманітність мотивів, ви-
конаних лискуванням. Композиційні схеми поєднували горизонтальні й вертикальні 
смуги, сітки з ромбів, зигзагоподібні мотиви, що іноді суцільно вкривали вироби. 
З появою полив ширше почали застосовувати підполив’яне малювання ангобами, яке 
стилістично співзвучне з розписами сусідніх осередків [3, с. 62, 64].

Північно-східним осередкам притаманна різноманітність геометричних і геометри-
зованих орнаментальних мотивів та варіативність композиційних вирішень. Тут ши-
роко побутувало виробництво кахель, фігурного посуду, дрібної пластики [8, с. 336].

У південних осередках, досягаючи досконалості форми, гончарі не менше уваги 
приділяли декоративному оформленню виробів (зображення квітів, птахів, риб),  за-
стосовували фляндрівку, ріжкування, заливку фарби в межах  контуру, детальну роз-
робку головного мотиву за допомогою цяток, плям, штрихів.

Художньо-стилістичні особливості чернігівської кераміки зумовлені низкою факто-
рів, які мали загальнонаціональний характер, – ця етнічна українська територія мала 
міцні економічні зв’язки з іншими регіонами та була активно задіяна в загальних 
культурно-мистецьких процесах. Асортимент, спорідненість форм, спільність підходів 
до декорування виробів у межах України формувалися впродовж віків. Для народ-
ного гончарства Чернігівщини характерні такі загальнонаціональні риси, як «... під-
креслення декором архітектоніки посуду, рішучий акцент на центральному полі ком-
позиції, площинне трактування фігуративних мотивів» [5, с. 71].

Місцеві умови спричинили самобутність естетичного мислення населення краю, 
що позначилося на інтерпретації загальноукраїнської художньої традиції. Важли-
ве значення мали місцеві особливості сировини, своєрідне переосмислення стилісти-
ки образо творчого мистецтва та різноманітних чужоземних впливів. Усі ці фактори 
впливали на своєрідність художньої мови народної кераміки Чернігівщини, яка посі-
дала чітко визначене місце в художній структурі життєвого простору населення краю, 
була частиною його духовного надбання.
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Список скорочень
МЕХП ІН НАНУ – Музей етнографії та художнього промислу Інституту народознавства 

НАН України
НКМ – Ніжинський краєзнавчий музей
НМЗУГО – Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
НМІУ – Національний музей історії України
НМНАПУ – Національний музей народної архітектури та побуту України
НМУНДМ – Національний музей українського народного декоративного мистецтва
НЧОІМ – Національний чернігівський обласний історичний музей ім. В. Тарновського
РЕМ – Російський етнографічний музей

SUMMARY

As of today there is an urgent demand of art critical generalization and theoretical comprehen-
sion of the Chernihivshchyna fictility in its different aspects, particularly in artistic and stylistic 
one, a requirement to reveal its inimitable singularity, on the one part, and its congeniality with 
the achievements of total Ukrainian national pottery, on the other.

The region under study is distinguished by historically fixed assortment of ceramics, as well 
as its typological diversity. It satisfied the human practical requirements, the peculiarities of their 
mode of life and artistic preferences. The factors determining the wares’ stylistics were their practi-
cal, aesthetical and ritual functions. Since time immemorial there exists the production of earthen-
ware, architectural ceramics, and plastic crockery. There was a collateral process of forming the 
artistic and expressive means of this branch of decorative arts – the pottery’s volume and spatial 
structure, proportional construction, range of decorative means, and ornamental system. All they 
constantly changed under the impact of various factors – dynamics of intrinsic development and 
exterior effects, technological innovations and artistic evolution.

Among the various factors acting upon the ceramics’ artistic side, the main one determining the 
wares’ aesthetical features was a stuff, of which they were produced, in our case – clay, ceramic 
paints, and glazes.

In the phase of forming the wares, there were laid their first aesthetical properties – propor-
tions and quality of crock.

The wares’ decoration by the Chernihivshchyna potters was accurately reconciled with form 
and had both ornamental and non-ornamental types.

There was no differentiation between practical and aesthetical categories by the ancient potters’ 
syncretic thinking in its activities, so everything usable should be made fine. Thus has formed 
a well developed ornamental system of decorating the ceramics. The techniques of ornamenta-
tion embraced engraving, engobing, paint brushing, stamping, decorative glossing, embossing 
(wringing),  and stencilling. The compositional patterns of ornamentation are rather invariable 
and did not alter over the centuries. While functioning in conventional course and somewhere 
retaining the archaic features, the region’s pottery has not lapsed into a cocoon of self-isolation. 
Contrariwise, it has been dynamically developing by imbibing various cultural innovations, fusing 
them in the artists’ minds and producing new aesthetical forms. While analyzing the stylistics of 
the Chernihivshchyna fictility, one can assert integrity of artistic style, community of its makers’ 
methods of approach to solving the formal, ornamental and image-bearing questions which arise 
during the creativity. The local conditions brought about originality of aesthetical thinking of the 
land’s population which told on its interpretation of all-Ukrainian artistic tradition.

Keywords: fictility, form, ornament, decoration, stylistics, traditions, innovations.
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(Київ)

НОТАТКИ ПРО СУЧАСНИХ МАЙСТРІВ ГУЦУЛЬЩИНИ 
(щоденникові записи під час експедиції 16–25 червня 2012 року)

У статті висвітлено результати етнографічно-мистецтвознавчого дослідження Косівського та 
Верховинського районів Івано-Франківської області (2012); представлено матеріал про сучасних 
народних і професійних майстрів ткацтва, ліжникарства, писанкарства, мистецтва витинанки, 
ковальства, гончарства тощо; проаналізовано сучасний стан мистецької спадщини гуцулів. 

Ключові слова: гуцули, українці, народне мистецтво, народний одяг, ліжникарство, ткац-
тво, писанкарство, вишивка, витинанки, ковальство, гончарство.

В статье освещены результаты этнографическо-искусствоведческого исследования Косов-
ского и Верховинского районов Ивано-Франковской области (2012); представлен материал о 
современных народных и профессиональных мастерах ткачества, изготовления «лижныков», 
«пысанок», искусства «вытынанки» (вырезание из бумаги), кузнечества, гончарства и др.; 
сделан анализ современного состояния творческого наследия гуцулов.

Ключевые слова: гуцулы, украинцы, народное искусство, народная одежда, изготовление 
«лижныков», ткачество, изготовление «пысанок», вышивка, искусство «вытынанки» (выреза-
ние из бумаги), кузнечество, гончарство.

The article sheds light on the results of ethnographic and art critical research of the Ivano-
Frankivsk Region Kosiv and Verkhovyna districts (2012). There are submitted the materials on 
modern folk and professional masters of lizhnykarstvo (art of weaving the homespun woolen blan-
kets), weaving, Easter egg decorating, paper cutting art, blacksmithing, fictility, etc. There is 
analyzed the modern conditions of the Hutsul artistic heritage.

Keywords: Hutsuls, Ukrainians, folk art, folk attire, lizhnykarstvo (art of weaving the home-
spun woolen blankets), weaving, Easter egg decorating, embroidery, paper cutting handiwork, 
blacksmithing, fictility.

Улітку 2012 року відбулася комплексна експедиція, організована українським по-
літиком Миколою Палійчуком, до Косівського й Верховинського районів, під час 
якої науковці з Києва, Львова та Коломиї мали змогу провести плідні історико- 
етнографічні, фольклористичні й мистецтвознавчі дослідження. Упродовж цих днів 
було багато цікавих зустрічей як зі знаними, так і маловідомими майстрами, самобут-
німи митцями Гуцульщини, які й сьогодні, на початку ХХІ ст., продовжують традиції 
ліжникарства, ткацтва, вишивки, писанкарства, бісероплетіня, витинання та інших 
видів народного мистецтва. 

Одним з перших майстрів, з ким члени експедиції зустрілися в самому Косові 
(17.06.2012 р.), був заслужений майстер народної творчості України, член Національ-
ної спілки художників України Микола Онуфрієвич Корнелюк, відомий виготов-
ленням традиційного гуцульського одягу (свит, кептарів, сорочок, поясів-попружків, 
краваток) та взуття (постолів і капців). У Приватному музеї-садибі гуцульського мис-
тецтва родини Корнелюків (вул. Гоголя, 26) зібрано твори всієї творчої сім’ї: самого 
Миколи Онуфрієвича, його дружини Ганни Іванівни (вишивка, ткацтво), дочок Марії 
Корнелюк-Гривінської 1 (керамічні тарілі, розписи) і Ольги Слижук 2 (гердани, кольє) 
та їхніх чоловіків – Василя Слижука (чоловічі головні убори) і Петра Гривінського 3 
(керамічні тарілі, баранці, іграшки тощо). Онучка Дзвенислава Гривінська також 
зай мається вишивкою 4.

Народився майстер 1942 року в с. Перехресне (нині – Верховинського р-ну). У Ко-
сові проживає з 1983 року. Першою його наставницею була мати – Федора Михайлів-
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на Корнелюк (1908–1992), яка вміла виготовляти для дітей і родини все необхідне в 
простому сільському побуті – верети, сорочки, капчурі, як це було звично для бага-
тьох народних майстринь Гуцульщини ХІХ – першої половини ХХ ст.

Тривалий час М. Корнелюк працював на Косівському художньо-виробничому ком-
бінаті, нині – на пенсії, але продовжує творити. 

На першому поверсі Музею обладнано під експозиційні зали чотири великі кімнати, 
а на другому – дві дещо менші. Тут представлено різноманітні зразки одягу, текстилю, 
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тивів: ромбів, хрестів, прямокутників, квадратів, восьмипроменевих розет тощо. Тло 
чоловічих головних уборів здебільшого чорне, сіре, сизе, синє, ясно- і темно-фіалкове. 
Трапляються також зразки з білим і рожевим тлом. Колоритні традиційні гуцульські 
вишивки й тасьма мають відмінні рельєфні фактури, орнаменти та кольори, що узго-
джені між собою відповідно до місцевих смаків. У деяких головних уборах краї крис 
оформлено у вигляді зубців, пелюсток. Серед експонатів є авторський головний убір 
із крупним зубчатим геоморфним узором – «Говерла». З розмаїтих крисань господар 
уклав оригінальний об’ємний асамбляж, що нагадує стрімкий пагорб із багатьох яру-
сів-капелюхів. Розміри його вражають: разом із завершальним вертикальним і трохи 
загнутим рядом об’ємних китиць-бомбонів він сягає майже зросту людини, а основою 
заледве вміщується на звичайній скрині.

Жіночі чільця, як правило, мають домінуючий червоний колір та різні додаткові: 
лимонний, жовтогарячий, рожевий, вишневий, зелений, блакитний, білий. Тут також 
закомпоновано багато традиційних декоративних оздоб: китиць, кутасиків, леліток, 
бомбонів тощо. Висота уборів різна.

У Музеї міститься багата збірка тканих поясів («попружки», «крайки») авторсько-
го виконання – близько сотні зразків. Загалом упродовж своєї творчої діяльності 
майстер зіткав понад тисячу таких виробів.

Важливо, що серед творів, виготовлених власноруч усією сім’єю в другій половині 
ХХ ст. та на початку ХХІ ст., господар дбайливо зберігає родинні реліквії ХІХ – по-
чатку ХХ ст., що були успадковані ним і дружиною від їхніх батьків. До таких, зок-
рема, належать «мамина» ікона святої Варвари (на склі), колиска, стіл, скрині тощо. 
Є в музеї також багата колекція фаянсових мисок початку ХХ ст.

Особливого значення всій екскурсії і відповідно особі господаря додають слова, які 
під час розмови Микола Онуфрійович часто в шанобливій подяці повторює щиро й 
упевнено: «Во славу нашого Наймилішого, Найрозумнішого, Найкрасивішого, Най-
добрішого, Наймудрішого, Наймилостивішого, Найріднішого Спасителя мого і вашо-
го Господа Ісуса Христа». 

У селі Яворів (18.06.2012) – давньому осередку ліжникарства – науковці мали 
змогу послухати цікаву оглядову розповідь заступника голови сільської ради, дирек-
тора Яворівського центру «Гуцульська ґражда», наукового співробітника Національ-
ного природного парку «Гуцульщина» Василя Петровича Лосюка. Він коротко роз-
повів про традиційні промисли цього осередку, зокрема відродження ліжникарства, і 
зауважив про деякий регрес різбярства. За його словами, на розвиток ліжникарства 
позитивно вплинули щорічні пленери художників КІПДМ ЛНАМ, що останніми ро-
ками проходять у цьому селі. Творче спілкування народних майстрів із професій-
ними митцями дало поштовх виникненню нових прийомів у давній технології ви-
готовлення ліжників, використанню найрізноманітніших барвників для досягнення 
бажаних відтінків, появі принципово інших виробів як за виконанням і фактурою, 
так і за об’ємом чи розмірами (такі твори виконує, зокрема, Ольга Петрівна Гелетюк 
(1961 р. н.)). «Ідеться, – уважає В. Лосюк, – про започаткування нового напряму в 
промислі ліжникарства».

У Яворові науковцям пощастило взяти інтерв’ю в народної майстрині Марії Петрів-
ни Кобчук (1975 р. н.) з присілка Петрушів, яка саме в цей час працювала на верстаті. 
Свою творчу діяльність вона розпочала ще в підлітковому віці – допомагала мамі готу-
вати матеріали, а також ткати. Власні вироби виготовила вже в 14–15 років. «Спочатку 
ткала з мамою, ставала на стільчик, а потім більше: в школі в нас було ліжникарство 
в девятому класі, навчилася прясти». З великою повагою майстриня згадує Василину 
Іванівну Калинич – заслужену майстриню народного мистецтва України з Яворова, 
яку дирекція запрошувала до школи, і та щиро ділилася з дітьми досвідом.

Вовну М. Кобчук закуповує у продавців із Закарпаття чи Львівської області, а по-
тім, як і всі місцеві майстрині, «миє» її гарячою водою, сушить, розчісує, пряде, тче 
і вже далі готові ліжники везе до «валила», де у воді вироби набирають пухнастості. 
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Гарячої води для миття потрібно багато, тому криниця у дворі необхідна. Коли 
гаряча вода вистигне, а вовна добре впариться, «щоб уже не жирна була», майстриня 
пере її руками в тій самій воді. Далі вони з чоловіком, Іваном Івановичем Кобчу-
ком, орендують коня й фіру і везуть вовну до річки. «Бо у нас немає стільки води в 
криниці», – зауважує майстриня. На березі все потрібно прополоскати, розвішати й 
просушити. Після такої обробки вовну «везуть у гра ́блю» (електроприлад для роз-
чісування вовни), де розчісують і прядуть традиційним способом – «наряжують» на 
верстат пряжу, «кладуть» основу, куплену в цеху переробки вовни (колишній колгосп 
ім. 40-річчя Жовтня, нині – Спілка ім. Лесі Українки). Після ткання вироби несуть 
знову до води «в ступню», де майбутні ліжники «йдуть» три години (час за «гарячої 
пори», а в «холодну» потрібно більше – і п’ять, і шість годин). Удома їх сушать, че-
шуть і вже несуть на базар.

М. Кобчук використовує переважно традиційні орнаменти, хоча в їхньому селі, як 
уже було зауважено, останнім часом дедалі частіше серед готових виробів, розвішаних 
майже перед кожною хатою, можна побачити тематичні ліжники. Серед улюблених 
узорів самої Марії Петрівни – «серця» (у вигляді ряду стилізованих ромбів-сердець, 
один верхній кут яких відповідно заокруглений), «сливка», «сливовий» (квадрати), 
«зигзаги», «очко», «кривий ліжник». Крім того, майстриня вигадує і власні узори – 
«це вже видумка моя», «а це я побачила, воно лише таке рідкісне». «То вже покоління 
в поколінні йде, – додає Марія Петрівна, – і хто що придумає, який рисунок нама-
лює, так і є».

Кольори майстриня використовує лише природні. Щоправда, раніше, «коли діти 
були малими», вона фарбувала вовну в «зелений та інші гуцульські кольори». Зго-
дом те полишила, бо вироби линяли, особливо, коли десь на базарі змочить їх дощ. 
За доброї підготовки матеріалу один ліжник М. Кобчук може зіткати за півтори-три 
години. Примітно, що її верстат був виготовлений 1996 року рідним дідом – Іваном 
Фоковичем Митканюком.

За сучасної економічної ситуації в регіоні народний промисел виготовлення ліжни-
ків дає сім’ї основний дохід, оскільки іншу стабільну роботу знайти важко. Головний 
продаж виробів відбувається влітку. Найбільший попит мають орнаменти на білому 
тлі, «і щоб схожі були на більш давні вироби». Останнім часом покупці вибирають 
ліжники здебільшого парами, тому майстриня намагається виготовляти по два одна-
кові вироби.

На церковні свята й у неділю М. Кобчук не працює, як і всі жителі села. У май-
стерні, розташованій поруч із хатою, у будні вона повсякчас трудиться, «як склада-
ється», бо має ще багато інших справ.

З народною ткалею Марією Іванівною Бойцуняк (1931 р. н.) із села Прокура-
ва члени експедиції зустрілися 19 червня 2012 року. Вона закінчила 4 класи, бо в 
10 років уже втратила маму. Ткати почала з 14 років, навчившися того в сусідки. Їй 
дуже подобалася така творчість, тому тато зробив для неї верстата. «Вона [сусідка. – 
З. К.] мені спершу помагала, навивала, показувала, і вже потому я сама ткала полот-
но перший раз. Якраз післявоєнні роки, в сорок восьмому році перший раз я почала 
ткати. Сієли коноплі, мочили, прєли і мотали, і ткали, і білили, і потому шили со-
рочки». Приблиз но з 1950 року Марія Іванівна працювала на Косівському виробничо- 
художньому комбінаті Художнього фонду (цех № 4), «а так то я верети людям робила 
дома». Дивно склалося, що тільки після виходу на пенсію майстриня почала ткати для 
оздоб лення інтер’єру свого дому, а до цього часу не вистачало – усе виготовлене йшло 
на виробниц тво. Працювала надомницею, брала «волічку» в цеху (вовну і синтетику в 
бабінах) і дома ткала лише за зразками. Коли ж просили люди, то вони собі потрібне 
«зрихтують та й принесуть, а я вже навиваю і тчу». Дотримуючись давньої традиції, 
М. Бойцуняк у неділю і свята, коли в церкві правиться, не займається ткацтвом.

Кольори завжди використовувала «дуже яскраві: всі ті, які є на світі, і все те я 
вкладала на свій смак. Найбільше любила зелені, червоні, голубі, оранжеві, бо це гу-
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цульське». Коли ткала для себе, мотиви 
підбирала з місцевих узорів, що сподо-
балися, «це все собі складала: той відти 
беру, а той відти беру – складаю до-
купи». Щось одно сельчани переймали й 
у майстрині – так у природний спосіб 
відбувався обмін творчими набутками. 
Місцеві назви поширених мотивів нага-
дують зображувальні елементи: «кили-
мове», «буква Ф», «перекладенки», «пе-
ребірка», «бараньчики», «листочки». 
У витканих рушниках, портьєрах, сер-
ветках простежується гармонійна злаго-
дженість пропорцій і кольорів. Ткалею 
стала і внучка майстрині, також Марія 
Бойцуняк. До бабусиної практичної на-
уки вона додала ще й вивчення ткання 
в Косівському коледжі прикладного та 
декоративного мистецтва.

Килими традиційних узорів тче і на-
родна майстриня Параска Степанівна 
Кіцелюк (1944 р. н.) із с. Люча. Яскра-
ві вироби власного виготовлення ошат-
но прикрашають її затишну оселю. Три-
валий час вона працювала на фабриці 
«Гуцульщина», виконувала також за-
мовлення односельчан. Орнаментику її 
робіт складають поширені місцеві гео-
метричні мотиви, розташовані на різ-
них за шириною кольорових смугах. 
Майстриня використовує розмаїту ко-
лірну гаму: жовті, сині, коричневі, зе-
лені, малинові, червоні, рожеві барви.

Сьогодні дуже поширена в Косівському районі вишивка. З Марією Григорівною 
Яремійчук, яка вміло вишиває сорочки й серветки, ми познайомилися 24 червня 
2012 року в с. Гуцулівка. Працювати голкою вона навчилася ще в дитинстві: спосте-
рігала як старша сестра Олена рукодільничала і собі повторювала подібне. Свої ви-
роби, як правило, продає на базарі, іноді їх скуповують «перекупщики». Майстриня 
працює в техніці «хрестик», узори часто копіює, а подекуди створює сама на основі 
комбінування геометричних мотивів регіону. Завжди послуговується канвою. Полотно 
вибирає зручне для пошиву сорочок, зазвичай це «панама», нитки використовує «кри-
лон». Останнім часом, за бажанням замовника, додає нитки з металевим відблиском. 
Покупці найбільше полюбляють чорні з червоним і блакитні кольори, хоча М. Яре-
мійчук вишиває і коричневим по білому та білим по чорному. На чоловічих сорочках 
орнаменти завжди розташовані від горловини до самого пояса, ці дві широкі смуги тут 
мають назву «паси». Вишивку внизу рукавів у чоловічих сорочках називають «дуда», 
незалежно від того призбираний рукав чи вільний. Так само у жіночих сорочках орна-
менти на рукавах (розташовані впоперек нижче плеча чи вздовж усього рукава) мають 
назву «уставки». Останнім часом рушників майже не купують, дедалі більше – сороч-
ки. Примітно, що в селі Гуцулівка й досі вишивають майже всі жінки.

Під час експедиції науковцям пощастило познайомитися з народними майстринями- 
писанкарками Косівщини в селах Яворів (присілок Петрушів), Снідавка, Прокурава 
(присілок Рушір / Рушори) і Люча.

М. Бойцуняк. Портьєра.  
Синтетичне волокно, ткацтво. 
с. Прокурава Косівського р‑ну 

Івано‑Франківської обл. 1980‑ті рр. 
Світлина З. Косицької
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Марія Іванівна Шатрук (1942 р. н.), жителька села Яворів, у молодості вміла роби-
ти все: виготовляла ліжники, ткала килими, вишивала, а розписувати перед Велико-
днем писанки полюбила ще змалечку, мабуть, споглядаючи вироби своєї бабусі Гафії 
Сталащук і мами Євдокії Паліївни (Пантелеймонівни) Рибен́чук. Цікаво, що техніки 
писанкарства навчилася у 12 років уже не від матері, а «по маминій стопі» – від її 
учениці, татової сестри. Марія Іванівна пояснює, що коли вона народилася, «то вже 
мама була старша, вже писанки не писала, не виділа». Першого року вона виготовила 
14 писанок, другого – 150, а потім щораз більше. Коли вийшла заміж, то вже писала 
до Великодня по 1000–1500 штук, починаючи від другого тижня Великого Посту 
(в інший період майстриня ніколи не пише писанок). Свої вироби М. Шатрук не 
продавала, а виготовляла односельчанам на замовлення, коли ті їй приносили яйця. 
Траплялося, що деяким господиням потрібно було багато розписувати, наприклад, 
двадцять-тридцять штук, дівчатам інколи й більше – до п’ятдесяти. Заміжні жінки на 
Великдень роздають писанки «за Простибіг» 5, а дівчата, звичайно, парубкам. Іноді 
«перші жінки, котрі це розуміли», замовляли собі відповідні мотиви: «Ой, Марічко, 
ви мені безконечник і церковицю, щоб були»; а молодим «лиш би писанки вийшли 
файні, бо давні люди всьо то-то знають».

До найулюбленіших мотивів М. Шатрук належать квіти, церкви, олені, коники, 
зозульки. У 1950-х роках фарби виготовляла ще сама. Жовту робили з яблуні: «Тато 
покійний знімав кору..., і там є така жовта кора під сподом. Оту кору злуплював, 
приносив додому, ми варили, то була золота ясна кукурудзова». Рожево-бурякову да-
вав сік із червоного буряка, але він мав бути ледь-ледь теплий, «як молоко корови». 
Чорну фарбу давно робили і називали «дубило». «Тато покійний ходив, настругував 
кори вільхи, і верхня кора вільхи красила мої писанки на чорні».

Упродовж останніх сімнадцяти років Марія Іванівна веде гурток писанкарства в 
школі. Діти всі старанні, пишуть дуже акуратно, «як показала першого дня, то вже 
завтра він знає, як писачок тримати».

Писачки майстриня виготовляє власноруч, закручуючи відповідно металеву дуже 
тонку бляху («корчики» від пляшок, тюбики з-під кремів тощо). Тільки «дуже тоню-
сінькі, такі, що пишуть по білому яїчку, бо то має бути тоненьким», – купує на базарі. 
Учить писати Марія Іванівна дітей на «щирих сирих яєчках». Мотиви використовує 
різні: «галунка» (на темному тлі монохромні чи поліхромні крапання), «хрест старо-
давній», «хрест новий», «церква» («церковиця»), «безконечник» («тому що світ без-
кінечний»), «пасхальний кошик», «любовна писанка», «весняна писанка», «сонечко», 
«зозуля», «вазон», «квітка», «коник», «олень», «рибка» («що означає здоров’я»).

Усі дитячі писанки виконані за місцевими традиціями орнаментації та колірної 
гами: широкі геометричні узори поясків, великі центральні зображення. У гуртку Ма-
рія Іванівна навчає техніки та основних графем, ознайомлює дітей з давніми народ-
ними переказами, зокрема про походження «галунки» й «писанки»: «Бог Святенький 
дав галунку, а Ісус Христос вже трошки пописав». Про «дряпанку» з нехитрим узором 
на чорній фарбованій поверхні яйця розповідає, що її беруть із собою навесні «давні 
люди, коли виходять орати. Ставлять на край ниви і орють – має бути врожай». 

Згадуючи святкування Великодня в середині ХХ ст., майстриня зауважує, що «ко-
лись давно, де були дівки, то 50 писанок мусило бути в хаті, тому що кожна дівчина 
мала дати хлопцеві писанку. Роздавали їх у понеділок після Великодня. Хлопці зби-
ралися й ходили за писанками. Дуже мали ся вбирати файно. Мали такий ключ, що 
стріляє, набивали в нього пороху і стріляли» на подвір’ї біля хати, де жила дівчина. 
І так уже люди всі знали, що йде «гоноровий парубок за писанками». Дівчина могла 
такому парубкові дати навіть дві писанки. 

Марія Іванівна одразу наспівувала відповідну коломийку:

Я писала писаночку, писала, писала
В понеділок Великодній хлопцям дарувала.
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До сьогодні в Яворові побутує місцева традиція, коли підлітки ходять «за куку-
цами на живній четвер перед Великоднем», тобто до сусідів чи знайомих за гостин-
чиками (у різних селах це може відбуватися в інші дні). Господиня, як правило, має 
винести їм спечену перепічку, булочку, цукерки з мандаринками чи що вже має, а 
найголовніше – писанку.

У шкільному гуртку для підігріву воску використовують електричну плитку, на 
яку ставлять невеличку металеву каструльку з воском, куди вмочують писачки. Для 
роботи вдома майстриня виготовила цікавий пристрій на основі настільної лампи, по-
верх якої ставить легку посудину. 

На запитання про писанкарство в 1950–1970-х роках, коли в східних регіонах воно 
майже зникло, М. Шатрук відповіла: «Десь по жінці в селі було, що писали». 

Нині майстриня працює також зі страусиними яйцями, на кожне з яких потрібно 
затратити більше тижня роботи. Свого часу три такі писанки стояли в кабінеті пре-
зидента В. Ющенка. Технологія їх підготовки й розпису дуже складна. Спочатку 
потрібно гладку й тверду, як фаянс, шкаралупу обробити наждачним папером, дуже 
міцним і тоненьким свердлом зробити два отвори (підходять лише медичні надміцні 
стоматологічні свердла), усередині розмішати дротом і видути, інакше працювати 
з таким важким яйцем неможливо. У 2002 році в Українському домі в Києві було 
влаштовано виставку писанок майстрині та її учнів, де проходили і майстер-класи. 
Багато її виставок відбулося в Косові, Чернівцях та інших містах України. 

Марія Іванівна виростила трьох синів: Івана, Михайла, Василя, і доньку Ганну, 
а зараз вона передає майстерність уже своїм онукам. Син Василь Шатрук побудував 
неподалік від дому матері капличку на честь Божої Матері, за якою Марія Іванівна 
старанно доглядає. Багато зроблено цією веселою і працьовитою жінкою. На жаль, 
побачити авторської писанки майстрині мені так і не довелося, мабуть, усі вона ще 
весною роздала «на Простибіг» за свого сина Василя, якого втратила 2002 року (йому 
було лише 36 років).

З народною писанкаркою Варварою Юріївною Слоч́ак (1947 р. н.) із села Прокура-
ва (присілок Рушір), до якої спрямував експедицію місцевий голова Іван Петрович Ле-
сюк, ми зустрілися дорогою до її хати. Так і почалася бесіда серед розлогих гірських 
краєвидів цього мальовничого куточка Карпат і продовжилася вдома в майстрині .

Варвара Юріївна навчилася робити писанки від сусідки – умілої майстрині Марії 
Чулак. Жили вони раніше неподалік одна від одної, тому після школи Варварі зручно 
було заходити до М. Чулак, і та їй все показувала. Фарби майстриня застосовува-
ла куповані («скумпінію»). Різні писачки – «тоньші й грубші» – виготовляла сама. 
Пристрій для нагрівання воску зробив для неї чоловік Петро Михайлович Слочак. 
Конструкція дуже подібна до тієї, яку члени експедиції сфотографували в М. Ша-
трук із с. Яворів: настільна лампа із циліндричним абажуром, зверху якого ставлять 
посудину з воском. 

Білі свіжі яйця майстриня спочатку «розводить», тобто промальовує найтоншим 
писачком графеми майбутніх композицій. Після цього біле яйце «з розводом» кладе 
в жовту фарбу, і так поступово відбувається весь процес.

Серед улюблених мотивів В. Слочак – «галунка» (переважно з чорним тлом, на 
якому – різнобарвні великі крапки-плями, іноді з окремими невеликими квітами), 
«з хрестом», «з оленями», «маківка» (дуже дрібна сітка з багатьох переплетених 
тонких ліній, що утворюють зображення маленьких ромбів-квадратиків, ніби мако-
вих зерен), «безконечник», «пулькач» («тому що з очками»), «маленькі очка», «ка-
чурики», «вінички». Пише вона як «поздовжні», так і «поперечні» писанки, залежно 
від того, як поділене яйце. «Поперечні» найчастіше писала Параска Юріївна Слоч́ак 
(1917 р. н), мати її чоловіка, коли ще мала хороший зір. Їх Варвара Юріївна завжди 
називає «маминими».

Вироби Варвари і Параски Слочак дуже подібні між собою за орнаментикою та 
колористикою. Вони творять за традиційними для Гуцульщини схемами і пишуть 
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тонкими прописами, щоразу комбінуючи поширені місцеві мотиви. Як правило, декор 
утворюють широкі орнаментальні пояски з дрібних елементів та великі, вписані між 
ними, центральні зображення – у вигляді геометричних чи стилізованих фіто- й зоо-
морфних мотивів тощо.

Зазвичай майстрині використовують чотири фарби: жовту, червону, зелену та чор-
ну. Білий колір додає сама шкаралупа.

Тло писанок усієї сімейної колекції чорне, у різних орнаментах воно «прогляда-
ється» відповідно до написаних форм і, як правило, не домінує. Лише в «галунках» 
його масив значно більший, ніж яскраві вкраплення чи дрібні квіти. Найчастіше по 
всій поверхні елементи білих, жовтих, червоних кольорів закомпоновані гармонійно і 
майже рівномірно. Трапляються зразки, де жовті й червоні кольори виразно перева-
жають. Зеленою фарбою у виробах цих майстринь лише вкраплено незначні акценту-
ючі деталі. Є в колекції і давня писаночка, зроблена на маленькому воронячому яйці.

У с. Прокурава писанки роздають традиційно на Великдень «за Простибіг», до-
даючи за кожне ім’я окремо перепічку з пасочкою «і все, що треба на свято». Найчас-
тіше Варвара Юріївна за померлих родичок дає «Простибіг» жінкам, а за померлих 
родичів-чоловіків – чоловікам. У відповідь дякують. Раніше й на Проводи була така 
традиція, але тепер вона вже згасає і побутує лише на Великдень. 

У середині ХХ ст. у Великодній вівторок місцеві дівчата ще дарували писанки па-
рубкам під час гаївок біля церкви. За це хлопець мав із дарувальницею потанцювати, 
і писанка ставала матеріалізованим декорованим запрошенням. У селі збереглася дав-
ня дерев’яна церква, священик якої, о. Юрій (Павличко), незмінно близько тридцяти 
років підтримує духовність односельчан. «Це рідний вуйко Дмитра Павличка», – 
уточнює під час розмови П. Слочак.

На запитання, чи були утиски на писанкарів за радянської влади, В. Слочак від-
повіла, що тоді писати вдома не забороняли, однак на базарі в Косові чи Коломиї не 
дозволяли їх продавати і часто «ногами ходили по писанках, через те, що це релігія». 
Старша майстриня, Параска Юріївна, додала, що до війни (ідеться про Другу світову 
війну), за Польщі, у їхньому селі писанки писали «не такі мудрі, більше галуночки, 
а таких дрібних не писали».

У родині Михайла Миколайовича (1929 р. н.) й Олени Василівни (1929 р. н.) 
Микитин із цього самого села Прокурава (присілок Прочирк) відбулася розмова про 
традиції зберігання писанок як оздоб інтер’єру і про святкування гаївок. Раніше піс-
ля Великодня Олена Василівна робила в писанках два маленькі отвори, усередині їх 
вимивала, а потім насиляла на ниточку і кріпила до цвяшків на стіні. Ще вона по-
ділилася стрілецькою піснею, яку колись під час гаївок біля церкви співала молодь.

На сім селі на видочку.
Гей гей, гоя гой; гей гей, гоя гой! 1 
Стоїть церква на горбочку. 
Кругом церкви, мовби квіти,
Сидять старі, мов би діти.
Ви, дівчата, в ряд ставайте
Пісеньками заспівайте.
Ви, стрільчики, не сумуйте,
В темнім гробі пісню чуйте.
Ми могили ваші знаєм.
Пісеньками заспіваєм.
Ми могили ваші знаєм.
Квіточками побираєм.
Квіточками та й вінцями,
Та й ружними прапорцями. 

1 Рефрен повторюється після кожного рядка.
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Народна писанкарка Анастасія Миколаївна Шатрук (1949 р. н.) із с. Снідавка 
свого часу виготовляла писанки разом з донькою, а після її смерті вже не береться за 
писачки, розписує тільки дерев’яні заготовки, бо й зір погіршився. Допомагає їй у цій 
справі чоловік – Дмитро Миколайович Шатрук, який виточує на токарному верстаті 
гладенькі заготовки.

Писанки попередніх років, зроблені на курячих яйцях, містять традиційні узо-
ри – «ліжниковий», «квіточка», «хрест церковний», «дорожка» тощо. Якщо по-
рівнювати вироби А. Шатрук з писанками Варвари і Параски Слочак, то поряд з 
подібністю регіональних мотивів та композицій простежуються деякі характерні 
особливості. Зокрема, А. Шатрук використовує ледь-ледь товщий писачок для пи-
сання «по білому». Лінії узорів у неї впевненіші, усі вони закомпоновані значно 
розлогіше, так що поверхня шкаралупи повністю покрита ними, а тло здебільшого 
проглядає невеликими трикутниками, ромбами, штрихами, лініями, що за розміра-
ми однакові з відповідними елементами білої, жовтої та червоної барв. Тло в робо-
тах майстрині переважно слугує лише рядом акцентуючих елементів між основ ним 
орнаментом, хоча є вироби, де воно має порівняно більші кольорові плями, ніж 
мотиви самого орнаменту. Наприклад, обриси тла навколо центральних зображень, 
зок рема «квітки» у вигляді восьмипроменевої геометричної розети, мають дещо 
ширшу товщину, ніж інші лінії-елементи цієї писанки. На виробах А. Шатрук тло 
буває різних кольорів: чорного, бордового, коричневого, а в майстринь Варвари й 
Параски Слочак завжди чорне.

Дерев’яні писанки А. Шатрук навчилася розписувати ще в колгоспі, де раніше ви-
готовляли різноманітні сувеніри, зокрема дерев’яні вази й шкатулки. Ці розписи, зро-
блені емалями для будівельних робіт, Анастасія Миколаївна здебільшого компонує 
з виразною домінантою тла, яке буває найчастіше вишневого кольору. Декор формує 
переважно у вигляді різноманітних барвистих ізоморфних і стилізованих фітомоти-
вів: квітів, листя, ягід тощо; значно рідше, ніж на звичайних писанках, Анастасія 
Миколаївна відтворює геометричну 
орнаментацію, яку компонує іноді й на 
чорному тлі. Майстриня використовує 
різноманітні узори: «одно перемалюва-
ла, одно з голови».

Писанкарству А. Шатрук навчилася 
ще в тринадцять років у «тети, рідної 
маминої сестри». Тоді ще для облашту-
вання всього процесу клали «у великий 
банєк знизу попіл, а потому верхи гра-
ни [деревне вугілля з букових дров. – 
З. К.], потому маленький горнятчик, і 
все підігрівалося». У маленькому кера-
мічному горнятку віск розтоплювався 
від жару, у нього вмочували («мачє-
ли») писачок і відтак розписували ви-
роби, постійно дбаючи, «щоби то було 
горєчє, аби то не було холодне – холод-
не не буде писати».

Про підготовку до роботи майстриня 
уточнює, що руки і яєчко мають бути 
чистими, «не масними, бо за масне не віз- 
меся». Фарби використовувала завжди 
куповані, жовто-лимонну по-місцевому 
називає «кукурудзовою», оранжеву, як 
на тигровій лілії, – жовтою.

А. Шатрук. Писанки.  
Розпис воском.  

с. Снідавка Косівського р‑ну 
Івано‑Франківської обл. 1990‑ті рр. 

Світлина З. Косицької
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Учителька української мови і літератури Оксана Михайлівна Заячук-Кіцелюк 
(1977 р. н.) із с. Люча розписує писанки традиційним способом і також послуговується 
регіональними схемами, як правило, геометричними мотивами. У її колекції є роботи 
за давніми поздовжніми та поперечними композиціями. Водночас у виробах майстрині 
спостерігаються новаційні прояви та виразна особистісна манера. Це простежується 
насамперед у частому використанні ясного тла: червоного й зеленого. Авторські зна-
хідки особливо виразні у варіативних композиціях орнаментальних яскравих смуг 
поперечного розташування (червоно-жовто-чорних кольорів із вкрапленням зеленого) 
на великих площинах білого тла. Таке нетрадиційне співвідношення поширеної гами 
створює певну святковість великодніх виробів. Необхідно заначити, що творчі об-
дарування майстрині не обмежуються народним мистецтвом і проявляються також у 
поезії [1].

У с. Люча цікавими спогадами про побутування писанок, а також про різдвяні й 
великодні традиції поділилася Юстина Петрівна Запісяк (1930 р. н.). У с. Химчин 
про це докладно розповіла Анна Василівна Багняк (1926 р. н.). Цікаво, що з дитячих 
років вона добре запам’ятала лагідну вдачу свого ровесника-односельчанина, тоді ще 
пастушка Василя Романюка, який у подальшому став Патріархом Київським і всія 
Руси-України Володимиром (1925–1995).

Під час експедиції багатий матеріал для вивчення сучасних тенденцій у регіоні 
вдалося зафіксувати в с. Криворівня (Верховинський р-н), коли священик Іван Риба-
рук передавав місцеві великодні писанки до фондів Національного музею народного 
мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського в Коломиї. Розмаїті стилі й 
кольори цієї колекції свідчать про широке побутування писанкарства в наш час. 

Дуже цінний матеріал було зібрано про витинанки. Важливо зазначити, що в нау-
ковій літературі про цей вид мистецтва на Косівщині ще не було згадок, і тому пошу-
ки побутування витинанок у навколишніх селах, особливо в другій половині ХХ ст., 
мали пізнавальний характер.

Петро Андрійович Підлетейчук (1930 р. н.) із с. Химчин згадує, що до Другої 
світової війни в їхньому селі перед Різдвом на шибки наклеювали різнокольорові ви-
тинанки у вигляді квадратів/ромбів. Йому яскраво запам’яталася з тих дитячих часів 
в одній господі синя витинанка на віконному склі у вигляді глечика, контури якого 
він швидко відтворив на папері. На жаль, юність П. Підлетейчука, активного учас-
ника УПА [4, с. 1–56], пройшла в сибірських таборах і повоєнні традиції села вже 
оминули його життя стороною.

Цікаві спогади про побутування витинанок у с. Прокурава за часів Другої світової 
війни записано від ткалі Марії Бойцуняк: чотири різнокольорові витинанки-квадрати 
(складені вчетверо й декоровані різноманітними прорізами) розміщували під образа-
ми, компонуючи їх на стіні у вигляді хреста. Кольори могли бути будь-які: рожеві, 
червоні, сині, зелені. Пізніше, у 1960-х роках, такі оздоби вже не побутували.

Детально розповів про витинанки в домі своєї бабусі Юлії Йосипівни Корней 
(1896–1972) працівник Косівського музею народного мистецтва та побуту Гуцульщи-
ни Юрій Йосипович Джуранюк (1947 р. н.). «У післявоєнні роки – 1950-ті, кінець 
1940-х, – коли не було чим декорувати хати, то прикрашали папером. Добре, якщо це 
був кольоровий, а взагалі то брали звичайний білий папір і тоді прикрашали в хаті, 
в миснику, скажімо, полички, десь ікони трошки прикрашали і так далі. Це були 
звичайні невибагливі зубчики з різними прорізами. Робили також подібні витинанки 
на етажерки, полички з посудом, на шараґи – решітки із гачками для посуду. Ці ре-
шітки робили з брусків [у розрізі 6 см × 20 см. – З. К.], розміри їх були в готовому 
вигляді біля 1,2 м × 1,4 м. На перехрещеннях брусків кріпили гачки, і на них вішали 
начиння: чашки, ринки [низька широка каструля. – З. К.], каструлі, баняки [висока 
вузька каструля. – З. К.] і друшляки. До таких поличок-брусочків знизу прикріплю-
вали кнопками вирізані паперові декоровані довгі смужки. Щоб від користування 
його менше пошкоджували, то його кріпили саме знизу брусків кнопками. На полич-
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ки подібні оздоби клали зверху, бо тут якщо 
ставили річ, то вже менше її чіпали. Папір 
тоді був дефіцитом, вирізали, як правило, 
з газет, із шкільних зошитів (обкладинки і 
чисті білі аркуші)».

Про витинанки у вигляді вирізаного ме-
режива для поличок розповіла і писанкарка 
Марія Шатрук із с. Яворів (присілок Пе-
трушів). Вона відтворила олівцем на папе-
рі основні типи візерунків і уточнила, що 
смужки могли додатково розмальовувати 
яскравими фризовими галузками, сформова-
ними з квітів і листків тощо. 

Цікаву інформацію про паперові оздоби 
розповіла Марія Казимирівна Лесюк, май-
стер бісероплетіння з Косова. Народила-
ся вона в с. Кривоброди, де й нині живе її 
мати – Параска Петрівна Гостюк (1935 р. н.). 
Народна майстриня ще в 1960-х роках ви-
різувала до Різдва паперових пташок, яких 
потім прикріплювала десь угорі на нитку і 
так прикрашала кімнати. М. Лесюк вигото-
вила копії птахів, що їх П. Гостюк вирізува-
ла ще з раннього дитинства.

У с. Гуцулівка Параска Василівна Слобо-
дян (1942) розповіла про святкові паперові 
прикраси в інтер’єрі в сусідньому селі Кро-
пивище (нині – Коломийського р-ну, рані-
ше – Косівського), де жила її бабуся. Для ви-
готовлення невеликих квіточок, якими потім 
обрамляли ікони, вирізали яскраві невеликі 
круглі пласкі чотири-, шести- й восьмипелюсткові заготовки. Їх стягували між пелюст-
ками до середини гачком, у результаті чого утворювалися складки та відповідний ре-
льєф. Кріпили їх у рядочок як барвисті рами до ікон. Звичайно, такі оздоби не можна 
зараховувати до власне витинанок, але відомості про широке побутування паперових 
прикрас, що за технологією виготовлення посідають місце між витинанками й паперо-
вими квітами, дуже важливі для характеристики мистецтва регіону середини ХХ ст. 
«Мені дуже хотілося до баби кожен раз, – згадує Параска Василівна, – так красиво, 
коли вже свято. Усе гарно попідбілювано, на комині малювали різні півні, квіточки».

Під час експедиції науковці мали змогу ознайомитися з витинанками яскравої 
самобутньої народної художниці ХХ ст., письменниці, поетеси Параски Степанівни 
Плитки- Горицвіт (1927–1998) [2, c. 244], яка жила в с. Криворівня Верховинського 
району (присілок Грашпарівці). Її доля багато в чому є типовою для мешканців За-
хідної України – «патріярхальна родина коваля (батько – онук Олекси Довбуша!), 
лише початкова освіта, нездійснені мрії про університет, участь як зв’язкової в УПА, 
депортація до Сибіру, десять років таборів, з них п’ять – на милицях через обморо-
ження ніг. Потім – повернення додому, робота в селі, особиста драма, самотність. 
Але в таборах Параска пройшла не лише кола пекла, а й школу життя – зустріла 
багато справжніх людей і вийшла на глибинний зв’язок із Творцем – дала слово, як 
залишиться живою, буде славити Мир Божий на землі. <...> Написала сотні картин, 
поетичних і прозових творів, власноручно виготовила з них цілу самвидавну бібліо-
теку, її відвідували письменники, етнографи, науковці, шістдесятники-дисиденти, сту-
денти. <...> Жодна книжка за її життя не була надрукована» [3].

П. Плитка-Горицвіт. Витинанка. 
Папір, вирізування.  

с. Криворівня Верховинського р‑ну 
Івано‑Франківської обл.  

1990‑ті рр. (?).  
Світлина З. Косицької

http://www.etnolog.org.ua
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Багата колекція витинанок майстрині, а також прикрашені ними коробки, книги 
і навіть меблі, дбайливо зберігають односельчани в громадському музеї села. Цією 
справою опікуються священик о. Іван Рибарук і його дружина Оксана Іванівна. До-
лучаються до вивчення й пропаганди творчої спадщини майстрині й працівники міс-
цевого музею Івана Франка. Майстриня залишила багато витинанок, наприклад, в 
одній з коробок «Витинанки Плитки-Горицвіт. с. Криворівня» їх майже двісті. Кожна 
з них наклеєна на окремий аркуш паперу (іноді парами). Усі вони мають спільні мо-
тиви й схеми, водночас кожна з них вирізняється власною неповторною довершеною 
гармонією.

Ганна Іванівна Луцюк (1963 р. н.), завідувач філіалу Літературно-меморіального 
музею Івана Франка в с. Криворівня, доповнила картину побутування витинанок у 
селі власними спогадами про традиції вирізування в 1960–1970-х роках та про виго-
товлення паперових оздоб перед Новим роком, якими завжди прикрашали вікна, рід-
ше – ялинки і стіни в різних господах. Найчастіше їх вирізували у формі квадратів, 
восьмипроменевих розет і називали в ті часи «сніжинками», хоч вони були найрізно-
манітніших кольорів: сині, червоні, зелені, жовті та, звичайно, білі.

Відмінною ознакою витинанок П. Плитки-Горицвіт Ганна Іванівна називає їхні 
прямокутні форми – квадратні оздоби в майстрині дуже поодинокі. Колірна гама 
надзвичайно багата, а коли не було під рукою кольорового, вона послуговувалася об-
кладинками учнівських зошитів чи звичайним білим папером. Мотиви односельчан 
і Параски Степанівни дещо подібні, однак вироби майстрині мають власний стиль, у 
них багато прорізів у вигляді абстрактних видовжених фігур, що нагадують хвильки 
і тоненькі, як травинки, листочки тощо. Геометричні мотиви, що характерні для мис-
тецтва витинанки загалом, а для осередків Івано-Франківщини особливо, в її вити-
нанках майже не трапляються. На площині виробу майстриня розташовувала прорізи 
вільно, між ними залишала достатньо тла, що разом з плавними лініями орнаментики 
надавало оздобам ніжності.

Цікаві деталі про побутування витинанок у сусідньому селі додала Катерина Юр-
нюк – бібліотекар музею Івана Франка, яка живе в с. Гринява Верховинського райо-
ну. Раніше там вирізували оздоби різних кольорів у виглядів квадратів і розміщували 
на стінах між верхнім і нижнім рядом ікон, перемежовуючи щораз із «австрійськи-
ми» мисками (фаянсові розмальовані), що надавало особливої барвистої святкової 
атмосфери. 

З багатьох наведених деталей нам вдалося відновити відповідну картину побуту-
вання витинанок у цьому краї в попередні десятиліття. Значимо, що останнім часом 
з’явилися митці, які створюють авторські витинанки. Зокрема, самобутні твори, по-
значені синтезом архаїки і новацій, вирізує з паперу викладач КІПДМ ЛНАМ Олег 
Олексійович Слободян («Сині кульбаби» (1992), «Різдвяна Трійця» (2000), «Лісові 
мавки» (2005)).

Дуже важливо, що багаті традиції народного мистецтва регіону продовжують ті 
талановиті умільці, які отримали вищу професійну освіту і, здавалося б, могли тво-
рити у власному новому стилі. Однак внутрішній поклик схиляє їх до використання 
традиційних мотивів, схем і технологій. Серед таких насамперед слід назвати братів 
Гривінських – Петра (1959 р. н.) і Василя 6 (1963 р. н.), керамічні твори яких позна-
чені особистісними неповторними манерами виконання на міцній народній основі. По-
дібний вибір зробили також кераміст Ігор Володимирович Троць (1970 р. н.), майстер 
художнього кування Сергій Григорович Книш 7 (1973 р. н.), майстриня з бісеропле-
тіння Марія Казимирівна Лесюк 8 (1958 р. н.) та багато інших талановитих майстрів 
краю. Кожен з них має власний почерк і стиль творення.

Василь Гривінський до народних відомих сюжетів додає нові теми (кахляна піч 
«Гуцульське весілля» (2011)), створює цікаві скульптурні композиції («Гончар» 
(2009)) тощо. Отримав базову мистецьку освіту і його син Юрій, пластика якого не 
поступається батьківським зразкам.

http://www.etnolog.org.ua

І
ми» мисками (фаянсові розмальовані), що надавало особливої барвистої святкової 

І
ми» мисками (фаянсові розмальовані), що надавало особливої барвистої святкової 
атмосфери. Іатмосфери.

багатьох наведених деталей нам вдалося відновити відповідну картину побутуІбагатьох наведених деталей нам вдалося відновити відповідну картину побуту
вання витинанок у цьому краї в попередні десятиліття. Значимо, що останнім часом Івання витинанок у цьому краї в попередні десятиліття. Значимо, що останнім часом 
з’явилися митці, які створюють авторські витинанки. Зокрема, самобутні твори, поІз’явилися митці, які створюють авторські витинанки. Зокрема, самобутні твори, по
значені синтезом архаїки і новацій, вирізує з паперу викладач КІПДМ ЛНАМ Олег Ізначені синтезом архаїки і новацій, вирізує з паперу викладач КІПДМ ЛНАМ Олег ІОлексійович Слободян («Сині кульбаби» (1992), «Різдвяна Трійця» (2000), «Лісові ІОлексійович Слободян («Сині кульбаби» (1992), «Різдвяна Трійця» (2000), «Лісові 

Дуже важливо, що багаті традиції народного мистецтва регіону продовжують ті ІДуже важливо, що багаті традиції народного мистецтва регіону продовжують ті 

М
нанках майже не трапляються. На площині виробу майстриня розташовувала прорізи 

М
нанках майже не трапляються. На площині виробу майстриня розташовувала прорізи 
вільно, між ними залишала достатньо тла, що разом з плавними лініями орнаментики 

М
вільно, між ними залишала достатньо тла, що разом з плавними лініями орнаментики 
надавало оздобам ніжності.

М
надавало оздобам ніжності.

Цікаві деталі про побутування витинанок у сусідньому селі додала Катерина Юр

М
Цікаві деталі про побутування витинанок у сусідньому селі додала Катерина Юр

– бібліотекар музею Івана Франка, яка живе в с.

М
– бібліотекар музею Івана Франка, яка живе в с.

Мну. Раніше там вирізували оздоби різних кольорів у виглядів квадратів і розміщували Мну. Раніше там вирізували оздоби різних кольорів у виглядів квадратів і розміщували 
на стінах між верхнім і нижнім рядом ікон, перемежовуючи щораз із «австрійськиМна стінах між верхнім і нижнім рядом ікон, перемежовуючи щораз із «австрійськи
ми» мисками (фаянсові розмальовані), що надавало особливої барвистої святкової Мми» мисками (фаянсові розмальовані), що надавало особливої барвистої святкової 

багатьох наведених деталей нам вдалося відновити відповідну картину побутуМбагатьох наведених деталей нам вдалося відновити відповідну картину побуту
вання витинанок у цьому краї в попередні десятиліття. Значимо, що останнім часом Мвання витинанок у цьому краї в попередні десятиліття. Значимо, що останнім часом 
з’явилися митці, які створюють авторські витинанки. Зокрема, самобутні твори, поМз’явилися митці, які створюють авторські витинанки. Зокрема, самобутні твори, по
значені синтезом архаїки і новацій, вирізує з паперу викладач КІПДМ ЛНАМ Олег Мзначені синтезом архаїки і новацій, вирізує з паперу викладач КІПДМ ЛНАМ Олег 

Ф
– квадратні оздоби в майстрині дуже поодинокі. Колірна гама 

Ф
– квадратні оздоби в майстрині дуже поодинокі. Колірна гама 

надзвичайно багата, а коли не було під рукою кольорового, вона послуговувалася об

Ф
надзвичайно багата, а коли не було під рукою кольорового, вона послуговувалася об
кладинками учнівських зошитів чи звичайним білим папером. Мотиви односельчан 

Ф
кладинками учнівських зошитів чи звичайним білим папером. Мотиви односельчан 
і Параски Степанівни дещо подібні, однак вироби майстрині мають власний стиль, у 

Ф
і Параски Степанівни дещо подібні, однак вироби майстрині мають власний стиль, у 
них багато прорізів у вигляді абстрактних видовжених фігур, що нагадують хвильки 

Ф
них багато прорізів у вигляді абстрактних видовжених фігур, що нагадують хвильки 
і тоненькі, як травинки, листочки тощо. Геометричні мотиви, що характерні для мисФі тоненькі, як травинки, листочки тощо. Геометричні мотиви, що характерні для мис
тецтва витинанки загалом, а для осередків Івано-Франківщини особливо, в її витиФтецтва витинанки загалом, а для осередків Івано-Франківщини особливо, в її вити
нанках майже не трапляються. На площині виробу майстриня розташовувала прорізи Фнанках майже не трапляються. На площині виробу майстриня розташовувала прорізи 
вільно, між ними залишала достатньо тла, що разом з плавними лініями орнаментики Фвільно, між ними залишала достатньо тла, що разом з плавними лініями орнаментики 

Цікаві деталі про побутування витинанок у сусідньому селі додала Катерина ЮрФЦікаві деталі про побутування витинанок у сусідньому селі додала Катерина Юр
– бібліотекар музею Івана Франка, яка живе в с.Ф– бібліотекар музею Івана Франка, яка живе в с.

Е
– ялинки і стіни в різних господах. Найчастіше їх вирізували у формі квадратів, 

Е
– ялинки і стіни в різних господах. Найчастіше їх вирізували у формі квадратів, 

восьмипроменевих розет і називали в ті часи «сніжинками», хоч вони були найрізно

Е
восьмипроменевих розет і називали в ті часи «сніжинками», хоч вони були найрізно
манітніших кольорів: сині, червоні, зелені, жовті та, звичайно, білі.

Е
манітніших кольорів: сині, червоні, зелені, жовті та, звичайно, білі.

Плитки-Горицвіт Ганна Іванівна називає їхні ЕПлитки-Горицвіт Ганна Іванівна називає їхні 
– квадратні оздоби в майстрині дуже поодинокі. Колірна гама Е– квадратні оздоби в майстрині дуже поодинокі. Колірна гама 

надзвичайно багата, а коли не було під рукою кольорового, вона послуговувалася обЕнадзвичайно багата, а коли не було під рукою кольорового, вона послуговувалася об
кладинками учнівських зошитів чи звичайним білим папером. Мотиви односельчан Екладинками учнівських зошитів чи звичайним білим папером. Мотиви односельчан 
і Параски Степанівни дещо подібні, однак вироби майстрині мають власний стиль, у Еі Параски Степанівни дещо подібні, однак вироби майстрині мають власний стиль, у 
них багато прорізів у вигляді абстрактних видовжених фігур, що нагадують хвильки Ених багато прорізів у вигляді абстрактних видовжених фігур, що нагадують хвильки 
і тоненькі, як травинки, листочки тощо. Геометричні мотиви, що характерні для мисЕі тоненькі, як травинки, листочки тощо. Геометричні мотиви, що характерні для мис



203    

Серед доробку родини Ігоря і Христини Троців вирізняються досконалістю кахлі 
з хрестами, оленями, квітами, а також посуд: чашки, миски, глечики. Орнаментика 
закомпонована густо, завдяки чому вироби набувають соковитого весняного звучання.

Сергій Книш свій доробок з металу (дашки, паркани, брами, підставки під квіти) 
порівнює з новаційними творами талановитих викладачів, тому й у жорстких рамках 
«металевих» замовлень уміє створити не тільки потрібні, але й красиві речі.

Марія Лесюк у виготовленні гердан ніби переливає насичені кольори гірських роз-
квітлих луків: червоні, зелені, жовті, білі, блакитні, рожеві барви. Водночас вишу-
каний смак, сувора ритміка й виважена гармонія надають їм виразної досконалості. 

Важливо, що на творчість кожного із цих і сотні інших майстрів непомітно, однак 
відчутно і зримо впливає діяльність Косівського музею народного мистецтва та побуту 
Гуцульщини, а також КІПДМ ЛНАМ. Колективи установ повсякчас підтримують ви-
сокий рівень народного і професійного мистецтва Гуцульського краю і багато митців 
саме в цьому навчальному закладі опанували тонкощі професіоналізму. Очолюваний 
ректором Святославом Леонтійовичем Мартинюком колектив викладачів: Валентина 
Дмитрівна Молинь, Богдана Василівна Книш, Олег Олексійович Слободян та багато ін-
ших шанованих колег, плекають нові таланти на міцних підвалинах народних традицій. 

1 Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (нині – Косівський ін-
ститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, 
далі – КІПДМ ЛНАМ). Роботи майстрині: керамічний таріль «Свята родина» (2010), «Будяк 
з усіх сил пнеться, бо у нього манія, що він квіткою зветься» (2010), розписи «Вогонь поезії» 
(1989), «Зародження життя» (1989) та ін. Член Спілки художників України.

2 Закінчила Косівське училище гуцульского народного мистецтва (нині – КІПДМ ЛНАМ).
3 Майстром створено ряд керамічних тарелів з портретами українських гетьманів – Петра 

Сагайдачного, Івана Мазепи, Івана Брюховецького (1991–1993).
4 У 2010 році відбулася персональна виставка молодої майстрині в Будинку художника 

(Київ). Роботи: рушник «Верховиночка» (2008), чоловіча сорочка «Барвиста» (2012) та ін.
5 На Великдень близьким і знайомим для молитовної згадки померлих (за кожне ім’я окре-

мо) дають паску, свічку, щось м’ясне і зверху обов’язково мають покласти писанку.
6 Закінчив відділ кераміки Косівського технікуму народних художніх промислів (нині – 

КІПДМ ЛНАМ), а також художньо-графічний факультет Івано-Франківського державного 
педагогічного інституту ім. В. Стефаника (нині – Прикарпатський національний університет 
ім. В. Стефаника). Член Спілки художників України.

7 Закінчив відділ художнього скла ЛНАМ.
8 Закінчила відділ художньої обробки шкіри Косівського технікуму народних художніх 
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SUMMARY

The article acquaints a reader with the results of ethnographic and art critical research of the 
Ivano-Frankivsk Region Kosiv and Verkhovyna districts conducted by the scholars of the NASU 
M. Rylskyi Institute for Art Studies, Folkloristic and Ethnology (June, 2012). There has been 

http://www.etnolog.org.ua

І
КІПДМ ЛНАМ), а також художньо-графічний факультет Івано-Франківського державного 

І
КІПДМ ЛНАМ), а також художньо-графічний факультет Івано-Франківського державного 
педагогічного інституту ім.Іпедагогічного інституту ім.

Стефаника). Член Спілки художників України.ІСтефаника). Член Спілки художників України.
Закінчив відділ художнього скла ЛНАМ.ІЗакінчив відділ художнього скла ЛНАМ.ІЗакінчила відділ художньої обробки шкіри Косівського технікуму народних художніх ІЗакінчила відділ художньої обробки шкіри Косівського технікуму народних художніх 

 Народжена весноюІ Народжена весною

М
Закінчила Косівське училище гуцульского народного мистецтва (нині

М
Закінчила Косівське училище гуцульского народного мистецтва (нині
Майстром створено ряд керамічних тарелів з портретами українських гетьманів

М
Майстром створено ряд керамічних тарелів з портретами українських гетьманів

Сагайдачного, Івана Мазепи, Івана Брюховецького (1991–1993).

М
Сагайдачного, Івана Мазепи, Івана Брюховецького (1991–1993).

році відбулася персональна виставка молодої майстрині в Будинку художника 

М
році відбулася персональна виставка молодої майстрині в Будинку художника 

(Київ). Роботи: рушник «Верховиночка» (2008), чоловіча сорочка «Барвиста» (2012) та

М
(Київ). Роботи: рушник «Верховиночка» (2008), чоловіча сорочка «Барвиста» (2012) та

На Великдень близьким і знайомим для молитовної згадки померлих (за кожне ім’я окре

М
На Великдень близьким і знайомим для молитовної згадки померлих (за кожне ім’я окре

Ммо) дають паску, свічку, щось м’ясне і зверху обов’язково мають покласти писанку.Ммо) дають паску, свічку, щось м’ясне і зверху обов’язково мають покласти писанку.
Закінчив відділ кераміки Косівського технікуму народних художніх промислів (ниніМЗакінчив відділ кераміки Косівського технікуму народних художніх промислів (нині

КІПДМ ЛНАМ), а також художньо-графічний факультет Івано-Франківського державного МКІПДМ ЛНАМ), а також художньо-графічний факультет Івано-Франківського державного 
педагогічного інституту ім. Мпедагогічного інституту ім. В.МВ. Стефаника (ниніМСтефаника (нині

Стефаника). Член Спілки художників України.МСтефаника). Член Спілки художників України.
Закінчив відділ художнього скла ЛНАМ.МЗакінчив відділ художнього скла ЛНАМ.МЗакінчила відділ художньої обробки шкіри Косівського технікуму народних художніх МЗакінчила відділ художньої обробки шкіри Косівського технікуму народних художніх 

Ф
Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (нині

Ф
Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (нині

ститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, 

Ф
ститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, 

– КІПДМ ЛНАМ). Роботи майстрині: керамічний таріль «Свята родина» (2010), «Будяк 

Ф
– КІПДМ ЛНАМ). Роботи майстрині: керамічний таріль «Свята родина» (2010), «Будяк 

з усіх сил пнеться, бо у нього манія, що він квіткою зветься» (2010), розписи «Вогонь поезії» Фз усіх сил пнеться, бо у нього манія, що він квіткою зветься» (2010), розписи «Вогонь поезії» 
ін. Член Спілки художників України.Фін. Член Спілки художників України.

Закінчила Косівське училище гуцульского народного мистецтва (ниніФЗакінчила Косівське училище гуцульского народного мистецтва (нині
Майстром створено ряд керамічних тарелів з портретами українських гетьманівФМайстром створено ряд керамічних тарелів з портретами українських гетьманів

Сагайдачного, Івана Мазепи, Івана Брюховецького (1991–1993).ФСагайдачного, Івана Мазепи, Івана Брюховецького (1991–1993).
році відбулася персональна виставка молодої майстрині в Будинку художника Фроці відбулася персональна виставка молодої майстрині в Будинку художника 

(Київ). Роботи: рушник «Верховиночка» (2008), чоловіча сорочка «Барвиста» (2012) таФ(Київ). Роботи: рушник «Верховиночка» (2008), чоловіча сорочка «Барвиста» (2012) та
На Великдень близьким і знайомим для молитовної згадки померлих (за кожне ім’я окреФНа Великдень близьким і знайомим для молитовної згадки померлих (за кожне ім’я окре

Е
саме в цьому навчальному закладі опанували тонкощі професіоналізму. Очолюваний 

Е
саме в цьому навчальному закладі опанували тонкощі професіоналізму. Очолюваний 
ректором Святославом Леонтійовичем Мартинюком колектив викладачів: Валентина 

Е
ректором Святославом Леонтійовичем Мартинюком колектив викладачів: Валентина 
Дмитрівна Молинь, Богдана Василівна Книш, Олег Олексійович Слободян та багато ін

Е
Дмитрівна Молинь, Богдана Василівна Книш, Олег Олексійович Слободян та багато ін
ших шанованих колег, плекають нові таланти на міцних підвалинах народних традицій.Еших шанованих колег, плекають нові таланти на міцних підвалинах народних традицій.

Закінчила Косівський технікум народних художніх промислів (ниніЕЗакінчила Косівський технікум народних художніх промислів (нині – КЕ– К
ститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Еститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, 

– КІПДМ ЛНАМ). Роботи майстрині: керамічний таріль «Свята родина» (2010), «Будяк Е– КІПДМ ЛНАМ). Роботи майстрині: керамічний таріль «Свята родина» (2010), «Будяк 
з усіх сил пнеться, бо у нього манія, що він квіткою зветься» (2010), розписи «Вогонь поезії» Ез усіх сил пнеться, бо у нього манія, що він квіткою зветься» (2010), розписи «Вогонь поезії» 



204    

analyzed the modern conditions of the Hutsul artistic heritage. There have been submitted the 
materials on modern folk and professional masters of various fields of creation – lizhnykarstvo (art 
of weaving the homespun woolen blankets), weaving, Easter egg decorating, paper cutting art, 
blacksmithing, fictility (Kosiv town, the villages Hutsulivka, Kryvorivnia, Liucha, Prokurava, 
Snidavka, Khymchyn, Yavoriv and others). There have been examined the artistic peculiarities 
of represented masters, particularly a folk painter and authoress Paraska Stepanivna Plytka-
Horytsvit (1927–1998). The master being a signaller of the UIA has gone through the long term 
of imprisonment in the USSR Siberian camps in her time; and her paper cutting handiwork has 
some singularities concerning the local traditions of her native village Kryvorivnia.

The article also deals with the exposition of the private museum of Mykola Korneliuk, a master 
of folk attire tailoring (Kosiv town). He has collected a sizeable number of woven and sewn gar-
ments, hats, earthenware, articles of everyday life of the Hutsuls in the XIXth–XXth centuries, etc.

There have been also given the folk bywords, omens, and songs relating to history, creation and 
mode of life of the Hutsuls. The recollections of local residents on regional events in the course of 
the XXth century have been recorded as well.

Keywords: Hutsuls, Ukrainians, folk art, folk attire, lizhnykarstvo (art of weaving the home-
spun woolen blankets), weaving, Easter egg decorating, embroidery, paper cutting handiwork, 
blacksmithing, fictility.
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ТРАДИЦІЙНІ І СУЧАСНІ МОТИВИ У ВИШИТИХ РУШНИКАХ 
КИЇВЩИНИ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

У статті досліджено особливості традиційних і сучасних вишитих рушників Київщини по-
чатку ХХІ ст. Проаналізовано фондову колекцію вишитих рушників Київського державного 
інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, особливості 
творчого спрямування, нові підходи у створенні сучасного вишитого рушника як самодостат-
нього художнього твору декоративного мистецтва.

Ключові слова: вишитий рушник, професійна майстерність, індивідуальність.

В статье исследуются особенности традиционных и современных вышитых «рушныков» 
Киевской области начала ХХІ в. Анализируется фондовая коллекция вышитых «рушныков» 
Киевского государственного института декоративно-прикладного искусства и дизайна имени 
Михаила Бойчука, особенности творческого направления, новые подходы в создании совре-
менного вышитого «рушныка» как самодостаточного художественного произведения декора-
тивного искусства. 

Ключевые слова: вышитый «рушнык», профессиональное мастерство, индивидуальность.

This study deals with the peculiarities of traditional and modern motifs of embroidered rush-
nyky – traditional Ukrainian embroidered ceremonial towels – on Kyivshchyna in the early 
 XXIst century. There has been analyzed the fund’s collection of  the embroidered rushnyky stored 
in the Mykhailo Boychuk Kyiv State Institute of Decorative and Applied Arts and Styling, as well 
as the peculiarities of creative development trend and new approaches to creating modern embroi-
dered towel as a self-sufficient piece of decorative art.

Keywords: embroidered towel (rushnyk), professional mastery, individuality.

Вишитий рушник – це художній твір, наповнений глибоким символічним змістом. 
Саме у витончених композиційних узорах таких виробів збереглися символічні обе-
реги, прадавні магічні знаки, народні, традиційні й водночас неповторні образи Де-
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рева життя та Богині-Берегині. Український вишитий рушник посідає в нашій країні 
особливе місце, саме він є неодмінним атрибутом у народних обрядах та сакральним 
предметом у дохристиянських і християнських віруваннях. Важливі події в житті 
людини: народження дитини, весілля, Свята вечеря, Різдво, Великдень, проводи по-
мерлого в останню дорогу тощо – не обходилися без вишитого рушника. Крім того, 
він виконує функції предмета народного побуту і слугує окрасою українського селян-
ського житла.

Вивчення й дослідження вишитого рушника як унікального і самодостатнього 
високо професійного твору привертає увагу не лише майстрів, професійних художни-
ків, але й науковців та мистецтвознавців. Було надруковано низку наукових праць, 
статей, збірок, влаштовано цікаві виставки, широкомасштабні проекти. Цінним і не-
вичерпним внеском у висвітлення й вивчення українського рушника в декоративно-
ужитковому мистецтві є наукові праці провідних мистецтвознавців, таких, як Т. Кара- 
Васильєва, М. Селівачов, Л. Орел, В. Зайченко, Р. Захарчук-Чугай, О. Никоряк, 
Ю. Мельничук та інші. Так, майже кожен із них хоч раз у своїх наукових працях 
звертався до теми рушника. 

Дослідження традиційних і сучасних мотивів у вишитих рушниках Київщини 
ХХІ ст. є надзвичайно цікавим та актуальним. Ця тема розглядається з позиції твор-
чої співпраці провідних викладачів і студентів Київського державного інституту деко-
ративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука (далі – КДІДПМД), 
кафедри художнього текстилю та моделювання костюма, спеціалізації «Художня ви-
шивка і моделювання костюма», на прикладах авторських і дипломних робіт, які є 
фондовою колекцією музею Інституту.

Початок ХХІ ст. ознаменований черговими змінами в суспільній психології, у га-
лузі економіки та соціальному житті українського народу. Сучасний стан нашого сус-
пільства характеризується зростанням етнічної свідомості народу, посиленням його 
інтересу до своєї історії та культури, усвідомленням необхідності збереження на-
родного мистецтва як генофонду його духовності, втрата якого загрожує існуванню 
самого народу. Відповідні зміни відчуваються й у декоративно-ужитковому та образо-
творчому мистецтві.

Творчість художників-професіоналів декоративного мистецтва стала складною, ці-
кавою і багатошаровою. Вони вийшли за звичні межі своїх жанрів і розвиваються на 
стику багатьох видів і технік. Відбувається змішування образотворчого й декоратив-
ного мистецтв, унаслідок чого важко визначити межу між «низьким», тобто ремеслом, 
і «високим» мистецтвом. У них перехрещуються традиції та авангард, народне й про-
фесійне, функціональність і суто художня образність [2, с. 273]. Відповідно до змін 
цих процесів відбувається своєрідне переосмислення й оновлення вишитих рушників.

Сучасна вишивка стрімко розвивається і збагачується новими експериментальни-
ми підходами, оригінальними композиційними вирішеннями. Майстри, професійні 
художники продовжують традицію, наповнюють орнаментацію рушників новим зміс-
том і образами, підсилюють їхнє монументально-декоративне вирішення, розширюють 
діапазон застосування в громадському інтер’єрі [3, с. 136].

Сьогодні вишитий рушник – це самодостатній вид народного мистецтва, що пере-
живає новий етап відродження й розвитку. Фактично він є художньо-декоративним 
твором ужиткового мистецтва, що наповнений філософським змістом та має глибинне 
народне коріння. Крім декоративної функції в побутовому інтер’єрі, рушник набуває 
виставкового характеру. Він слугує головною окрасою виставкових галерей і залів не 
тільки нашої країни, але й гідно представляє Україну далеко за її межами. Це засвід-
чують численні сучасні виставкові проекти та виставки-конкурси. 

Так, у лютому 2005 року у виставковій залі Національної спілки майстрів на-
родного мистецтва України за сприяння Міністерства культури і мистецтв Украї-
ни відбулася Всеукраїнська виставка-конкурс «Український вишитий рушник», яка 
стала визнач ною подією в мистецькому житті країни. У цьому заході взяли участь 
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143 майстри, у тому числі професій-
ні художники, презентувавши понад 
300 вишитих творів [5, с. 6]. Значною 
кількістю рушників продемонстрували 
свої здобутки вишивальниці Київщи-
ни, твори яких стали окрасою експози-
ції, приваблювали вишуканістю орна-
ментальних мотивів, композиційною 
довершеністю, високою колірною га-
мою та технічною досконалістю. Так, 
Світлану Зохнюк за вишитий руш-
ник «Обухівський» (м. Обухів Київ-
ської обл.) було відзначено в номінації 
«Збереження і розвиток традицій», а 
Марину Чудну за рушник «Велико-
дній» (м. Київ) – у номінації «Краще 
композиційне рішення». Не залишили-
ся без уваги і вишиті рушники «Сі-
верський» Ніни Мамалиги (м. Фастів 
Київської обл.), який вирізнявся «Кра-
щим технічним виконанням», та «Піс-
ня» Олени Куцої-Чепеленко (м. Київ, 
випускниця КДІДПМД) у номінації 
«Кращі роботи молодих майстрів». 
Експозиція виставки засвідчила по-
мітне відродження кращих традицій 
української вишивки та нових сучас-
них композиційно-стилістичних пошу-
ків у вишитих рушниках.

Ця виставка-конкурс спонукала 
провідних викладачів спеціалізації 
«Художня вишивка і моделювання костюма» порушити питання про нагальну потре-
бу не тільки поповнювати колекції архівними й музейними відшитими рушниковими 
копіями (що їх вивчають студенти Інституту), але й створювати сучасні українські 
рушники, які б мали характер нових високомистецьких художніх творів з оновленим 
трактуванням і новітньою стилізацією, зберігаючи народні традиції та підлаштовую-
чи їх під сучасні тенденції. Ця ідея реалізувалася в авторських і дипломних роботах 
провідних викладачів: О. Феоклістової, В. Костюкової, Л. Авдєєвої, І. Жураков-
ської, В. Погорецької, та студентів КДІДПМД.

Так, дипломна робота Анни Рубаняк – вишитий рушник «Україна» (2011 р.; 
розмір 400 × 65) – вражає своєю символічністю та глибинним філософським на-
повненням. Основою композиційного вирішення є традиційне Дерево життя, яке 
символізує розвиток роду. Рушник містить низку символів і має певні особливос-
ті виконання. У центральній композиції автор зобразила землю у вигляді ромба 
з листям та перехресними лініями, використавши символіку засіяного поля, яке 
трапляється в писанкарстві. Сучасна стилізація двох птахів – символ кохання та 
вірності – гармонійно поєднана з основною частиною. Оригінальним центром ком-
позиції є Дерево життя, посеред якого зображено чарівну квітку – символ квітучої 
України. Квітку витончено доповнено кетягами калини, що символізує багатство та 
родючість. Центральне дерево має умовну дещо геометризовану форму, що нагадує 
герб України, а вишукано вплетені колоски символізують гарний урожай хліба. 
Оригінально стилізовані пташки нагадують дітей – майбутнє покоління. Увесь руш-
ник по периметру облямовано (символ безкінечності) зображеннями квітів і ягід. 

Н. Кумкова.  
Декоративний рушник‑божник.  

Ручна вишивка «рушникові шви», льон, 
муліне, віскоза. Фонди КДІДПМД 

ім. М. Бойчука. 1996–1997 рр. 
Світлина В. Костюкової

http://www.etnolog.org.ua
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Застосовано традиційний червоний колір з технічним 
виконанням рушникових швів.

Важливо відзначити декоративний вишитий руш-
ник Олени Іванченко «Наша Україна» (2006 р.; роз-
мір 385 × 67), наповнений глибоким національним 
змістом. Автор, композиційно стилізуючи, інтерпретує 
в традиційній побудові Дерева життя умовно схема-
тичний вигляд тризуба. Декоративний вишитий руш-
ник приваблює невичерпною орнаментальною мовою, 
національно-символічною композицією та технічною 
досконалістю. 

Привертає увагу весільний рушник Юлії Гришко 
«ВІРА, НАДІЯ, ЛЮБОВ» (2010 р.; розмір 270 × 62), 
де в основу побудови композиції автором покладе-
но Дерево життя, яке наповнює виріб філософським 
осмисленням категорій вічності – минулого, сучасно-
го, майбутнього. Центральну композицію вирішено за 
принципом симетрії і рівноваги мас. Автор по-новому 
використовує симетрію – не як дзеркальне відображен-
ня мотивів, а лише як урівноваження з обох боків стеб-
ла різних стилізованих малюнків, які є однаковими 
за наповненням елементів. З метою чіткішого акценту-
вання основного дерева-квітки обабіч нього розміщено 
два великі мотиви – сучасні стилізовані квітки. Бічні 
гілки згинаються під тягарем достиглих плодів, диво-
вижних квітів, які немов намисто нанизані на основ не 
стебло. Автор прагнув передати в орнаментуванні руш-
ника пишність, невичерпність краси самої природи, її 
буйне цвітіння. У загальній побудові композиції про-
стежується пружний і стрімкий рух ліній та форм сти-
лізованих рослинних елементів. У центрі композиції 
розміщені райські пташки, повернуті голівками одна 
до одної, утверджуючи в цьому погляді молоде сильне 

почуття – кохання. Вони є домінантою композиційного вирішення. Для збагачення 
й окраси рушника використано стилізовані кетяги калини, відтворені під райськими 
птахами та навколо них, а також по всьому Дереву життя. Верхівку дерева-квітки 
позначено однією великою стилізованою квіткою (ідентичною за формою до квіток, 
що розміщені в основі дерева), яка утворює, у свою чергу, композиційний трикутник.

Унікальність весільного обрядового рушника демонструють у своїх роботах Окса-
на Гаєнко (2010 р.; розмір 300 × 60), Вікторія Перестрюк (2010 р.; 300 × 48), Марія 
Кухар (2002 р.; 240 × 48), Тетяна Гура («Родина», 2009 р.; 250 × 60), Олена Левченко 
(1998 р.; 400 × 60). За рахунок народних традицій центральні композиції насичуються 
сучасною стилізацією основних елементів, що надають творам особливого звучання. 

Ґрунтуючись на дослідженні й вивченні вишитих рушників найцінніших фондових 
збірок музеїв України, зазначимо, що найбільше і найчастіше в рушниках викорис-
товують симетричну композиційну побудову. Слід зауважити, що надзвичайно рідко 
трапляються автентичні зразки вишитих рушників із застосуванням асиметричної 
композиції. На підставі аналізу фондових джерел музею Івана Гончара та Музею 
декоративно-прикладного мистецтва України міста Києва постало питання розробки 
широкого діапазону асиметричних композицій та сучасних декоративних мотивів для 
вишитих рушників.

Серед таких надбань новими й дивовижними сприймаються декоративні вишиті 
рушники Юлії Ярмолай та Вікторії Сандалової. Так, у святковому українському руш-
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нику Ю. Ярмолай (2010 р.; 300 × 62) цікавою є основ-
на композиційна частина, традиційна схема набуває 
нового звучання за рахунок використання принципів 
асиметричності. Твір захоплює продуманим порядком, 
виразністю всіх стилізованих елементів. Завдяки ком-
позиційній асиметрії автору вдалося досягти графічної 
площинності, ритмічного взаємозв’язку, чіткої гармо-
нії. Особливо приваблює центральна композиція руш-
ника, де схема Дерева життя є невід’ємною складовою 
базисної композиції. Застосування такого прийому 
надає вишитому рушнику оригінального та сучасного 
звучання.

Слід звернути увагу на вишитий декоративний руш-
ник В. Сандалової (2011 р.; 350 × 66). Автор по-своєму 
застосовує прийом асиметрії, гармонійно поєднуючи 
його із симетричним заповненням площинних стилі-
зованих елементів. У творі вдало використано синтез 
народних традицій із сучасним композиційним вирі-
шенням. Домінантою композиції є традиційне Дере-
во життя з асиметричними гілками-пагонами, у яких 
віртуозно закомпоновано стилізовані квітки-пуп’янки 
й казкових пташок, котрі є унікальними й не повто-
рюються в загальній композиції. Виразно виступає 
і декоративне коріння – базисна композиція, у якій 
відчуваються пошуки орнаментальних форм на осно-
ві природних мотивів, з яких проростає декоративне 
обрамлення з квітами, листям та ягідками по всьому 
периметру вишитого рушника. 

Декоративний рушник В. Костюкової («Вічність», 
2010–2011 рр.; 400 × 65) вражає своєю декоративністю 
стилізованих мотивів та монументальністю. Це вигад-
лива декоративна тричастинна композиція, в основі 
якої – Дерево життя, що символізує триєдність світу 
та вічність життя. Слово «вічність» наповнене глибин-
ними осмисленими категоріями: минулого, сучасного 
та майбутнього. Це узагальнений символ невичерпної 
життєвої сили, яка відтворює все живе і є вічним онов-
ленням та відродженням.

Декоративно-монументальним і виразним є обря-
довий рушник-божник Н. Кумкової (1996–1997 рр.; 
500 × 100). Цей твір можна зарахувати до вишитих ви-
робів найвищого художнього рівня. Автор демонструє 
безмежний простір сучасного вишитого рушника, який 
має зовнішню – обрядову, декоративно-монументаль-
ну – виставкову та внутрішню – сакральну функції. 
Саме в цьому полягає особлива цінність художнього 
твору. Центральну композиційну частину утворює тра-
диційне Дерево життя – Священне дерево, відтворене 
у вигляді розвинутого рослинного мотиву з прямим 
центральним стовбуром, який проростає із землі й 
завершується витонченою квіткою та загнутими паго-
нами стилізованого листя і кетягів винограду. Посе-
редині Священного дерева в зображенні великої пиш-
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ної квітки прочитується стилізований християнський 
хрест. Рушник обрамлено декоративними квітами, які 
ритмічно чергуються зі стилізованою розеткою у формі 
хреста. Використано зіставлення золотавого й вохристо-
го кольорів зі вкрапленням зеленого, а також віскозні 
нитки. Саме їхні переливи відіграють головну роль у 
вирішенні загальної композиційної побудови вишитого 
рушника- божника.  Лаконізм, виразність і грандіозність 
виявляють широку освіченість автора, його високу май-
стерність, глибоку обізнаність із кращими досягнення-
ми гаптарського мистецтва. 

Зовсім нового трактування набуває декоративний 
рушник В. Радзіловської (1999 р.; 400 × 65), виконаний 
за мотивами вишивки Поділля. Авторка навмисно збіль-
шила масштаб рушника, що не характерно для рушни-
ків Поділля. За рахунок такого прийому вишитий твір 
набув декоративності й монументальності. В основі ком-
позиційної побудови лежить традиційне Дерево життя, 
замість технологічних «рушникових швів» уведено рос-
линно-геометризований орнамент для виконання «кача-
лочкової лиштви». Дерево життя має форму стилізова-
ного вазона, з якого проростають масивні симетричні 
квіти, повернуті розквітлими голівками до символічного 
вазона, у центрі якого розміщено декоративний елемент 
трикутної форми, доповнений маленькими квадратни-
ми вкрапленнями. На дивовижному гіллі з чарівними 
квітами зображено прекрасних птахів, із крил яких 
проростає незвичайний колосок пшениці – символ ро-
дючості нашої Батьківщини. Верхня симетрична компо-
зиція стилізованого колоса завершується трохи менши-
ми за розмірами птахами. Центральне дерево доповнює 
стилізована у вигляді великого бутона квітка, від якої 
розходиться в певному ритмічному повторі геометризо-
вана розкидка. Нижня базисна композиція складається 
з п’яти геометризованих розеток, обрамлена декоратив-
ними обвідками, що надає вишитому рушнику особли-
вої декоративності й неповторності. Для більшої окраси 
композиційного вирішення по всьому периметру деко-
ративного рушника проходить хвиляста лінія, доповне-
на хрестоподібними розетками з витриманим відповід-
ним ритмом. Застосовано характерну для Подільського 
регіо ну колірну гаму.

Важливо відзначити цікаве стилізоване вирішення в 
композиції рушника О. Феоклістової (2010 р.; 250 × 50). 
У творі використано традиційну композицію, де голов-
ним елементом є Дерево життя. У центрі вазона на па-
гонах зображено весняних пташок, відтворених з вигад-
ливою стилізацією. З їхніх хвостів ніби проростають 
стеблини, ягоди, листочки та квіточки-сонечка, яким 
притаманна довершеність і витонченість виконання. За-
гальний вигляд рушника набуває ажурності та легкості.

Найцікаві вишиті рушники утворюють фондову ко-
лекцію КДІДПМД, що є цінним надбанням багаторіч-
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ної праці провідних викладачів і студентів. Серія вишитих декоративних рушників 
відбиває сучасне бачення характерних особливостей художньо-образної мови україн-
ської народної вишивки. Студенти разом з викладачами творчо інтерпретують, пере-
осмислюють та доповнюють неординарні композиційні пошуки нових вишивальних 
можливостей. Кожен вишитий твір, наповнений глибоким філософським підтекстом, 
демонструє дивовижну трансформацію і шляхи перевтілення національних традицій 
у сучасні вишиті декоративні рушники. Яскрава презентація найширшого діапазону 
композиційного вирішення й декоративних мотивів, притаманних вишивці рушни-
ків, відбувається на широкомасштабних виставках на території України та близько-
го зарубіжжя. Це засвідчує Міжнародний виставковий проект «Український руш-
ник», реалі зований у лютому 2011 року в галереї Національного культурного центру 
України в Москві (Росія). Автором ідеї та куратором проекту є Народний художник 
України, академік Української академії архітектури, кандидат мистецтвознавства, за-
відувач кафедри художнього текстилю та моделювання костюма КДІДПМД профе-
сор Людмила Жоголь. Відповідальні за виставку – доцент В. Костюкова та доцент  
О. Феоклістова.

Поряд із творчими роботами студентів широкому загалу було представлено ху-
дожні композиційні вирішення сучасних рушників з доробку провідних викладачів 
Інституту. Прекрасні фахівці-педагоги О. Феоклістова, В. Костюкова, Л. Авдєєва, 
І. Жураківська та В. Погорецька навчають студентів народних традицій вишиваль-
ного мистецтва з новим трактуванням та утвердженням їхього одночасного існування 
в українській культурі. Виставка-проект мала надзвичайний успіх, викликала захоп-
лення у відвідувачів [4, с. 3].

Крім згаданого заходу, слід назвати ще такі події: виставка «Традиції і сучасність» 
(квітень 2012 р.), влаштована КДІДПМД у виставковій галереї Будинку художників 
міста Києва, а також травнева виставка 2012 року, що відбулася в Українському фон-
ді культури міста Києва, де також було представлено фондову колекцію рушників.

Не менш важливою подією стала виставка «Український рушник», влаштована 
в середині вересня 2012 року за сприяння Благодійної організації Президентського 
фонду «Україна» Леоніда Кучми та КДІДПМД [1]. 

Метою цих мистецьких заходів було показати основні напрями і здобутки педа-
гогічного колективу Інституту; ознайомити митців і широкий загал зі зразками мис-
тецьких творів провідних викладачів та студентів; на виробах з фондової колекції 
вишитих рушників продемонструвати шлях формування самобутньої української мис-
тецької школи декоративно-прикладного мистецтва; привернути увагу громадськості 
до відродження і збереження традиційного народного декоративного мистецтва, на-
родних художніх промислів; виявити молодих творчих талантів, які б у подальшому 
примножили національну мистецьку скарбницю культурної спадщини нашої України. 
Саме завдяки виставковим проектам фондової колекції Інституту існує можливість 
продемонструвати особливості традиційних і сучасних мотивів вишитих рушників 
Київщини початку ХХІ ст. Віднайдено нові підходи у створенні вишитого рушника, 
що надають художньому твору нового бачення й трактування в мистецькому просторі 
як самодостатнього художнього твору декоративного мистецтва.

1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kuchma.org.ua/fund/foundation/9403/
index.php?print=yes.

2. Кара-Васильєва Т. В., Чегусова З. А. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У по-
шуках «великого стилю». – К. : Либідь, 2005. – 273 с.

3. Кара-Васильєва Т. В. Українська вишивка. – К. : Мистецтво, 1993. – 136 с.
4. Освіта України. – 2011. – 4 лютого. – № 9–10. – 4 с.
5. Український вишитий рушник. Всеукраїнська виставка-конкурс / автор-упоряд. Є. Шев-
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SUMMARY

Rushnyk (traditional Ukrainian embroidered towel) (pl rushnyks) – is a piece of art with a 
deep symbolism. It is the fine composition patterns of rushnyks where there have remained the 
symbolic amulets, ancient magical signs, and folk, traditional and simultaneously inimitable im-
ages of Tree of Life and Berehynia Goddess. Ukrainian rushnyk occupies the exclusive place in 
our country: it is an essential attribute of folk ceremonies and a sacral object of pre-Christian 
and Christian beliefs. No special event of human life: child’s birth, wedding rites, Christmas Eve, 
Christmas, sendoff of the deceased, etc, dispensed with the rushnyks. Rushnyk now is also an 
article of folkways and serves as a decoration of Ukrainian peasant house.

Not only masters and professional painters but also scholars and art critics pay their attention 
to studying and researching the rushnyks as a unique self-sufficient highly professional piece of 
art. A range of scientific works, articles, and collections were published and the interesting exhibi-
tions and wide-ranging projects were organized. A valuable and unfailing contribution to inter-
preting and studying the Ukrainian rushnyks in the decorative and applied arts is the scientific 
works of leading art critics, such as T. Kara-Vasylyeva, M. Selivachov, L. Orel, V. Zaichenko, 
R. Zakharchuk-Chuhai, O. Nykoriak, Yu. Melnychuk, and others. Most of them have at least once 
paid their attention to rushnyk theme in their scientific works. 

The study of traditional and modern motifs of the early XXIst century Kyivshchyna rushnyks 
is of extremely interest and urgency. This topic is examined in the context of creative cooperation 
of leading lecturers and students of the Mykhailo Boichuk Kyiv State Institute of Decorative and 
Applied Arts and Styling (Artistic Textile and Suit Modelling Department, Artistic Needlework 
and Suit Modelling Special Subject) via the examples of works of authorship and graduate works 
which are the fund’s collection of the Institute’s museum. The fund’s rushnyk collection of the In-
stitute is analyzed in detail as well. There is also a consideration of stylistic peculiarity of artistic 
development trend and new approaches to creating modern embroidered towel as a self-sufficient 
piece of decorative art.

Keywords: embroidered towel (rushnyk), professional mastery, individuality.
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УДК 7.071.5:739.2]:378.096(477) Лілія Пасічник  
(Київ)

ХУДОЖНЯ СПРЯМОВАНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР 
ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ МИСТЕЦТВ І КОСІВСЬКОГО ІНСТИТУТУ 
ПРИКЛАДНОГО ТА ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА  

В КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ‑ЮВЕЛІРІВ

У статті висвітлено діяльність кафедр художнього металу двох вищих художніх навчаль-
них закладів, де вивчають ювелірне мистецтво, – Львівської національної академії мистецтв 
і Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Автор на основі власних 
матеріалів інтерв’ю з викладачами характеризує основні засади художньої спрямованості ор-
ганізації навчання ювелірному мистецтву в названих мистецьких закладах.

Ключові слова: художня освіта, художній метал, ювелірне мистецтво, ковальство.

В статье освещена деятельность кафедр художественного металла двух высших художе-
ственных учебных заведений, где изучается ювелирное искусство, – Львовской национальной 
академии искусств и Косовского института прикладного и декоративного искусства. Автор на 
основе собственных материалов интервью с преподавателями характеризует основные аспекты 
художественной направленности организации обучения ювелирному искусству в названных 
художественных заведениях.

Ключевые слова: художественное образование, художественный металл, ювелирное искус-
ство, кузнечное дело.

The paper deals with the activities of the art metal departments of two artistic higher educa-
tion institutes, where jeweller’s art is studied – the Lviv National Academy of Arts and the Kosiv 
Institute of Applied and Decorative Arts. The paper’s author, relying on her own materials of 
interviews with lecturers, describes the main principles of artistic trend of jeweller’s art training 
in these artistic institutes.

Keywords: art education, art metal, jeweller’s art, forging.

Організовані наприкінці XX ст. кафедри художнього металу в кількох вищих 
художніх навчальних закладах (Львівська національна академія мистецтв (далі – 
ЛНАМ), Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва ЛНАМ (далі – 
КІПДМ), Ужгородський художній інститут та ін.) передбачали навчання ювелірному 
мистецтву в контексті загального вивчення художньої обробки металу, проте окремої 
спеціалізації з ювелірного мистецтва протягом тривалого часу в жодному з них так і 
не було створено. Нині в Україні існують лише два мистецькі заклади освіти різно-
го рівня акредитації, де здійснюють професійну підготовку художників за напрямом 
«Ювелірне мистецтво», – це Київський державний інститут декоративно-прикладного 
мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (м. Київ) та Вижницький коледж при-
кладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка (м. Вижниця Чернівецької обл.).

Діяльність кафедри художнього металу ЛНАМ частково була висвітлена деякими 
авторами в наукових публікаціях у середині 2000-х років. Водночас про відділ ху-
дожніх виробів з металу КІПДМ у доступних джерелах трапляються лише окремі 
узагальнені відомості переважно профорієнтаційного спрямування, що й визначило 
актуальність написання цієї статті, метою якої є аналіз сучасного стану освітньої ді-
яльності у згаданих навчальних закладах в аспекті підготовки професійних худож-
ників ювелірного мистецтва [5; 10; 14]. У публікації здійснено аналіз становлення 
та основних аспектів художньої складової організації навчального процесу на основі 
безпосереднього ознайомлення з навчальними програмами, тематичними й дипломни-
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ми роботами студентів, а також інтерв’ювання 
викладачів кафедр. Об’єктом дослідження 
є навчальні програми, матеріали інтерв’ю та 
проекти ювелірних прикрас, створені студен-
тами ЛНАМ та КІПДМ, предметом – художнє 
спрямування організації навчального процесу 
на кафедрах художнього металу та художні 
особливості ювелірних виробів, спроектова-
них студентами зазначених навчальних закла-
дів.

Розвиток художньої освіти у сфері ювелір-
ного мистецтва на території України протягом 
XX ст. відбувався в надзвичайно складних 
умовах, адже не було вищих навчальних за-
кладів відповідного профілю [13, с. 53]. Від-
сутність завершеного циклу вищої художньої 
освіти та певна ізольованість українських ху-
дожників від загальноєвропейського мистець-
кого процесу змушували митців або здобувати 
вищу освіту з інших спеціальностей, що від-
повідно призводило до нівелювання вже отри-
маних знань та навичок, або опановувати всі 
тонкощі майстерності обраного фаху самотуж-
ки, що, однак, не забезпечувало належної про-
фесійної фаховості митця, аби мати змогу кон-
курувати з професійними художниками країн 
Європи. Саме тому серед майстрів авторського 
ювелірного мистецтва другої половини XX ст., 
коли відбулося значне пожвавлення розвитку 
всіх галузей декоративно-ужиткового мистец-
тва, зокрема царини художнього металу, пере-
важна більшість – майстри-самоуки, які мають 
базову технічну освіту, зрідка – художню, і 
набували необхідних для належної професій-
ної діяльності практичних навичок на підпри-
ємствах, комбінатах, у художньо- виробничих 
майстернях, працюючи декораторами-оформ-
лювачами тощо.

Лише наприкінці XX ст. в Україні було 
створено два вищі навчальні заклади в Києві 
та Львові, що забезпечували професійну під-
готовку в галузі художнього металу, де сту-
денти мали змогу отримати фахову освіту за 
освітньо- кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». 
На нашу думку, відсутність чіткого розподілу 
та градіювання широкої спеціалізації обробки 
металу на два окремі напрями – архітектурно- 
декоративний та камерно-ювелірний – неспри-
ятливим чином позначається на розвитку про-
фесійного ювелірного мистецтва України, адже 
перед професорсько-викладацьким складом 
мистецьких освітянських установ поставлено 
непосильне завдання – сформувати компетент-
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ного універсального художника по 
металу, що, зважаючи на практич-
ну реалізацію змісту освіти та вико-
нання заявлених у навчальній про-
грамі завдань, змушує викладачів 
обирати домінуюче спрямування в 
підготовці, і найчастіше це архітек-
турно-декоративний метал, як, на-
приклад, у ЛНАМ [7, с. 25].

Таким чином, утворюється замк-
нене коло для авторського ювелір-
ного мистецтва України, адже для 
підготовки художника-ювеліра ви-
сокого фахового рівня, обізнаного 
зі світовим та національним над-
банням культурної спадщини, здат-
ного творчо переосмислювати та 
самостійно виражати за допомогою 
всього можливого арсеналу худож-
ніх засобів нестандартні творчі ідеї 
і творити власне оригінальне мис-

тецтво, необхідна окрема вузькоспеціалізована підготовка. Чи спроектує художник-
дизайнер ювелірний виріб, придатний до відтворення в матеріалі, не враховуючи 
особливостей сировини й технології, не розуміючи можливостей та актуальності кож-
ного етапу технології виготовлення, без умінь та досвіду практичної роботи, або, нав-
паки, – чи зможе майстер-технолог створити якісну мистецьку річ, маючи збіднений 
мистецький світогляд, будучи не обізнаним з кращими здобутками своєї галузі, не 
розуміючи різниці між оригінальним виявом авторського бачення та майстерним ко-
піюванням чужої ідеї?

Професійна художня підготовка ювелірів передбачає насамперед ставлення до 
створюваного як до продукту мистецтва – у цьому полягає її суттєва відмінність від 
професійно-технічної підготовки кваліфікованих робітників ювелірних професій, де 
виріб сприймається здебільшого як продукт виробничої сфери. Зміст професійної 
художньої освіти охоплює загальноосвітню, загальнопрофесійну, загально художню 
й спеціальну професійно-художню складові, елементами кожної з яких є теоретичні 
знання і практичні вміння, що створюють фундамент, на основі якого формуються 
компетентність і досвід для самостійної творчої діяльності художників галузі декора-
тивно-ужиткового мистецтва, зокрема і ювелірів [9, с. 234]. Особливість професійної 
художньої освіти, окрім оволодіння студентом під час навчання змісту двох бло-
ків навчання – загальноосвітнього та професійного, полягає передусім у формуванні 
творчо розвиненої особистості, здатної самостійно виражати оригінальне авторське 
естетичне світобачення в предметах, що мають художню цінність і не завжди – утилі-
тарну. Ґрунтовне наповнення змісту вищої художньої освіти теоретичними знаннями й 
практичними навичками з декоративного-ужиткового мистецтва спрямоване на розви-
ток творчих здібностей і таланту студентів, підвищення рівня естетичної та художньої 
культури, становлення їхньої професійної майстерності і, зрештою, – формування 
самобутнього мистецького таланту художника.

Відділ художньої обробки металу при кафедрі художнього скла було організова-
но в ЛНАМ (тоді – Львівський державний інститут прикладного та декоративного 
мистецтва) 1989 року. Завідувачем відділу став випускник першого набору кафедри 
скла цього навчального закладу, колишній завідувач художнього училища приклад-
ного мистецтва С. Мороз, викладачем – випускник кафедри художнього металу Тал-
ліннського художнього інституту В. Шоломій, які на той час уже були визнаними та 
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відомими художниками в галузі кованого 
металу та вітража [7, с. 22]. Саме ними 
розроблено навчальну програму, розрахо-
вану спочатку на п’ятирічне, а згодом – 
шестирічне навчання, де було закладено 
вивчення всієї різноманітності проявів і 
технічних можливостей художнього мета-
лу. Зміст цієї програми полягав у послі-
довному опануванні основними принци-
пами «площинної композиції та рельєфу 
карбування, ювелірного металу, металево-
го посуду, світильників та монументально-
го кованого заліза» [4, с. 4]. Пріоритетним 
напрямом діяльності відділу художньої 
обробки металу було обрано справу від-
родження професійного ковальства, що 
має давні традиції на території Західної 
Украї ни [1, с. 10–11].

Теми дипломних проектів студентів пер-
ших років набору з часу заснування від-
ділу були пов’язані з виконанням кованих 
творів у контексті історико-архітектурного 
середовища міста. Починаючи з 1991 року, 
коли до навчального процесу програми 
навчання було включено вивчення ювелірної справи, зокрема технік емальєрства, 
карбування, гравіювання, у переліку виконаних студентами робіт, крім обов’язкових 
курсових, зазначено лише дві обрані студентами як дипломні проекти та виконані 
в матеріалі ювелірні роботи-прикраси (мідна посріблена пектораль та мельхіоровий 
браслет з використанням шкіри й електронного елемента) [4, с. 6].

Як зазначив у своїй публікації В. Шоломій, на кафедрі свого часу обговорювали 
ідею розподілу навчального процесу за двома окремими напрямами – архітектурно- 
декоративний метал та камерно-ювелірний, що мало б позитивні наслідки для поліп-
шення вузькоспеціалізованої фаховості навчання, проте через відсутність матеріально- 
технічної бази це не було здійснено [14, с. 55]. Таким чином, спроба організувати 
навчання ювелірному мистецтву за індивідуальною програмою, яку розробив В. Шо-
ломій на основі «естонської моделі», хоч і була доцільною для забезпечення навчання 
фахівців високого рівня та компетентності в ювелірній справі, однак так і не розви-
нулася в окремий напрям [10, с. 34–35]. Як зазначає Р. Шафран, така індивідуальна 
програма, основна мета якої – вивчення ювелірної справи як окремого напряму мис-
тецтва обробки металу, проіснувала від 1991 до 2000 року [12, с. 83]. Вона полягала 
в тому, що здібні студенти, які прагнули займатися ювелірним мистецтвом, після пер-
шого семестру другого курсу за згодою викладача мали змогу опановувати цю спеціа-
лізацію та виконувати творчі й практичні завдання саме в ювелірних формах. Таким 
чином, навчання за індивідуальною програмою було надзвичайно результативним, 
проте воно так і не стало тим позитивним рушієм для розвитку окремої ювелірної спе-
ціалізації в навчальному закладі. Завдяки навчанню у В. Шоломія отримали вузько-
профільний фах та сформувалися як художники-ювеліри такі митці, як О. Івасюта, 
Р. Велігурський, С. Микита, В. Крохмалюк, О. Буйвідт, А. Кулигін.

Сучасна кафедра художнього металу ЛНАМ (статусу національного значення за-
кладу було надано 2004 року, нині до структури ЛНАМ входить також Львівський 
державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша) – нав-
чальний осередок, де формуються творчі особистості художників, які займаються 
самостійною діяльністю, що ґрунтується на концептуальних засадах національного 
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та світового мистецтва. Навчання здій-
снюється за освітньо-кваліфікаційни-
ми рівнями «бакалавр», «спеціаліст» 
та «магістр».

Викладацький склад кафедри ха-
рактеризується високим рівнем профе-
сійності та майстерності таких відомих 
в Україні художників, як О. Бонь-
ковський, С. Вольський, О. Івасюта, 
А. Стернюк, С. Рожківський, а також 
завідувач кафедри І. Франк. Викла-
дачі беруть участь у виставках, пра-
цюють над програмами, методичними 
посібниками, власним прикладом спо-
нукаючи студентів до активної твор-
чості [3].

Вагоме значення має практична 
орієн тація навчання в ЛНАМ на вихо-
вання художників – фахівців високо-
го рівня, які мають достатньо знань та 
умінь, аби займатися самостійною мис-
тецькою діяльністю. Нині навчальний 

процес у цьому навчальному закладі побудований таким чином, що вивчення й вико-
нання завдань власне ювелірної малої пластики в контексті домінуючого напряму ар-
хітектурно-декоративного художнього металу відбувається протягом другого курсу [6].

До поступового переходу від основ композиції до проектування конкретних виро-
бів, зокрема ювелірних прикрас, студентів скеровують тематичні завдання з фахових 
дисциплін на другому курсі. Як зазначає завідувач кафедри І. Франк, першим зав-
данням у першому семестрі є виготовлення твору анімалістичної пластики та свічни-
ка, що поєднує стилізацію образу в проектуванні площинно-просторової композиції з 
включенням навколишнього простору у виконанні засобами технологічних прийомів 
ювелірної та конструктивної техніки (ФІ). У другому семестрі тематичним завданням 
є проектування та виконання жіночої нашийної прикраси – площинно-просторової 
композиції, побудованої на етномотивах (у закладі, окрім українців, навчаються та-
кож представники кримськотатарського народу, вірмени та ін.), виконаної в ювелірній 
техніці із застосуванням різних матеріалів, форм, фактур та технологічних прийомів. 
Вивчення основних принципів роботи в ювелірних техніках і реалізація відповід-
них завдань на другому курсі, що передбачає роботу з такими матеріалами, як мідь, 
латунь і срібло, об’єднано під загальною назвою «пластика малих форм». Виконання 
цих тематичних завдань є важливою складовою у формуванні базових умінь та спе-
ціальних компетентнісних навичок, що є основою для реалізації мистецьких задумів 
майбутніх художників. Домінуючого значення у творчих роботах студентів кафед-
ри художнього металу ЛНАМ викладачі надають реалізації оригінальної художньої 
думки, вираженню авторського світобачення, що сприяє формуванню студентів як 
художників, вихованих з орієнтуванням на національні та західноєвропейські стиліс-
тичні надбання в декоративно-ужитковому мистецтві (ФІ).

На жаль, відкриття та здійснення навчання фахівців з окремої спеціалізації «Плас-
тика малих форм» («Ювелірне мистецтво») у зв’язку з відсутністю належної матері-
ально-технічної бази поки що є неможливим.

Визнаними художниками-ювелірами стали такі випускники кафедри художнього 
металу ЛНАМ, як О. Івасюта, В. Крохмалюк, О. Буйвідт, А. Кулигін та інші митці, 
творчий доробок яких є вагомим внеском у розвиток сучасного авторського ювелірно-
го мистецтва України.

Ювелірний гарнітур «Берегиня». Срібло; 
прокат, випилювання, волочіння, 

паяння. Дипломна робота Т. Северин, 
керівник О. Гаркус (КІПДМ). 2005 р.
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Відділ художньої обробки ме-
талу в КІПДМ (структурний під-
розділ ЛНАМ від 2006 р.), що 
нині здійснює свою освітню ді-
яльність як вищий навчальний 
заклад, до якого також входить 
Косівське училище прикладно-
го та декоративного мистецтва, 
було засновано 1967 року (на той 
час – у Косівському училищі при-
кладного мистецтва, з 1991 р. – 
Коледж декоративно-прикладного 
мистецтва, а з 2002 – Косівський 
державний інститут прикладного 
та декоративного мистецтва) [2]. 
У цьому закладі здійснюють під-
готовку художників за освітньо-
кваліфікаційними рівнями «бака-
лавр» і «спеціаліст». 

Багаті традиції майстрів усіх 
видів народного мистецтва, зо-
крема мосяжників (на Гуцульщи-
ні здавна виготовляли латунні хрестики, шелести, зґарди, топірці, чепраги, келихи, 
металеві оздоби та інші вироби), протягом другої половини XX ст. опинилися під за-
грозою зникнення у зв’язку із засиллям продукції фабричного виробництва та відсут-
ністю майстрів, які б продовжували справу [5, с. 72]. Діяльність КІПДМ ґрунтується 
на потужних джерелах народного мистецтва, а внесок косівської мистецької школи 
в розвиток національної культури, збереження традиційного народного мистецтва є 
особливо важливим на тлі сучасних модерністських тенденцій у мистецтві. 

Функціонування відділу спочатку було спрямоване на забезпечення різних від-
ділів допоміжними й оздоблювальними атрибутами для предметів інших видів де-
коративно-ужиткового мистецтва, зокрема, тут виготовляли металеву фурнітуру для 
шкіряних виробів – кутики, пряжки (ГО). Інтенсивніше навчальна діяльність у від-
ділі художніх виробів з металу почала розвиватися на початку 1980-х років, коли 
було розширено коло технологічних можливостей, створено виробничу лабораторію, 
а також завдяки збільшенню навчально-виробничих можливостей (окрім литва, в 
освітньому процесі було запроваджено різні технології виготовлення та декорування 
виробів з металу). Чимало зусиль для розширення матеріальної бази й методичного 
забезпечення відділу доклав перший викладацький колектив з неабияким досвідом 
роботи в галузі художньої обробки металу (Я. Шаган, І. Парипа, М. Прощук та 
В. Луканюк) (ГО).

Навчально-виховна робота викладачів базується на збереженні й примноженні над-
бань народного мистецтва. До методичних особливостей побудови навчання належить 
принцип семестрової послідовності проектування та виконання завдань (протягом 
одного освітнього семестру студенти створюють проект, а наступного – виконують 
його в матеріалі). До навчального процесу введено вивчення технологій виготовлення 
та методів декорування кованих і мосяжних виробів гуцульських майстрів, особливу 
увагу приділено тектоніці форм, орнаментальному оздобленню. Власне, проектуван-
ням ювелірних виробів студенти починають займатися ще в другому семестрі другого 
курсу, а виготовленням – на третьому курсі. Проте, як зазначив завідувач кафедри 
О. Гаркус, опануванню технік ювелірної справи (зокрема гравіювання, гарячої емалі 
тощо) відведено третій курс. У виробничому навчанні використовують замінники до-
рогоцінних металів, близькі до них за властивостями, – латунь, мельхіор тощо (ГО).

Нагрудна прикраса «Відгомін трембіти». 
Мельхіор; волочіння, паяння, гравіювання, 
монтування. Дипломна робота В. Стефюк, 

керівник О. Гаркус (КІПДМ). 2007 р.
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Особливого значення у проектуванні прикрас надано тематиці – уже традиційно 
це етномотиви народного мистецтва, зокрема Гуцульщини, які художники трансфор-
мують у сучасних виробах. Так, за власним проектом (наприкінці другого курсу) сту-
денти протягом першого семестру третього курсу виконують прикрасу в матеріалі – 
наприклад, рельєфний хрестик створюють за допомогою техніки лиття по восковій 
моделі (спочатку виліплюють форму майбутнього виробу з воску, потім відливають 
модель на ручній центрифузі) (ГО).

Друге завдання з композиції – проект гарнітуру ювелірних прикрас (три предме-
ти) або серії аксесуарів (наприклад, гребінь, шпилька, фібула тощо), що є першим 
ансамблевим творчим завданням, де студенти виявляють власний художній потен-
ціал, оперуючи набутими знаннями технології та властивостей матеріалу. Для ви-
конання спроектованого ювелірного гарнітуру, відповідно до програми, студентам 
відведено заняття з роботи в матеріалі протягом усього другого семестру третього 
курсу, адже за складністю, залежно від проекту, роботи передбачають використання 
різних технік, окремі з яких студенти опановують безпосередньо під час праці над 
гарнітуром.

Як наголосив О. Гаркус, головною особливістю діяльності відділу художніх ви-
робів з металу в КІПДМ є те, що концептуальною основою навчання й виховання 
художників є народне мистецтво обробки металу Гуцульщини, його трансформація 
та інтерпретація в сучасних виробах (використання традиційних форм, символічної 
орнаментики, композиційної побудови), а також скерування студентів на виконання 
творчих дипломних проектів, які б мали, окрім художньої ідеї, безпосередню прак-
тичну функціональність [14].

Викладацький склад відділу об’єднує таких досвідчених викладачів, як М. Салига, 
М. Луканюк, В. Попенюк та завідувач відділу, відомий художник-ювелір О. Гаркус. 

Деякі випускники працюють на ювелірних підприємствах, а також займаються са-
мостійною творчістю (М. Вінтоняк, М. Франко), один випускник залишився у відді-
лі, поєднуючи у своїй творчості ювелірство й ковальство, утілюючи ковальські форми 
в ювелірному форматі (Р. Гарматюк) (ГО).

Таким чином, КІПДМ є своєрідним оберегом традиційного мистецтва обробки ме-
талу на Гуцульщині, де здійснюють підготовку художників, які застосовують народні 
мотиви в сучасному мистецтві, зокрема в ювелірних виробах, проте, незважаючи на 
особливе значення, якого тут надають саме ювелірному мистецтву, комплексна ор-
ганізація навчання в загальній спеціальності «Художній метал», як і у ЛНАМ, не 
передбачає виокремлення спеціалізації «Ювелірне мистецтво», що, на нашу думку, 
сприяло б розвитку авторського ювелірного мистецтва України.

До проблем реалізації змісту освіти в мистецьких закладах належить складне ма-
теріально-технічне забезпечення кафедр декоративно-ужиткового спрямування, серед 
яких однією з особливо матеріаловитратних та енергомістких галузей є обробка мета-
лів, що потребує спеціального інструментарію, обладнання та сировини. Практичні 
заняття й виробнича практика як вагомий компонент професійної підготовки худож-
ників-ювелірів спрямовані на закріплення здобутих під час навчання теоретичних і 
практичних знань та застосування їх у безпосередніх умовах майбутньої діяльності 
студентів як художників і майстрів на підприємствах, а також сприяє адаптації сту-
дентів до майбутньої професійної діяльності. Таким чином, актуальним є налаго-
дження співпраці з ювелірними підприємствами та майстернями, де студенти могли б 
проходити навчально-виробничу практику [8]. За словами викладачів обох освітніх 
установ, нині однією з проблем також є загальний невисокий художній рівень під-
готовки абітурієнтів, адже якщо раніше до вищих художніх навчальних закладів 
вступали лише після закінчення художніх шкіл і коледжів, то тепер абітурієнти 
переважно не мають художньої бази, готуючись до вступу з репетитором, що суттє-
во ускладнює навчальний процес, оскільки таким студентам доводиться опановувати 
елементарні базові мистецькі засади та поняття (ГО).

http://www.etnolog.org.ua
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Отже, аналіз діяльності кафедр художнього металу ЛНАМ та відділу художніх 
виробів з металу КІПДМ засвідчив, що в обох вищих навчальних закладах здійсню-
ють підготовку художників декоративно-ужиткового мистецтва за загальним спряму-
ванням художньої обробки металу із включенням вивчення ювелірного мистецтва як 
складової спеціальності «Художній метал». Позитивним явищем було майже десяти-
річне навчання за індивідуальною програмою В. Шоломія (та за його ініціативою) 
окремих студентів у ЛНАМ, завдяки чому виховано невелику когорту художників-
ювелірів, які продовжують розвивати сучасне ювелірне мистецтво України.

Програма організації навчання в обох мистецьких освітніх закладах побудована 
за принципом поступового ускладнення засвоєння матеріалу, виконання завдань з 
композиції та проектування, а також опанування техніками і професійним інструмен-
тарієм. Художня спрямованість організації навчання на кафедрі художнього металу 
ЛНАМ покликана залучити українських художників до світових тенденцій мистець-
кого процесу з орієнтуванням на національні й західноєвропейські стилістичні над-
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розвитку традиційного ювелірного мистецтва України.
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SUMMARY

The paper deals with the activities of two artistic higher education institutes – the Lviv Na-
tional Academy of Arts and the Kosiv Institute of Applied and Decorative Arts, the latter being 
an organization department of the Lviv National Academy of Arts. The need for a thorough study 
of the modern activities of art metal departments of artistic higher education institutes in Ukraine 
has determined the topicality of writing this article. It covers the formative stages of the depart-
ments under discussion and analyzes the main aspects of artistic and methodological constituent 
of the training organization on basis of the author’s first-hand acquaintance with curricula and 
interviewing the lecturers of the two departments of these educational institutes.

In the educational institutes under consideration, there are art metal departments, where jewel-
ler’s art is studied for several semesters in the context of the general special subject Art Metal, 
while the dominant trend is architectural and decorative metal (forging). Students can also choose 
creating a jewel as the theme of their graduate works. The artistic trend of the activities of both 
educational institutes is based on the principles of preservation and development of the Ukrainian 
national arts, particularly the art of metal working, as well as integration of the Ukrainian artists 
into global artistic process.

Keywords: art education, art metal, jeweller’s art, forging.

УДК 739+671.1](477)Лобортас Сергій Луць 
(Львів)

ОСОБЛИВОСТІ ТИПОЛОГІЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ТВОРІВ МИСТЕЦТВА КЛАСИЧНОГО  
ЮВЕЛІРНОГО ДОМУ «ЛОБОРТАС»

У статті проаналізовано типологічну структуру творів Класичного ювелірного Дому «Ло-
бортас», який є зразком високого фахового рівня сучасного українського ювелірного мистец-
тва. Типологічний діапазон представлений асортиментом ювелірних виробів, що їх класифі-
кують за функціональним призначенням, жанровою тематикою та технологічно-технічними 
процесами. Типологічні групи ювелірних, інтер’єрних та релігійних прикрас утворюють низ-
ку сюжетно-функціональних концепцій, які є віддзеркаленням соціальних потреб і наслідком 
культурно-естетичного поступу.

Ключові слова: Класичний ювелірний Дім «Лобортас», типологічні групи, класифікація, 
асортимент, ювелірні вироби, функціональне призначення, тематика, технологічно-технічні 
процеси.

В статье анализируется типологическая структура произведений Классического ювелирного 
Дома «Лобортас», который является образцом высокого профессионального уровня современного 
украинского ювелирного искусства. Типологический диапазон представлен ассортиментом юве-
лирных изделий, которые классифицируются по функциональному назначению, жанровой тема-
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тике и технологически-техническим процессам. Типологические группы ювелирных, интерьер-
ных и религиозных украшений образуют ряд сюжетно-функциональных концепций, которые 
являются отражением социальных потребностей и следствием культурно-эстетического развития.

Ключевые слова: Классический ювелирный Дом «Лобортас», типологические группы, клас-
сификация, ассортимент, ювелирные изделия, функциональное назначение, тематика, техно-
логически-технические процессы.

The article analyzes the typological structure of the works of Lobortas Classic Jewelry House, 
which is an example of high professional level of modern Ukrainian jewellery. The breadth of 
typological range is represented by assortment of jewellery that is classified by its functionality, 
genre thematics, and technological and technical processes. The typological groups: jewellery, art 
objects, and religious art – form a chain of the plot-function conceptions that reflects the social 
demands and are the consequences of cultural and aesthetic progress. 

Keywords: Lobortas Classic Jewelry House, typological groups, classification, assortment, jewel-
lery, functionality, thematics, technological and technical processes.

Сучасне українське ювелірне мистецтво вміщує в собі низку художньо-образних і 
технологічно-технічних процесів, що, трансформуючись у типологічні групи, утворюють 
ряд сюжетно-функціональних концепцій ювелірних предметів, які є віддзеркаленням 
суспільних потреб та наслідком культурно-естетичного поступу. Типологічний діапазон 
ювелірних виробів базується, як правило, на традиціях і новаторстві технологічно-техніч-
ного арсеналу художників-ювелірів та художньо-образному мисленні, яке реалізується у 
формуванні концептуальних циклів ювелірних композицій. Нині поряд із численними 
українськими ювелірними фірмами та представниками авторського ювелірства, такими, 
як: ТОВ «Соломія-Інвест» (м. Вінниця), ювелірна майстерня «Євлогія» (м. Київ), юве-
лірний дім «Дюльбер» (м. Сімферополь), О. Дюпре (м. Кривий Ріг), О. Гаркус (м. Ко-
сів), Ш. Пержан і К. Кравчук (м. Чернівці) та інші, яскраво вирізняється Класичний 
ювелірний Дім «Лобортас» (м. Київ; далі – КюД «Лобортас»), який є зразком високого 
фахового рівня та багатогранної мови сучасного українського ювелірного мистецтва [3, 
с. 6–11, 17, 22, 32–33, 56–57, 62–63, 108–109]. Вироби, створені «лобортасівцями», ре-
презентовані широким асортиментом та відзначені світовими ювелірними нагородами, 
увійшли в зібрання декількох націо нальних музеїв і вміщені в альбоми й каталоги, що 
відтворюють багату типологічну палітру ювелірних творів, зберігаються в приватних 
колекціях у багатьох країнах світу, підтверджуючи цим високий мистецький рівень [1].

Відзначимо, що ряд важливих аспектів щодо особливостей типології та різних ме-
тодів систематизації асортименту творів декоративно-прикладного мистецтва, зокрема 
художньої обробки металу, розглянуто в публікації Х. Содомори «Типологія метале-
вих прикрас та шкіряних доповнень до традиційного чоловічого одягу в українських 
Карпатах кінця ХІХ – початку ХХ століття». У цій статті проаналізовано різні методи 
типологічної класифікації народних металевих прикрас та виробів іншого вжиткового 
призначення, що висвітлюють у своїх наукових працях С. Боньковська, Ю. Юсипчук, 
Л. Суха, Г. Врочинська, при цьому Х. Содомора чітко вибудовує власну структурну 
позицію [4]. Варто зауважити: хоча типологія народних металевих прикрас активно 
досліджувалася, однак зазначені питання сучасного професійного ювелірного мистец-
тва досі залишаються відкритими, при цьому можна провести аналогію основних 
принципів побудови типологічної схеми.

Актуальність аналізу класифікації ювелірних творів КюД «Лобортас» зумовлена 
різноманіттям художньо-образної тематики конструктивно-формотворчих процесів, 
традиційних та інноваційних ювелірних технік (гаряча емаль, гравіювання), багат-
ства вжиткового асортименту предметів (натільні прикраси, комплекти, гарнітури, 
вироби інтер’єрного характеру, сакрального призначення).

Мета статті – проаналізувати особливості асортименту ювелірства КюД «Лобор-
тас», який відтворює широкий діапазон типологічних груп, що їх класифікують 
функціонально за призначенням, тематикою та технологічно-технічними процесами.
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КюД «Лобортас» – це українська ювелірна фірма, яка своїм формулюванням де-
кларує чітку позицію, що окреслює стратегічні принципи створення лінії асортименту 
ювелірних виробів і передбачає сегментацію унікальних родинних та колекційних 
коштовностей. Як зауважує засновник і власник зазначеної ювелірної фірми І. Ло-
бортас, у їхньому класичному ювелірному домі створюються не просто предмети 
ювелірного мистецтва, які існують переважно в одному екземплярі, але й твори му-
зейного рівня, що гідні стати еталоном нового часу в українському та світовому юве-
лірстві. Прикладом інноваційних і традиційних вирішень у творчості «лобортасів-
ців» є ювелірні предмети, які мають усталену класифікацію та специфіку утворення 
за художньо-образною тематикою, технологічно-технічними аспектами, матеріалами 
та функціональним призначенням. В асортименті наявні різноманітні коштовні при-
краси різного вжитку, у яких застосовано технологічно-технічні процеси каменеріз-
ного мистецтва, методи інженерного ювелірства, новаторські прийоми в класичних 
техніках гравіювання та гарячої емалі. Тут яскраво розкривається широкий спектр 
накопиченого культурно-історичного досвіду, де стратегія створення високохудожніх 
зразків ювелірства еталонного значення є головним пріоритетом «лобортасівців», які 
не обмежуються одним напрямом, а постійно перебувають у пошуках нових аван-
гардних завдань [5, с. 114]. «Лобортасівці» виконують ювелірні твори, що відзнача-
ються оригінальністю й неординарністю художньо-образних концепцій, складністю 
і якістю технічного виконання та є рівноцінні із шедеврами ювелірного мистецтва 
світового значення. Асортимент художників-ювелірів КюД «Лобортас» складається з 
розроблених позиційних ліній ювелірних виробів – це світські прикраси (гарнітури, 
комплекти, кольє, браслети, сережки, каблучки), предмети релігійного змісту (хрес-
ти, панагії, ладанки, іконки), кабінетні настільні прикраси (письмові та декоративні, 
а також курильні набори), речі інтер’єрного характеру – скульптура з листової міді 
та з коштовним покриттям. Художньо-образні концепції творів «лобортасівців» за-
звичай плануються та поєднуються в тематичні колекції, серії робіт, присвячені одній 
темі й об’єднані загальною ідеєю. Типологія ювелірних виробів зазначеного творчого  
колективу класифікується за родами й типологічними групами, які у свою чергу 
через родові відмінності, що вирізняються функціональними особливостями, мають 
розгалужену типологічну структуру, яка поділяється на підгрупи, типи та підтипи 
й відзначається багатством дорогоцінних металів, коштовного каміння та інших різ-
номанітних матеріалів, конструктивно-формотворчих чинників, що також відрізня-
ються за технічними засобами виготовлення творів. Варто відзначити, що при цьому 
домінуючу роль відіграє естетична функція, а підпорядковуючу – практична. Обрані 
пріоритети засвідчують неабияку значимість романтизму художньо-образної ідеї у 
взаємодії з авангардними технологічно- технічними процесами, які дають підстави 
розрізняти асортимент «лобортасівців» за підгрупами, що характеризуються застосу-
ванням класичних ювелірних технік і утворюють потужний арсенал традиційних та 
інноваційних технічних прийомів.

Різноманітність багатопланової тематичної концепції виготовлення ювелірних ви-
робів КюД «Лобортас» чітко сформувала утверджену типологічну карту й дає змогу 
художникам та майстрам ефективно організовувати і спрямовувати творчі ідеї у ви-
робничий процес. Естетична природа та декоративно-функціональні чинники є основ-
ними у створенні ювелірних композицій «лобортасівців», що репрезентують цікавий 
асортимент ювелірних предметів та системно класифікуються. Ювелірні твори за їх 
функціональними призначеннями, жанровими й технологічними ознаками «лоборта-
сівці» виокремлюють у типологічні групи: ювелірні прикраси, інтер’єрні прикраси, 
релігійні прикраси, які відповідно поділяються на підгрупи, типи та підтипи. Так, 
типологічна група ювелірних прикрас має підгрупи: гарнітури, каблучки, сережки, 
брошки, підвіски, кольє, браслети, чоловічі прикраси; підгрупа каблучок поділяється 
на типи з назвами: «High-end», «Топ-клас», «Люкс-клас», «Pret-a-porte», «Світ нав-
коло нас», «Етнічні узори», а також на підтипи: «Обручальні», «Вінчальні» та «За-
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ручальні». Інтер’єрні прикраси можна об’єднати 
в підгрупи: декоративна скульптура, кабінетні 
прикраси, посуд, печатки, зброя, каменерізна 
пластика, колекції різних типів. Типологічна 
група релігійних прикрас вирізняється ювелір-
ними предметами: лампади, панагії та хрести, 
ікони, інтер’єрні прикраси, натільні хрестики, 
натільні іконки, іудаїка, прикраси, що мають 
змістовну тематику інших віросповідань.

У типологічній групі ювелірних прикрас 
творцями КюД «Лобортас» яскраво продемон-
стровано асортимент ювелірних виробів, зумов-
лений чітким функціональним призначенням 
предмета, – натільна прикраса або прикраса 
для одягу (брошки, чоловічі комплекти). Зазна-
чені твори об’єднано в підгрупи, що чітко відпо-
відають утвердженим пріоритетам – створення 
ювелірних прикрас рукотворним методом з ак-
центом на ексклюзивності виробу. «Лобортасів-
ці» дбають про відродження та розвиток дав-
ньої традиції, коли коштовності були ознакою 
соціального статусу й свідчили про успішність 
і художньо-естетичні критерії власника. Визна-
чення функціональності предмета конкретного 
підтипу коштовних прикрас здебільшого від-
разу передбачає та вказує на напрями розбу-
дови композиційних схем і засобів ювелірного 

формо творення, що дозволяє виявити художньо-естетичні й віртуозно-технічні ак-
центи. Композиційні схеми ювелірних виробів зазначеного підтипу ґрунтуються на 
художньо-виражальних прийомах – симетрія, асиметрія, контраст, нюанс, динамі-
ка, статика, ритм, – принципи застосування яких визначаються обраною художньо- 
образною ідеєю, що лежить в основі ювелірного твору. Технологічно-технічний арсе-
нал вирізняється широким застосуванням традиційних класичних ювелірних технік 
у поєднанні з інноваційними методами ведення формотворчих процесів, що визна-
чаються конкретними художньо-образними завданнями та якістю матеріалу, який 
використовується. У низці ювелірних технік, що їх застосовують під час створення 
ювелірних прикрас, помітно вирізняються такі: гравіювання, гаряча емаль, іннова-
ційні методи кріплення коштовного каміння, яке відіграє особливу роль у вирішенні 
формо творчих процесів та збагаченні художнього образу ювелірного виробу.

Підгрупа гарнітурів у творчому доробку «лобортасівців» поділяється на два типи: 
великі й малі ювелірні гарнітури. Ювелірні гарнітури – це комплекти ювелірних 
прикрас, які об’єднані однією сюжетною лінією, стилістикою композиційної схеми 
та мають спільні принципи і методи художнього формотворення, становлячи єдиний 
ювелірний ансамбль. Як правило, до повного великого ювелірного гарнітура належать 
комплекти, що складаються з ювелірних предметів, які утворюють єдину композицію: 
кольє, сережки, каблучка або браслет. Також існують комплекти із сережок, підвіски 
або брошки, браслета чи каблучки. До типу великих гарнітурів належать: «Чарівне 
джерело» (2007), що складається з кольє, сережок та браслета, де використано мате-
ріали – золото, діаманти, топаз, кварц; «Хуанхе» (2007), предмети – кольє, сережки, 
браслет, каблучка, які виготовлено з таких матеріалів – золото, діаманти, рубіни, 
смарагди, сапфіри, перли. Комплекти, утворені з варіацій двох або трьох ювелірних 
предметів – сережок і каблучки, браслета й каблучки або кольє та каблучки, ви- 
окремлюються в тип неповного малого ювелірного гарнітура. Наприклад: «Цвітіння 

Брошка‑підвіска «Квітка – 
Райський Сад» (типологічна 

група ювелірних прикрас). КюД 
«Лобортас». Золото, спесартин, 
сапфір‑теракот, рубіни. 2012 р.
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у поєднанні з інноваційними методами ведення формотворчих процесів, що визнаМу поєднанні з інноваційними методами ведення формотворчих процесів, що визна
чаються конкретними художньо-образними завданнями та якістю матеріалу, який Мчаються конкретними художньо-образними завданнями та якістю матеріалу, який 

низці ювелірних технік, що їх застосовують під час створення Мнизці ювелірних технік, що їх застосовують під час створення 
ювелірних прикрас, помітно вирізняються такі: гравіювання, гаряча емаль, інноваМювелірних прикрас, помітно вирізняються такі: гравіювання, гаряча емаль, іннова

«Лобортас». Золото, спесартин, 

М
«Лобортас». Золото, спесартин, 

теракот, рубіни. 2012

М
теракот, рубіни. 2012 р.

М
р. Ф

ювелірних прикрас рукотворним методом з ак

Ф
ювелірних прикрас рукотворним методом з ак
центом на ексклюзивності виробу. «Лобортасів

Ф
центом на ексклюзивності виробу. «Лобортасів
ці» дбають про відродження та розвиток дав

Ф
ці» дбають про відродження та розвиток дав
ньої традиції, коли коштовності були ознакою 

Ф
ньої традиції, коли коштовності були ознакою 
соціального статусу й свідчили про успішність 

Ф
соціального статусу й свідчили про успішність 
і художньо-естетичні критерії власника. ВизнаФі художньо-естетичні критерії власника. Визна
чення функціональності предмета конкретного Фчення функціональності предмета конкретного 
підтипу коштовних прикрас здебільшого відФпідтипу коштовних прикрас здебільшого від
разу передбачає та вказує на напрями розбуФразу передбачає та вказує на напрями розбу
дови композиційних схем і засобів ювелірного Фдови композиційних схем і засобів ювелірного 

творення, що дозволяє виявити художньо-естетичні й віртуозно-технічні акФтворення, що дозволяє виявити художньо-естетичні й віртуозно-технічні ак
центи. Композиційні схеми ювелірних виробів зазначеного підтипу ґрунтуються на Фценти. Композиційні схеми ювелірних виробів зазначеного підтипу ґрунтуються на 

Е
– натільна прикраса або прикраса 

Е
– натільна прикраса або прикраса 

для одягу (брошки, чоловічі комплекти). Зазна

Е
для одягу (брошки, чоловічі комплекти). Зазна
чені твори об’єднано в підгрупи, що чітко відпо

Е
чені твори об’єднано в підгрупи, що чітко відпо
відають утвердженим пріоритетамЕвідають утвердженим пріоритетам
ювелірних прикрас рукотворним методом з акЕювелірних прикрас рукотворним методом з ак
центом на ексклюзивності виробу. «ЛобортасівЕцентом на ексклюзивності виробу. «Лобортасів
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сакури» (2011), предмети – сережки, каблуч-
ка, матеріали – золото, діаманти, рожевий 
кварц; «Маки» (2008), предмети – підвіска, 
каблучка, матеріали – золото, емаль.

Підгрупа каблучок, окрім основної прак-
тичної функції прикраси, виконує естетичну 
функцію й демонструє розвиток художньо-
культурного процесу, що відобра жається 
у виготовленні різножанрової тематичної 
структури зазначених ювелірних предме-
тів, які виділяються в окремі вищеназва-
ні типи. Важливе значення у формуванні 
структурної концепції підгрупи каблучок 
реалізується в утіленні нестандартних ідей, 
формотворчих вирішень, особ ливих при-
йомів та ювелірних технік. Мета створення  
широкого тематичного діапазону групи 
каблучок – виразними засобами ювелір-
ства передати в мініатюрі багатогранну й 
багатобарвну красу світу, де художниками- 
ювелірами відтворюються погляди на істо-
рію, релігію, культуру, мистецтво та нау-
ку. У художньо-образних ідеях створення 
каблучок наявні елементи сюжетних ліній 
з інших видів мистецтва – театру, музики, 
живопису, архітектури. Глибока філософія, закладена у творах «лобортасівців», допо-
магає знайти новітні вирішення композиційних і формотворчих процесів, що відобра-
жають утверджені пріоритети власного стилю – «Романтичний авангард».

Відзначимо, що нині в стінах КюД «Лобортас» формується третя колекція світово-
го значення – «Третя Всесвітня», в основі якої – тип каблучок «High-end», що є зраз-
ком архітектурного мислення під час створення ювелірних виробів з усіма характер-
ними ознаками новоутвореного стилю «лобортасівців». Художньо-образна тематика 
позначена впливом романтичних настроїв у поєднанні з інноваційними авангардними 
прийомами ювелірного формотворення. Композиційні схеми каблучок складаються 
переважно із симетричних елементів, які насичені значною кількістю коштовного ка-
міння з акцентом на центральному великому камені. Наприклад: «На літньому балу» 
(золото, сапфір, діаманти; 2008 р.); «Послання небес», каблучка-підвіска (золото, 
діаманти, аквамарин; 2010 р.); «Чарівник Смарагдового міста» (золото, діаманти, 
смарагд; 2009 р.); «Після дощу» (золото, танзаніт, діаманти, сапфіри; 2009 р.). Проте 
асиметричним вирішенням композиції вирізняється каблучка «Царівна-Лебідь» (зо-
лото, діаманти – 2525 шт.; 2011 р.), що вві йшла до книги «Світові рекорди Гіннеса». 

Тип каблучок «Топ-класу» – це також вияв творчої співпраці художника й майстра 
зазначеного колективу. Ці вироби вирізняються складними композиційними, формо-
творчими та технологічно-технічними прийомами і репрезентовані творами: «Сер-
це Далі» (золото, кварц, рубіни, діаманти; 2011 р.); «Генезис» (золото, діаманти; 
2011 р.); «Сади Версаля» (золото, вороб’євит, діаманти; 2014 р.).

Каблучки типу «Люкс-класу» – ювелірні вироби, які створені із золота 750-ї про-
би, деякою мірою є «золотим стандартом» у ювелірстві «лобортасівців». У цих творах 
використано коштовне каміння й різноманітні мінерали: смарагд, гранат, діамант, 
сапфір, рубін, перли. Застосування техніки гарячої емалі надає ювелірним виробам 
особливої художньої виразності. Наприклад: «Суцвіття» (золото, перли, діаманти; 
2010 р.); «Вогні великого міста» (золото, сапфір, діаманти; 2006 р.); «Відлуння Все-
світу» (золото, діаманти; 2011 р.).

Шахи «Боспорські походи» 
(типологічна група інтер’єрних 

прикрас). КюД «Лобортас». Срібло, 
емалі, нефрит, дерево. 2006 р.

http://www.etnolog.org.ua
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У серії каблучок типу «Pret-a-porte» пред-
ставлені вироби, ідеї яких ґрунтуються на 
класичних принципах ювелірного мистецтва. 
Прикраси є неповторними завдяки виразному 
художньому образу, принципам ексклюзив-
ності та методам рукотворності: «Княжна» 
(золото, діаманти; 2010 р.); «Камертон» (зо-
лото, діаманти; 2010 р.); «Зупинись, мить» 
(золото, емаль, цаворити; 2011 р.).

У підгрупі каблучок також виокремлю-
ються типи («Знаки зодіаку», «Світ навколо  
нас», «Етнічні узори») та підтипи («Обру-
чальні», «Вінчальні», «Заручальні»), які 
відображають тематичні серії, що відповіда-
ють зазначеним назвам і яскраво презенту-
ють високу майстерність виконання виробів. 
У першій серії ювелірних виробів у формо-
творенні ключову роль відіграють елементи 
металопластики з арсеналом ювелірних тех-
нік та відповідним діапазоном коштовних 
матеріалів, а у двох інших типах і підтипах 
художньо-образні ідеї відображено в техніці 
гарячої емалі, де основ ними є відродження й 
інновації в техно логічних прийомах зазначе-
ної техніки. Наприклад: «Рак» (золото, діа-
манти, рубіни, перли; 2006 р.); «Поцілунок» 
(золото, емаль; 2008 р.); «Мосяж» (золото, 
діаманти, емаль; 2008 р.).

Підгрупа чоловічих прикрас вирізняється перснями, затискачами для краваток, за-
понками та значками. Композиційна схема предметів здебільшого побудована на осно-
ві лаконічно стилізованих геометричних елементів, де декором слугують коштовне ка-
міння, гравіювання й гаряча емаль. Тематика виробів відображає романтичні настрої 
«лобортасівців»: запонки «Дорога в небо» (золото, діаманти; 2011 р.); затискач для 
краватки «Врубель» (золото, діаманти, сапфіри; 2008 р.); перстень «Талісман часу» 
(золото, смарагд, гагат; 2008 р.).

Підгрупа сережок займає важливе місце в асортименті КюД «Лобортас», де в осно-
ві композицій лежать принципи як симетричних, так і асиметричних схем. У формо-
творенні застосовується повний арсенал ювелірних технік та широкий спектр різних 
дорогоцінних матеріалів. Акцентується на головному елементі композиції, яка побу-
дована на рослинному чи геометричному орнаменті, де в центрі розміщено виразний 
коштовний камінь, оздоблений віртуозним гравіюванням. Також під час виготовлення 
ювелірних виробів зазначеної підгрупи майстерно застосовано техніку гарячої емалі. 
Наприклад: «Мальва» (золото, емаль, діаманти; 2008 р.); «Каре» (золото, діаманти; 
2011 р.); «Північне сяйво» (срібло, діаманти, топаз; 2009 р.); «Зелений горошок» (зо-
лото, діаманти, цаворити, перли; 2007 р.).

У підгрупах брошок, підвісок, браслетів в основі художньо-образних ідей про-
стежуються міфологічні, зооморфні та рослинні мотиви: «Прогулянка короля» (зо-
лото, діаманти – 228 шт., перли – 18 шт., гаряча емаль по «монетному гравіюванні»; 
2007 р.); «Овен» (золото, діаманти, рубіни, бурштин, емаль; 2009 р.); брошка- підвіска 
«Квітка – Райський Сад» (золото, спесартин, сапфір-теракот, рубіни; 2012 р.); брош-
ка «Зоряний шлях» (золото, родій, діаманти; 2008 р.).

Варто відзначити, що наявність кабінетної прикраси або розкішного сувеніра на 
столі ділової людини свідчить про респектабельність власника ювелірного твору, тому 

Ювелірна симфонія «Душа світу» 
(типологічна група інтер’єрних 

прикрас). КюД «Лобортас».  
Срібло, золото, діаманти, сапфіри, 

зірковий сапфір – 28 каратів, 
шпінель, раухкварц, ляпіс‑лазурі, 

нефрит. 2006 р.
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створення предметів підгрупи об’ємно-
пластичних композицій інтер’єрних при-
крас обумовлено соціальним статусом та 
культурно-естетичним рівнем поціновувача 
мистецтва. Ювелірні твори зазначеної під-
групи виконують декоративну або утилітар-
ну функцію, указують на філософські по-
гляди власника, деякою мірою натякають 
на особливість і значення буття. Широкий 
тематичний діапазон та художньо-образ-
ні ідеї «лобортасівців» здебільшого мають 
глибокий алегоричний підтекст. У виконан-
ні творів застосовуються складні техноло-
гічно-технічні процеси, де наголошується 
на принципах і методах рукотворності й до-
вершеності роботи в матеріалі, при цьому 
використовується синтез інженерного мис-
лення та складних ювелірних технік («мо-
нетне гравіювання», художня гаряча емаль, 
креативні прийоми металопластики). Під-
група інтер’єрних прикрас КюД «Лобор-
тас» розгалужується на типи, що їх репре-
зентують твори: скульптура – «Мойсей» 
(золото, срібло, діаманти, рубіни; 2012 р.); 
кабінетні – підставка для книг «Кирило та 
Мефодій» (срібло, золото, бронза, нефрит, 
яшма, діаманти; 2011 р.); посуд – чарковий 
набір «Солоха» (срібло, рубіни, яшма, агат; 
2014 р.); підтипи печаток – подарункові, 
знаки зодіаку, східний гороскоп – «Водо-
лій» (золото, срібло, діаманти; 2007 р.), 
«Риби» (золото, срібло, діаманти; 2007 р.), 
«Кабан» (золото, діаманти; 2007 р.); декоративна зброя – мисливський ніж «Полю-
вання на оленя» (бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти; 2013 р.); камене-
різна скульптура – «Підсніжник» (срібло, гаряча емаль, кахолонг, нефрит, онікс, 
кварц; 2006 р.).

Зазначимо, що в підгрупі інтер’єрних прикрас яскраво виділяється скульптурна 
композиція шахів «Боспорські походи» (срібло, емалі, нефрит, дерево; 2006 р.). Окрім 
виразної художньо-образної драматургії твору, яка обігрується властивістю обраних 
матеріалів, декоративно-пластичною стилізацією та віртуозним застосуванням особ-
ливих технічних прийомів формотворення, ювелірний виріб вирізняється технологіч-
ним ноу-хау – синхронізованою механікою електричної системи підняття й опускання 
шахового поля, під яким розміщено аркаду для зберігання «битих» фігур чи всієї 
партії, які в ході гри або після її закінчення повністю ховаються в середи ну стола.

Слід зауважити, що аналогією високої фахової майстерності «лобортасівців» у мис-
тецтві техніки сучасного українського каменерізного ювелірства є творчість С. Воль-
ського (м. Львів), О. Мірошнікова (м. Миколаїв Львівської обл.), О. Ємельянова 
(м. Київ) та інших художників з багатим тематичним спектром саме в цій техніці 
ювелірної скульптури [6, с. 122; 7, с. 6–7; 3, с. 102–103].

Художньо-образна концепція підгрупи релігійних прикрас мистців КюД «Ло-
бортас» висвітлює сутність релігії та її вплив на суспільство протягом усієї істо-
рії людства. Зазначена підгрупа представлена ювелірними творами функціонального 
призначення: лампади, панагії та хрести, ікони, натільні хрестики, підвіски, об’ємно-

Напрестольна лампада для 
Благодатного Вогню – Єрусалимська 

(Гробу Господнього), «Лампада 
Феофіла» (типологічна група 

релігійних прикрас). КюД «Лобортас». 
Золото, срібло, діаманти, дерево, 

сталь, художнє скло. 2013 р.

http://www.etnolog.org.ua

І
«Риби» (золото, срібло, діаманти; 2007

І
«Риби» (золото, срібло, діаманти; 2007
«Кабан» (золото, діаманти; 2007І«Кабан» (золото, діаманти; 2007
вання на оленя» (бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти; 2013Івання на оленя» (бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти; 2013
різна скульптура Ірізна скульптура – «Підсніжник» (срібло, гаряча емаль, кахолонг, нефрит, онікс, І– «Підсніжник» (срібло, гаряча емаль, кахолонг, нефрит, онікс, 
кварц; 2006 Ікварц; 2006 р. Ір. І). І).

Зазначимо, що в підгрупі інтер’єрних прикрас яскраво виділяється скульптурна ІЗазначимо, що в підгрупі інтер’єрних прикрас яскраво виділяється скульптурна 
композиція шахів «Боспорські походи» (срібло, емалі, нефрит, дерево; 2006Ікомпозиція шахів «Боспорські походи» (срібло, емалі, нефрит, дерево; 2006
виразної художньо-образної драматургії твору, яка обігрується властивістю обраних Івиразної художньо-образної драматургії твору, яка обігрується властивістю обраних 
матеріалів, декоративно-пластичною стилізацією та віртуозним застосуванням особІматеріалів, декоративно-пластичною стилізацією та віртуозним застосуванням особ

М
– підставка для книг «Кирило та 

М
– підставка для книг «Кирило та 

Мефодій» (срібло, золото, бронза, нефрит, 

М
Мефодій» (срібло, золото, бронза, нефрит, 

р.); посуд

М
р.); посуд – чарковий 

М
– чарковий 

набір «Солоха» (срібло, рубіни, яшма, агат; 

М
набір «Солоха» (срібло, рубіни, яшма, агат; 

р.); підтипи печаток

М
р.); підтипи печаток – подарункові, 

М
– подарункові, 

знаки зодіаку, східний гороскопМзнаки зодіаку, східний гороскоп – «ВодоМ– «Водо-М-
лій» (золото, срібло, діаманти; 2007Млій» (золото, срібло, діаманти; 2007 р.), Мр.), 
«Риби» (золото, срібло, діаманти; 2007М«Риби» (золото, срібло, діаманти; 2007 р.), Мр.), 
«Кабан» (золото, діаманти; 2007М«Кабан» (золото, діаманти; 2007 р.); декоративна зброяМр.); декоративна зброя
вання на оленя» (бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти; 2013Мвання на оленя» (бивень мамонта, дамаська сталь, срібло, діаманти; 2013

– «Підсніжник» (срібло, гаряча емаль, кахолонг, нефрит, онікс, М– «Підсніжник» (срібло, гаряча емаль, кахолонг, нефрит, онікс, 

Зазначимо, що в підгрупі інтер’єрних прикрас яскраво виділяється скульптурна МЗазначимо, що в підгрупі інтер’єрних прикрас яскраво виділяється скульптурна 

Ф
креативні прийоми металопластики). Під

Ф
креативні прийоми металопластики). Під-

Ф
-

група інтер’єрних прикрас КюД «Лобор

Ф
група інтер’єрних прикрас КюД «Лобор-

Ф
-

тас» розгалужується на типи, що їх репре

Ф
тас» розгалужується на типи, що їх репре-

Ф
-

– «Мо Ф– «Мойсей» Фйсей» 
(золото, срібло, діаманти, рубіни; 2012 Ф(золото, срібло, діаманти, рубіни; 2012 р.); Фр.); 
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пластичні композиції, а також вироби, що мають змістовну тематику інших віроспо-
відань. Оригінальністю архітектоніки формотворення вирізняються лампади, де зав-
дяки унікальному способу конструювання основного каркаса композиції вогонь, що 
передбачений за функціональним призначенням, незважаючи на погодні умови, прак-
тично не згасає. Наприклад: мала лампада для Благодатного Вогню «Храм Гробу Гос-
поднього» (срібло, золото, діаманти, цінні породи дерева, вітражі, латунь; 2013 р.).

Специфіка творчого поступу КюД «Лобортас» сформувала широкий діапазон 
асортименту творів ювелірства, багатогранного за жанровим і тематичним спряму-
ванням. Ювелірні композиції, у яких використано традиційні методи роботи, завжди 
поєднують у собі інноваційні складові та мають характерні функціональні ознаки, 
як і в мистецтві майстрів дому «Фаберже», що слугує зразком для «лобортасівців», 
пріоритетом є створення унікальних предметів, цікавих та сміливих своїми аван-
гардними вирішеннями. Аналізуючи архітектоніку типологічних структур сучасних 
ювелірних фірм світового рівня, що спеціалізуються на виготовленні ексклюзивних 
творів, можна провести паралелі з аналогічною типологією ювелірства дому «Буче-
латті» (Італія ), який є представником модерністських течій, має давню історію та 
продовжує відродження й розвиток класичних ювелірних технік [8]. Варто відзначи-
ти, що серед представників сучасного українського ювелірного мистецтва аналогічні 
принципи побудови типології творів утвердили кримськотатарські майстри ювелірно-
го дому «Дюльбер» (м. Сімферополь). В асортименті фірми є «...широке коло типів 
ювелірних виробів, що створюють ювеліри “Дюльбер”: сувенірна пластика, інтер’єрні 
прикраси, зброя, оправи для книг та чимало інших виробів, проте превалюють, звіс-
но ж, жіночі й чоловічі прикраси та аксесуари (кольє, підвіски, сережки, персні, 
браслети, брошки, запонки, годинники» [2, с. 90–91].

Проаналізувавши типологічну карту ювелірних виробів КюД «Лобортас», доходимо 
висновку, що асортимент виробів є досить різноманітний та має розгалужену структуру 
класифікації переважно за функціональним призначенням. Планування й формування 
основних типологічних груп, які у свою чергу поділяються на підгрупи, типи та підти-
пи, обумовлюються функціональними, жанровими й тематичними ознаками, за якими 
характеризуються ювелірні твори. Принципи та методи роботи визначають особливості 
асортименту і характер загальної концепції типологічної структури. Слід відзначити, 
що твори «лобортасівців» демонструють увесь арсенал ювелірних технік, застосування 
яких передбачається художньо-образною ідеєю твору та матеріалами.  Серії ювелір-
них емалей, диференційовані за технологічними аспектами, виразно репрезентовано 
каблучками, підвісками, сережками, що мають різножанрове тематичне спряму вання. 
«Монетне гравіювання» в об’ємно-пластичних композиціях, застосування  значної 
кількості коштовного каміння та інші технологічно-технічні виражальні засоби стали 
візитівками творчості КюД «Лобортас». Зауважимо, що кожна концепція створення 
окремого ювелірного твору чи цілої групи в основі має виразний художній образ, який 
обігрується різними авангардними способами формотворення. Ексклюзивність та вір-
туозне виконання виробу вручну є головними пріоритетами «лобортасівців». 

Також треба відзначити, що вироби КюД «Лобортас» утворюють підтипи, зумов-
лені термінами, об’ємами та складністю технологічно-технічних процесів. Якщо пред-
мети типологічної групи ювелірних прикрас підгрупи каблучок або сережок можуть 
виготовлятися у великих кількостях, то предмети типологічної групи інтер’єрних 
прикрас підгрупи скульптури чи кабінетних речей можуть виконуватися в обмеженій 
кількості впродовж тривалого терміну (із залученням команди ювелірів різних квалі-
фікацій). Наприклад, скульптурну симфонію «Душа світу» (срібло, золото, діаманти, 
сапфіри, зірковий сапфір – 28 каратів, шпінель, раухкварц, ляпіс-лазурі, нефрит; 
2006 р.) протягом двох років створював 21 майстер.

Отже, з огляду на особливості типологічної структури – широке розгалуження на 
підгрупи, типи й підтипи творів, бачимо, що останнім, які вирізняються за функціо-
нальним призначенням, властиві жанрові та тематичні ознаки, архітектурно-конструк-
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тивне й інженерне мислення, використання потужного арсеналу традиційних та інно-
ваційних технологічно-технічних процесів, застосування значної кількості коштовного 
каміння, дорогих металів, а також різноманітних природних матеріалів. Можна ствер-
джувати, що творчість КюД «Лобортас» є зразком високого ювелірного мистецтва, яке 
розвивається в контексті українського та світового ювелірства. Специфіка й діапазон 
асортименту, принципи і методи роботи висвітлюють стилістику «Романтичного аван-
гарду», а також підтверджують сутність «класичний» у формулюванні назви творчого 
колективу – Класичний ювелірний Дім «Лобортас».
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SUMMARY

The article analyzes the typological structure of the works of Lobortas Classic Jewelry House, 
which is an example of high professional level of modern Ukrainian jeweller’s art. The breadth of 
typological range is represented by assortment of jewellery that is classified by its functionality, 
genre thematics, and technological and technical processes. The typological groups: jewellery, art 
objects, and religious art – form a chain of the plot-function conceptions that reflects the social 
demands and are the consequences of cultural and aesthetic progress. The topicality of analyzing 
the typology of the Lobortas C.J.H. jewellery ensues from the diversity of artistic and figurative 
thematics of structural and formative processes, traditional and innovative jewellery techniques 
(high-temperature enamel, engraving), plenty of objects used (adornments worn next to the skin, 
suites of furniture, sets, interior wares, sacral articles). The artistic and figurative conceptions 
of the Lobortas production are usually planned and combined into certain thematic collections, 
series of works devoted to the same subject and united by common idea. The systemic typology 
of jewellery of the creative team under consideration is classified and divided into sorts and typo-
logical groups, which, in turn, through the sort characteristics distinguished by their functional 
features, have the ramified typological structure that is subdivided into subgroups, types and 
subtypes while expressing its plenty of precious metals, precious stones and various other materi-
als, structural and formative factors which are also distinguished by their own technical means 
of article production. It should be noted that the aesthetic function plays the dominant role while 
the practical one is subordinating. The priorities chosen by the jeweller’s artists are indicative 
of great importance of romanticism of artistic and figurative idea in cooperation with advanced 
technological processes which afford ground for discerning the assortment of the Lobortas House 
by its subgroups characterized by application of classic jewellery techniques, and form a powerful 
arsenal of traditional and innovative techniques and confirm the definition classic in formulating 
the name Lobortas Classic Jewelry House.

Keywords: Lobortas Classic Jewelry House, typological groups, classification, assortment, jewel-
lery, functionality, thematics, technological and technical processes.
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СПАДКОВІСТЬ ТРАДИЦІЙ  
ЛЕСЯ КУРБАСА – МИХАЙЛА ВЕРХАЦЬКОГО  
У ТВОРЧІЙ ТА ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

МИКОЛИ МЕРЗЛИКІНА

У статті досліджено життя і творчість відомого українського режисера й актора, кінопеда-
гога, заслуженого діяча мистецтв УРСР (1979), лауреата Національної премії України імені 
Тараса Шевченка (1999) Миколи Івановича Мерзликіна, його кінопедагогічну діяльність в 
Інституті екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачен-
ня імені І. К. Карпенка-Карого.

Ключові слова: Микола Мерзликін, Михайло Верхацький, Лесь Курбас, кіноосвіта в Украї-
ні, режисер телебачення, кінофакультет, театр, майстерня.

В статье исследованы жизнь и творчество известного украинского режиссера и актера, 
кинопедагога, заслуженного деятеля искусств УССР (1979), лауреата Национальной премии 
Украины имени Тараса Шевченко (1999) Николая Ивановича Мерзликина, его кинопедагоги-
ческая деятельность в Институте экранных искусств Киевского национального университета 
театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Ключевые слова: Николай Мерзликин, Михаил Верхацкий, Лесь Курбас, кинообразование 
в Украине, режиссер телевидения, кинофакультет, театр, мастерская.

The article examines life and creative work of the famous Ukrainian director and actor, cinema 
teacher, Honoured Art Worker of the Ukrainian SSR (1979), Laureate of the Тaras Shevchenko 
State Prize of Ukraine (1999) Mykola Merzlykin, as well as his cinema pedagogical activities in 
the Institute of Screen Arts at the I. Karpenko-Karyi Kyiv National University of Theatre, Film 
and TV.

Keywords: Mykola Merzlykin, Mykhailo Verkhatskyi, Les Kurbas, cinema education in Ukraine, 
director of television, cinema department, theatre, workshop.

Актуальність цього дослідження зумовлена потребою вивчення кінопедагогічної 
спадщини українського режисера, актора, кінопедагога, заслуженого діяча мистецтв 
УРСР (1979), лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка (1999) 
Миколи Івановича Мерзликіна (01.09.1936, м. Київ – 27.06.2006, м. Київ), який вхо-
дить у плеяду учнів геніального українського театрального режисера, педагога, режи-
сера-лаборанта Леся Курбаса, секретаря режисерського штабу «Березіль» Михайла 
Полієвктовича Верхацького, котрі не лише займалися творчістю, але й виховували 
молодих українських митців. Відомий український кінознавець Л. Брюховецька вва-
жає, що М. Мерзликін не лише був учнем курбасівця, але й забезпечував «спадко-
вість потужного театрального мистецтва Леся Курбаса» [1].

Наукові завдання цієї статті: дослідити життєвий і творчий шлях Миколи Івано-
вича Мерзликіна від студента до провідного українського режисера; проаналізувати 
творчу діяльність в українських театрах та на Київській кіностудії художніх фільмів 
ім. О. П. Довженка; навести список його творчих здобутків; реконструювати педаго-
гічну діяльність як художнього керівника майстерні режисерів телебачення Інституту 
екранних мистецтв (ІЕМ) Київського національного університету театру, кіно і теле-
бачення ім. І. К. Карпенка-Карого (КНУТКТ); розповісти про дипломні роботи учнів 
М. Мерзликіна.

Після закінчення Київського електротехнічного технікуму Микола Мерзликін 
у 1958 році вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва 
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ім. І. К. Карпенка-Карого (КДІТМ; нині – Київський національний університет теат-
ру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого) в акторсько-режисерську майстер-
ню М. Верхацького. До неї входили студенти-актори: В. Василенко, В. Попудренко, 
В. Розстальний, В. Горпенко, М. Форманюк, Л. Мерщій, Г. Андреєва, А. Бондар-
чук, Ю. Борисьонок, П. Вовк, Л. Зноба, А. Зубков, Л. Карпенко, P. Ковалевський, 
Л. Краст, 3. Мельниченко, Г. Плохотнюк, Р. Теплова, Ю. Тиркалов, В. Штефан. Та-
кож у цій майстерні виховувалися студенти-режисери: М. Мерзликін, В. Карпенко та 
А. Жилінський.

Студентка цієї майстерні Марія Форманюк (Кочур) згадувала, що Михайло По-
лієвктович Верхацький подавав учням приклад національної гідності, самосвідомос-
ті – незважаючи на двадцятирічне перебування в Узбекистані, спілкувався в побуті 
та викладав свій предмет «Майстерність актора» виключно українською мовою: «Ми, 
студенти, що з’їхалися з усіх куточків України, не дуже добре володіли нею, хоч кожен 
вивчав її в школі. Але в нас і не виникало питання, якою мовою спілкуватися під час 
лекцій, бо всім хотілося бути професіоналами в майбутньому, і, пересилюючи власну 
мовну убогість, поповнюючи словниковий запас, ми намагалися в усьому наслідувати 
свого професора. А для нього україномовне спілкування було нормою» [4, с. 200].

Стиль викладання Верхацького-педагога, за словами учня попередньої майстерні 
Миколи Мартона, був батьківським: «Нежный, мягкий, удивительный человек, лю-
бивший студентов как родных детей» [2].

Недарма учні позаочі ласкаво називали вчителя «дідом», який дуже любив своїх 
дітей та онуків: «Ніколи, аналізуючи якусь студентську роботу, він нікого не прини-
жував, не ламав або силував. Радше його лекції були схожі на бесіди-розмірковуван-
ня – про героя, події або дії, завдання та конфлікти» [4, с. 200].

Така парадигма була прищеплена Лесем Курбасом, про якого студенти 1950-х років 
не знали, оскільки впродовж двох десятиріч геніальний український митець зазна-
вав репресій. М. Мерзликін згадував, що з перших днів навчання, після досить сер-
йозного відбору на вступних іспитах, учитель розпочав виховання за курбасівською 
методою: «Ми ще не встигли отямитись як слід, а вже опинились у “творчому морі 
великого Майстра”. Безумовно, про це ніхто з нас не здогадувався і не відав. Ім’я 
Л. С. Курбаса було заборонено навіть називати. Зараз це зрозуміти, відчути і навіть 
уявити просто неможливо. Тоді це вважалося за норму. Михайло Полієвктович теж 
не йшов далі:

– Так робив мій вчитель, або:
– Це від мого вчителя.
Чомусь у нас не виникала цікавість уточнювати, а хто ж саме той учитель, що вчив 

нашого, і якого він так тепло згадує?» [5, с. 191].
Марія Кочур – однокурсниця М. Мерзликіна – зазначала, що в них на лекціях 

викладачі не вживали імен «заборонених» діячів – Леся Курбаса, В. Мейєрхольда та 
інших новаторів театру, а виховували студентів КДІТМ виключно за системою К. Ста-
ніславського: «Але як я тепер розумію, Михайло Полієвктович на лекціях намагався 
поєднати дві системи виховання акторів – К. Станіславського та Леся Курбаса, збли-
жуючи не тільки термінологію шкіл “майстерності актора” ближче до українського 
“курбасівського” театру, а й вселити в нас дух театру свого ВЧИТЕЛЯ» [4, с. 200].

М. Мартон зауважував, що творчу й педагогічну спадщину Леся Курбаса – учите-
ля М. Верхацького – було небезпечно згадувати, проте це робилося поза офіційними 
заняттями: «Моим учителем был Михаил Полиевктович Верхацкий, работавший еще 
с Курбасом. Учил-то он нас “по Станиславскому”... то есть лекции шли по системе 
Станиславского. Но вне лекций он рассказывал нам о Курбасе, о Мейерхольде, о 
Брехте, об английском театре, французском... Только вне лекций» [2].

Одногрупник М. Мартона Віктор Кісін, який став видатним українським телевізій-
ним режисером-педагогом, кандидатом мистецтвознавства, згадував, як їхній учитель 
у роки хрущовської відлиги докладав чимало зусиль, аби провести реабілітацію Леся 
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Курбаса – ходив по кабінетах чиновників, доводив важливість повернення не лише 
його чесного імені, але й творчої та педагогічної спадщини: «Пам’ятаю, як уже в 
1957 році пройнявся смутком і перестав ходити “нагору”, бо там не мали намірів по-
новити справж ню свободу. Спадщина і Мейєрхольда, і Курбаса, і Міхоелса лишалася 
крамолою.

Але все ж таки Михайло Полієвктович вийняв із домашньої схованки пожовклі 
папірці із записами зі щоденників Курбаса, його лекцій, цитував ці матеріали на уро-
ках, через що на інститутських засіданнях не раз мав неприємності. Він готував кур-
басівський спадок до друку, незважаючи на постійні фіаско в намаганнях кудись при-
лаштувати цей матеріал. Такою була віра М. П. в майбутнє свого вчителя» [3, с. 186].

М. Мерзликін на все життя запам’ятав невимовну радість М. Верхацького, коли 
реабілітація Леся Курбаса все-таки відбулася. У той день учитель з’явився в аудиторії 
№ 12, яка була закріплена за його майстернею, святково вдягнений, проте, на подив 
учнів, довго мовчав, не наважуючись почати розмову: «Очі випромінювали радісний 
і щасливий сум. Наче чекав на ту хвилину, яка ще не прийшла, аби порушити цю 
напружену тишу. Нарешті, набравши повітря на повні груди, Верхацький видихнув:

– Сьогодні реабілітовано Леся Степановича Курбаса...
Знову пауза... Стало ще тихіше...
Хто такий Курбас? Переконаний, що не тільки я, а може, й усі, хто тоді був в 

ауди торії, не чули, тим більше, не знали цього прізвища – Курбас. Ніяких асоціацій. 
А Михайло Полієвктович чекав на нашу реакцію. Ми зніяковіли... Він вдивлявся 
в нас – мовчазних, не дуже й зацікавлених. Було видно, щось перебирав у пам’яті, 
порівнював, згадував... і дійшов висновку, що ми ж, мабуть, не знаємо, бо не могли 
знати, про трагічну долю великого Майстра.

– Словами “мій вчитель” я прикривав слово “Курбас”, бо дотепер його не можна 
було називати вголос, – як завжди тихо, промовив він» [5, с. 192].

Після цього дві пари М. Верхацький розповідав своїм учням про свого Вчителя.
В. Кісін відзначав, що Михайло Полієвктович не нав’язував студентам Леся Кур-

баса, не надокучав спогадами, а підходив до опанування творчих надбань майстра 
творчо й неординарно: «Лекцій про “систему Курбаса” прочитав дві чи три за п’ять 
років, але ми, його учні, відчували, фантазували, здогадувалися. І “дід” дуже радів, 
коли у своїх фантазіях про Курбаса ми говорили про те, що насправді було. Таке 
ненаукове успадкування закарбувалося у пам’яті, в душі, і вже потім знаходило до-
кументальне підтвердження» [3, с. 185].

Продовжуючи традиції мистецького об’єднання «Березіль» ще в той час, коли 
не можна було називати ім’я його засновника, М. Верхацький з випускниками пер-
шої власної майстерні КДІТМ організував Молодіжний театр, який у липні – серп-
ні 1958 року гастролював по містах України (Харків, Дніпропетровськ, Кременчук, 
Кривий Ріг, Жданов (нині – Маріуполь), Донецьк та Артемівськ), де студенти- 
дипломники показали понад тридцять безкоштовних вистав у палацах культури, клу-
бах та на імпровізованих сценах, як, наприклад, на площі Кременчуцької ГЕС.

Цими гастролями М. Верхацький хотів через Центральний комітет ЛКСМУ, Пре-
зидію Українського театрального товариства та Українську республіканську раду 
професійних спілок, які були «шефами» студентського турне, забезпечити офіційне 
заснування театру, створеного з його учнів – акторів та режисерів. Проте чиновники 
вирішили розпорошити чудовий колектив, відправивши випускників по різним теат-
рам України.

Незважаючи на невдачу, М. Верхацький, який під час виховання другої майстерні 
отримав звання професора, не полишав надії про продовження цього педагогічного 
експерименту. Тому він з випускниками майстерні, у якій навчався М. Мерзликін, 
знову створив Молодіжний театр, який у червні – липні 1963 року провів безкоштов-
ні гастролі по Україні (Харків, Зміїв, Сєвєродонецьк, Запоріжжя, Дніпропетровськ, 
Донецьк, Жданов, Джанкой, Сімферополь, Луганськ, Київ).
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Художнім керівником Молодіжного театру, з якого складалася трупа, зрозуміло, 
був майстер курсу – М. Верхацький. Дипломників-акторів налічувалося дев’ятнадцять 
осіб, режисерів – троє, один з них – М. Мерзликін.

Наведемо список професійних помічників М. Верхацького: режисер-педагог – 
Н. Биченко; художники – заслужений діяч мистецтв УРСР М. Духновський, 
Й. Юцевич, І. Маслов; балетмейстер – заслужений артист УРСР В. Єрмолаєв; 
 баяніст – Г. Артеменко; художники-гримери – Ф. Вархолов, П. Коваленко; тренер 
з акробатики – В. Назаров; машиніст сцени – А. Щолоков; гример – Г. Руденко; 
директор- розпорядник – Ю. Тесленко.

На жаль, після завершення гастролей Молодіжний театр знову розформували, 
а  випускників – акторів та режисерів – відправили по різних театрах. Із цієї майстер-
ні, окрім М. Мерзликіна, вийшло багато провідних українських митців театру й кіно: 
актор драматичного театру, естради, артист цирку Валерій Василенко (01.01.1939, 
м. Ананьїв Одеської обл. – 26.05.1997, м. Київ); актор театру, народний артист Украї-
ни Владилен Попудренко (народився 04.07.1936 р., м. Чернігів); актор, народний ар-
тист України Віталій Розстальний (27.12.1936, с. Рейментарівка Корюківського р-ну 
Чернігівської обл. – 03.04.2006, м. Київ); актриса театру й кіно, театральний діяч, за-
служений працівник культури України Марія Кочур (дівоче прізвище – Форманюк; 
народилася 31.07.1942 р., м. Тамбов, Росія) та багато інших.

М. Мерзликін після отримання диплома працював режисером у театрах Маріу-
поля, Донецька, Києва. Назвемо вистави, поставлені М. Мерзликіним: «Пляшеч-
ки» О. Хмелика (1967), «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого (1968), «Стіна» Ю. Щер-
бака (1984), «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого (1990 р., у Київському українському 
драматичному театрі ім. І. Франка), «Чортів млин» І. Штока (1969), «Казка про 
царя Салтана» М. Римського-Корсакова (1987), «Золоторогий олень» О. Костіна 
(1991), «Казка про попа та наймита його Балду» Д. Шостаковича (1991), «Ріголетто» 
Дж. Верді (1999), «Пастка для відьми» І. Щербакова (1997), «Заметіль» Г. Свиридо-
ва (2000), «Лісова пісня» за драмою-феєрією Лесі Українки на музику М. Скоруль-
ського (2001), «Кощій Безсмертний» М. Римського-Корсакова (2002).

Продовжуючи традиції Леся Курбаса – Михайла Верхацького, Микола Мерзликін 
поєднував творчу діяльність із педагогічною. Так, за порадою свого вчителя та завдя-
ки його підтримці М. Мерзликін став викладачем КДІТМ у 1968 році, тобто вже 
через п’ять років після закінчення Інституту.

Учениця М. Мерзликіна, сучасний український кінорежисер-педагог, кандидат 
мистецтвознавства Л. Наумова вважає, що її вчитель провадив активну розбудову 
школи Леся Курбаса – Михайла Верхацького: «Відбувалося насичення, здобувався 
новий досвід, отримувалася нова практика, зрештою, відкрився для роботи новий 
напрям – підготовка не тільки театральних режисерів, а й режисерів телебачення. 
І, власне, ширше, – взагалі режисерів. Адже іще випускники Михайла Полієвктовича 
не зупинялися на театральних постановках, вони ішли далі – у широкий світ видо-
вищних мистецтв» [7, с. 257].

Упродовж 1970–1977 років М. Мерзликін працював актором і режисером театру-
студії кіноакторів при Київській кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка 
(нині – Національна кіностудія імені О. Довженка), де знявся у фільмах: «Тут нам 
жити» (Яків Чигирин), «Абітурієнтка» (Микола Васильович), «Кожний день життя» 
(Доценко), «Небо – земля – небо» (Іван Гай), «Театр невідомого актора» (Єрмолаєв), 
«Р. В. Р.» (батько), «Дума про Ковпака» («Карпати, Карпати...», Ніколаєв), «Ти тіль-
ки не плач» (льотчик) та ін. 

У 1978 році М. Мерзликін став головним режисером Київського молодіжного теат-
ру, з 1985 року – головним режисером Дитячого музичного театру в Києві.

Колишній учень М. Верхацького, а в першій половині 1990-х років завідувач ка-
федри телевізійної режисури на кінофакультеті КДІТМ В. Кісін запропонував Ми-
колі Мерзликіну набрати майстерню режисерів телебачення.

http://www.etnolog.org.ua
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Після серйозних вступних іспитів до майстерні М. Мерзликіна потрапили най-
кращі абітурієнти: Євген Матвієнко, Катерина Пивоварова, Олександр Онуфрієнко, 
Лариса Наумова, Ольга Рябун.

Для виховання студентів Микола Мерзликін підібрав високопрофесійний колек-
тив  однодумців – Ірину Дніпренко (викладала режисуру телебачення), Віталія Сав-
чука (навчав акторської майстерності), Василя Вітра та ін.

Одна зі студенток М. Мерзликіна Лариса Наумова згадувала, що до їхньої май-
стерні також була прикріплена асистент-стажист Олександра Мошкіна, учениця Ва-
дима Чубасова: «Без неї цей склад був би неповним. Саме вона перші роки уважно 
спостерігала за нашою роботою, конспектувала, систематизувала і робила висновки. 
Це, імовірно, і були перші спроби теоретичного осмислення роботи майстерні Миколи 
Івановича Мерзликіна» [7, с. 255].

Звернімо увагу, що серед педагогів кафедри були не лише учні М. Верхацького – 
В. Кісін, В. Горпенко (за порадою М. Верхацького перейшов до В. Івченка), М. Мерз-
ликін, В. Вітер (навчався в акторській майстерні М. Верхацького, а потім – у режи-
серській майстерні В. Кісіна), але й уже учні їхніх учнів – І. Дніпренко, О. Мошкіна. 
Так формувалася українська школа телевізійної педагогіки, яка через М. Верхацько-
го сягала корінням засад мистецького об’єднання «Березіль» Леся Курбаса. 

Показовим видається той факт, що одна з перших лекцій М. Мерзликіна була при-
свячена знайомству з М. Верхацьким, коли майстер повів своїх студентів на Байкове 
кладовище до могили свого вчителя, де й розповів про цю видатну особистість.

Незабаром М. Мерзликін приніс в аудиторію, де займалися його учні, портрет 
М. Верхацького, який був ніби незримо присутній під час навчання: «Спершу ви-
кликало подив. Надалі ім’я Михайла Полієвктовича Верхацького, або Діда, як його 
з любов’ю називав Микола Іванович, стало одним з найуживаніших імен. І ми самі, 
студенти, які ніколи не бачили Учителя, – ще одне з найшанованіших звернень до 
Верхацького, що його вживав Микола Іванович, – уже уявляли його повсякчасну 
присутність на репетиціях, заняттях, іспитах» [7, с. 256].

Одного разу, будучи незадоволений успіхами своїх учнів, М. Мерзликін забрав 
портрет учителя. Для студентів це стало серйозним уроком. «Та порожня стіна була 
нам німим докором увесь той час, доки на ній ізнову не з’явилося зображення Учи-
теля. Така сумлінна пам’ять і віддане збереження Традицій Школи були зумовлені її 
глибоким корінням і славетними справами» [7, с. 257].

М. Мерзликін написав спогади про свого вчителя М. Верхацького «Хай не зупи-
ниться річка», надруковані в першому номері журналу «Український театр» 1997 року.

Однією з головних засад школи телевізійної режисури була відданість традиції 
української режисури, повага й любов до вчителів – Леся Курбаса та його учня Ми-
хайла Верхацького, про що розповідала одна зі студенток майстерні Миколи Мерз-
ликіна: «Я пам’ятаю з розповідей Миколи Івановича (а це він повторював нам багато 
разів, імовірно, не випадково, а для того, аби наша пам’ять не пропустила, не відки-
нула те цінне, що крізь недобрий час вдалося перенести, зберегти і передати наступ-
никам), як Михайло Полієвктович уперше назвав перед ними, іще студентами, ім’я 
свого Учителя. До цього вони лише чули від нього: так говорив Учитель, так робив... 
Хто був той Учитель, відкрилося пізніше» [7, с. 257].

Студенти майстерні М. Мерзликіна з гідністю завершили навчання під орудою 
свого уславленого вчителя: Лариса Наумова захистилася художньо-документальним 
фільмом «Атлантида» (8 хв. 19 сек.), Олександр Онуфрієнко – хронікальним відео-
фільмом «День народження» (на тему «Війна і діти») (13 хв. 20 сек.), Ольга Ря-
бун – тижневиком «УТН-панорама» (1 год.), Катерина Пивоварова – відеофільмом за 
мотивами однойменного твору А. Чехова «Трагік з волі долі» (16 хв.), Євген Матвієн-
ко – відеоновелою «Іграшка» (9 хв.) [6].

Після цього М. Мерзликін мав нових учнів, яким він щедро передавав знання, 
отримані під час навчання в М. Верхацького та здобуті у власній творчій діяльності. 
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Так, зокрема, Л. Брюховецьку у 2003 році вразила вистава «І мертвим, і живим...», 
яку з успіхом показали студенти майстерні М. Мерзликіна в Національному музеї Та-
раса Шевченка та в студентській аудиторії перед представниками редакції тижневика 
«Кіно-Театр». Журналісти були вражені: «Ніхто не пожалкував, навпаки, студент-
ська вистава схвилювала. Ми дивилися роботу майбутніх режисерів і розуміли, що 
ця професія, безперечно, наклала свій відбиток, насамперед у відповідальності перед 
словом, у прагненні осмислити складний твір» [1].

Значущим є той факт, що учні М. Мерзликіна продовжують справу свого вчителя. 
Так, Л. Наумова не лише займається творчістю, але й захистила дисертацію та ви-
ховує молодих митців екрана, працювала на кафедрі кіно-, телемистецтва в Інституті 
журналістики і кінотелемистецтва (нині – Інститут телебачення, кіно і театру) Київ-
ського міжнародного університету, згодом – в ІЕМ КНУТКТ, продовжуючи традиції 
української школи мистецької педагогіки «Лесь Курбас – Михайло Верхацький – 
Микола Мерзликін...».

Підсумовуючи сказане, можна зазначити, що поставлені наукові завдання викона-
но: досліджено життєвий і творчий шлях М. Мерзликіна від студента до провідного 
українського режисера; проаналізовано творчу діяльність в українських театрах та 
на Київській кіностудії художніх фільмів ім. О. П. Довженка; наведено список його 
творчих здобутків; реконструйовано педагогічну діяльність як художнього керівника 
майстерні режисерів телебачення Інституту екранних мистецтв Київського національ-
ного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого; розказано про 
дипломні роботи учнів Миколи Мерзликіна.

1. Брюховецька Л. Микола Мерзликін: «Таємниця, яку хочеш розгадати» [Електронний ре-
сурс] / Лариса Іванівна Брюховецька // Кіно-Театр. – 2003. – № 5. – Режим доступу : 
http://www.ktm.ukma.kiev.ua/show_content.php?id=157.

2. Гусев А. Актерская работа бесконечна [Электронный ресурс] / Алексей Викторович Гусев // 
Империя драмы. – 2009. – № 25. – Апрель. – Режим доступа : http://www.alexandrinsky.
ru/magazine/rubrics/rubrics_257.html.

3. Кісін В. Кілька необов’язкових штрихів до портретів Леся Курбаса та його учня Михайла 
Верхацького / Віктор Кісін // Михайло Верхацький. 100 / упоряд. М. Г. Лабінський. – 
К. : Проза, 2004. – С. 182–190.

4. Кочур М. Мозаїка спогадів / Марія Кочур // Михайло Верхацький. 100 / упоряд. 
М. Г. Лабін ський. – К. : Проза, 2004. – С. 199–201.

5. Мерзликін М. Хай не зупиниться річка / Микола Мерзликін // Михайло Верхацький. 100 / 
упоряд. М. Г. Лабінський. – К. : Проза, 2004. – С. 191–196.

6. Мистецтво молодих – 2000 : каталог дипломних робіт випускників КДІТМ ім. І. К. Кар-
пенка-Карого 1996–2000 / Академія мистецтв України ; Національна спілка кінематогра-
фістів України ; Міністерство культури і мистецтв України ; КДІТМ ім. І. К. Карпенка-
Карого ; упоряд. І. Б. Зубавіна. – К. : ВПП «Компас», 2000. – С. 33–34.

7. Наумова Л. Про моїх учителів / Лариса Наумова // Науковий вісник Київського національ-
ного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого : зб. наук. пр. – 
К., 2011. – Вип. 9. – С. 254–263.

SUMMARY

The article examines life and creative work of the famous Ukrainian director and actor, cinema 
teacher, Honoured Art Worker of the Ukrainian SSR (1979), Laureate of the Тaras Shevchenko 
State Prize of Ukraine (1999) Mykola Merzlykin, as well as his cinema pedagogical activities in the 
Institute of Screen Arts at the I. Karpenko-Karyi Kyiv National University of Theatre, Film and TV.

In 1958, Mykola Merzlykin entered the theatrical actor’s-director’s workshop of Mykhai-
lo Verkhatskyi at the I. Karpenko-Karyi Kyiv State Institute of Theatrics (KSIT) [now – the 
I. Karpenko-Karyi Kyiv National University of Theatre, Film and TV (KNUTFT)].
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On graduation from the institute in 1953, Mykola Merzlykin worked as a stage director at the 
theatres of Mariupol, Donetsk, and Kyiv. In 1970, he became an actor and stage director of the 
Drama School of Film Actors at the Oleksandr Dovzhenko Kyiv Cinema Studio of Feature Films, 
where acted in the following films: Here We’ll Have to Live (Yakiv Chyhyryn), University En-
trante (Mykola Vasyliovych), Every Day of Life (Dotsenko), Sky – Earth – Sky (Ivan Hay), The 
Theatre of Unknown Actor (Yermolayev), R. V. R. (Father), Ballad about Kovpak [Carpathians, 
Carpathians… (Nikolayev)], You Just Don’t Cry (Pilot), etc.

Since 1978 Mykola Merzlykin has been the chief stage director at the Kyiv Youth Theatre, since 
1985 – the chief stage director at the State Children’s Musical Theatre in Kyiv.

While continuing the traditions of Les Kurbas – Mykhailo Verkhatskyi, Mykola Merzlykin 
combined his creative work with the educational activities. For example, at the Film Department 
of the I. Karpenko-Karyi Kyiv State Institute of Theatrics (KSIT), Mykola Merzlykin educated a 
whole workshop of TV directors, including Yevhen Matviyenko, Kateryna Pyvovarova, Oleksandr 
Onufriyenko, Larysa Naumova, and Olha Riabun.

Keywords: Mykola Merzlykin, Mykhailo Verkhatskyi, Les Kurbas, cinema education in Ukraine, 
director of television, cinema department, theatre, workshop.
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ОРІЄНТАЛЬНИЙ СВІТ: СПЕЦИФІКА ЖАНРОВОГО ВТІЛЕННЯ 
НА УКРАЇНСЬКОМУ ЕКРАНІ

У статті простежено процес інтеграції східних мотивів в українську екранну культуру, 
визначено способи жанрового втілення та адаптації образної системи орієнтального світу для 
українського глядача.

Ключові сова: орієнтальний, Схід, татарський, мелодрама, український кінематограф, 
українське телевиробництво.

В статье исследуется процесс интеграции восточных мотивов в украинскую экранную куль-
туру, определяются способы жанрового воплощения и адаптации образной системы ориен-
тального мира для украинского зрителя.

Ключевые сова: ориентальный, Восток, татарский, мелодрама, украинский кинематограф, 
украинское телепроизводство.

The article retraces the process of integration of oriental motifs into Ukrainian screen culture 
and identifies the methods of genre realization along with adaptation of oriental world’s figurative 
system to the Ukrainian viewers.

Keywords: oriental, Tatar, melodrama, Ukrainian cinematography, Ukrainian TV production.

Багато століть Україна перебувала на межі зі східною цивілізацією. Слово «межа» 
в цьому контексті має швидше образний, аніж географічний зміст. У різні періоди 
української історії відносини з «близьким» Сходом змінювалися від різкого проти-
стояння до моментів спільності інтересів, взаємної культурної і політичної інтеграції.

Інтересом до Азії пройнята європейська культура, починаючи з перших Хрестових 
походів, подорожей Марко Поло. Уже тоді почали формуватися певні етнокультурні 
стереотипи, узагальнені уявлення про Східний світ. Пізніше способом, який повинен 
був адаптувати для європейця світ азійської культури, став орієнталізм, тобто певна 
система уявлень про Схід, яка спирається на цивілізаційну відмінність двох «сві-
тів». Особливості світосприйняття східної людини, її сконцентрованість на власних 
традиціях часто ставали перепонами до тісніших міжкультурних зв’язків. Саме тому 
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азійські країни уявлялися європейцям жорсткими, консервативними структурами, що 
з побоюванням ставляться до прогресу.

В Азії, безумовно, завжди існував власний вектор розвитку, який сприяв збережен-
ню національної, релігійної ідентичності. Особливі, найхарактерніші риси культури, 
менталітету східної людини орієнталістика звела до рангу екзотичних, дивовижних, 
незрозумілих європейському сприйняттю. Такий інтерес до несхожого, незвичайного, 
як правило, розвивається в моменти кризи культури-реципієнта, коли виникає необ-
хідність подальшого розвитку, рефлексії. Коли межі «іншого» світосприйняття допо-
магають повніше осягнути ідентичність власного культурного простору.

Українське мистецтвознавство досліджувало східний вплив на декоративно-ужит-
кове мистецтво, орнаментику, навіть оформлення ікон. Багато написано про орієн-
талізм в українській літературі. Тут Схід слугує навіть не допоміжним елементом, 
еклектичною частиною цілого, а самостійною тематичною та образною системою. Кла-
сичними зразками української літератури є «Айша та Мохаммед» Лесі Українки, 
«Магомет і Хадиза» Пантелеймона Куліша, «Кримські оповідання» Михайла Коцю-
бинського. Перекладацька діяльність письменника, поета, публіциста Івана Франка 
також позначена зверненням до теми Сходу, він перекладав, зокрема, «Сутта-Ніпату», 
«Махабхарату», таким чином, «розширюючи досвід власної культури, її межі пізнан-
ня світу, універсалізуючи культурну рецепцію українського суспільства» [4, с. 30]. 
Видатний український сходознавець Агатангел Кримський перекладав таких мусуль-
манських поетів, як Омар Хайам, Сааді, Фірдоусі, Хафиза. Збірка його власних 
ліричних творів «Пальмова гілка» також присвячена східній темі.

Тематика Сходу увійшла до українського кінематографа ще на зорі його існування. 
Зважаючи на специфіку технічних і естетичних можливостей німого кіно, ми можемо 
вести мову про досить поверхневе використання орієнтальних атрибутів в арсеналі 
виразних засобів фільмів тих років. Перша світова війна, революція, громадянська 
війна... Публіка в кінотеатрах жадала іншої реальності, інших проблем. Знаменита 
Віра Холодна в кінофільмі «Гімн Персії» (1919 р., Кінопідприємство Дмитра Хари-
тонова в Одесі) з’явилася в образі прекрасної танцівниці, полонянки Султана. Фільм 
не зберігся, але за фотографіями актриси в образі одаліски, у тюрбані, з багатьма 
характерними прикрасами можемо судити про те, що «схід» був ходовим товаром у 
тогочасних кінопромисловців, особливо «схід» у синтезі з мелодрамою. Згубні при-
страсті, особливий темперамент героїв, загадкові красуні надавали цьому жанру го-
строти інтриги, контрасту емоцій. 

Вільне трактування історичних, географічних і етнографічних реалій розширюва-
ло рамки сюжету й робило історію особливо захопливою. Мелодрама, комічний і аван-
тюрний фільми були колискою ігрового кіно. Перші глядачі разом з авантюрними й 
комедійними стрічками вчилися сприймати рух на екрані, а з мелодрамою – пережи-
вати [6, с. 121]. Почуття радості, смутку, жалю – невід’ємні атрибути мелодраматич-
ної дії. Мелодрама привнесла в мистецтво кінематографа чутливість, логіку емоцій, 
перевагу образного мислення над понятійним. Ерік Бентлі назвав її «трагедією  для 
простих душ» [2, с. 183–185], вона, як і трагедія, апелює до вищих цінностей, таких, 
як обов’язок, честь, справедливість, жертовність. Найчастіше герої мелодрами діють 
за прямолінійними етичними схемами, вони позбавлені трагедійної масштабності і 
прагнуть до особистого блага. 

Мелодраматизм апелює до тих пластів людських емоцій, які, з одного боку, близь-
кі до повсякденного життя людей, а з другого, – опираються на традиційну систему 
цінностей, корені якої сягають архетипічних образів і колізій, архаїчної, міфо логічної 
свідомості. Саме тому основний елемент поетики мелодрами – сюжетна схема, – як пра-
вило, має відбиток казкової, фольклорної свідомості і тому така близька різним куль-
турам. Мотиви та образи східних казок (у тому числі й найпопулярніших «Казок ти-
сяча і однієї ночі»), чарівних і побутових, виявилися дуже спорідненими слов’янському 
світо сприйняттю. Історії казок Сходу ґрунтуються на близьких до повсякденного життя 
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людини проблемах. Багато з них зосереджені навколо родинних стосунків, такими по-
пулярними мотивами є: «обмовлена дівчина», «невірна дружина і чоловік, який прики-
нувся сліпим» тощо. Тому кіномелодрамі виявилися близькими авантюрність, захопли-
вість східного фольклору. Міфи і легенди збагатили мелодраму романтичним флером.

Пригоди благородного розбійника Аліма, особи напівлегендарної, лягли в основу 
фільму «Алім» (1926 р., Всеукраїнське фотокіноуправління  (далі – ВУФКУ), Ялта; 
режисер Георгій Тасін). Інша назва кінострічки – «Алім – кримський розбійник». За 
легендою, перш ніж стати розбійником, хлопець служив у багача й закохався в його 
дочку. Це стало причиною ув’язнення Аліма. Після втечі з в’язниці він став крим-
ським Робін Гудом. Кіноваріант цієї легенди (до революції було здійснено ще одну 
екранізацію) є яскравим прикладом того, що в той період будь-які спроби зосередити 
тему й сюжет на любовній лінії були неприйнятними для радянського глядача. І це 
не дивлячись на те, що у 20-х роках ХХ ст. звернення до мелодрами було однією з 
характерних рис українського та й усього радянського кінематографа. Ідеологи рево-
люційного мистецтва, зокрема А. Луначарський, уважали, що мелодрама є найбільш 
кінематографічним жанром, оскільки зображує яскраво контрастними фарбами соці-
альні протилежності [3]. Імовірно, саме тому любовна лінія в «Алімі» є другорядною. 
Головний герой Алім (Хайри Емір-заде) – не закоханий юнак, а кримський джигіт, 
бунтар-революціонер, який бореться за соціальну справедливість. Фінал фільму тра-
гічний – Алім гине. Сюжет побудований таким чином, що Алім не один раз уникав 
небезпеки. Смерть героя, за спогадами глядачів тих років, мала колосальну емоцій-
ну дію. Основним естетичним завданням мелодрами, яке підпорядковує собі вибір 
теми, що «затверджує головні її технічні принципи», – апеляція до чистих і яскравих 
емоцій, мелодрама організовує всі компоненти своєї дії з розрахунком «викликати у 
глядача найсильнішу напругу його художніх емоцій, найбільшу, “граничну” реакцію 
його почуттів на драматичні ефекти» цього жанру [1, с. 30].

Як бачимо, ідеологічна й агітаційна спрямованість мистецтва перших п’ятирічок 
не виключала потребу кіноглядача співпереживати персонажеві, разом з ним дола-
ти певні життєві перешкоди. Однак усе ж таки, щоб фільм високою критикою не 
було зараховано до розряду «комерції», з вироком «потурання міщанським смакам 
обивателя», яскраво мелодраматичний або відверто адюльтерний конфлікт майже не 
використовували. Елементи мелодрами радянське кіномистецтво підлаштовувало під 
свої потреби, творцям кінострічок доводилося вдаватися до всіляких сюжетних ходів 
і хитрощів, щоб інтегрувати теми любові, безневинного страждання, несправедливого 
звинувачення тощо в соціалістичну доктрину.

Антураж східної екзотики видавався особливо доречним, коли треба було показати 
безправ’я жінки в буржуазному суспільстві. У 1927 році режисер Ертугрул Мухсин-
бей зняв кінофільм «Таміла, або Тричі продана / За що її судили / Жінка-товар» про 
трагічну долю жінки-мусульманки в одній з французьких колоній (ВУФКУ, Одеса). 
Немає сенсу переказувати всі перипетії з життя нещасної жінки: між продажем дів-
чинки Таміли старому купцеві та самогубством нещасної їх відбувається дуже багато!

Жінка як товар, обмовлена, така, що втратила дитину, мала не лише викликати 
співчуття публіки, її доля покликана була служити контрастом «соціалістичному 
способу життя», аби глядач усвідомлював його переваги. Схожа доля в героїні на-
ступного фільму, так само з життя «далекої східної країни», Кіри, – «Кіра Кіраліна» 
(1927 р., ВУФКУ, Ялта; режисер Борис Глаголін). Героїня також гине, а її дочка Кіра 
наслідує гірку долю матері.

Тема тяжкої жіночої долі – одна з найпоширеніших у мелодрамі. Емоційна дія 
цього жару проявляється через сюжети, у яких персонаж потрапляє в обставини, що 
неминуче породжують нагнітання почуттів у глядача. Героя безневинно засуджують, 
звинувачують у злочині, який він не скоював, він стає жертвою підступів лиходія або 
жертвою власної пристрасті. Найчастіше саме жінка-героїня може втілити ці основні 
складові конфліктів мелодрами найдраматичніше, найконтрастніше. Так, жертвою 
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обставин стає молода чеченка, яка під час війни на Кавказі врятувала українського 
хлопця. Красуня Ждальма, уже будучи законною дружиною, їде в рідне село Ми-
коли. «Нехристиянська душа» відразу стала об’єктом усіляких звинувачень з боку 
односельців-кулаків, які опиралися вступу до колгоспу. У сюжеті фільму («Джаль-
ма», 1928 р.; режисер Арнольд Кордюм) використано образ чужачки Ждальми для 
розкриття соціальних і ментальних протиріч у колгоспній спільноті. Негативні персо-
нажі (кулаки) наклепами і ксенофобією зруйнували сімейне щастя.

Після появи звуку в кіно ідеологічний вектор отримав потужне вербальне підкріп-
лення, він підводив під єдину схему різні за жанровими й тематичними ознаками 
фільми. Кіно, зрештою, на довгі роки стало засобом пропаганди соціалістичних ідей, 
чинником формування громадської думки. Водночас набував чинності принцип нової, 
надетнічної ідентичності – радянської. Формувався єдиний соціокультурний простір, 
у якому національними могли бути атрибути фольклорного або історичного напряму.

Українська кінематографія на тривалий час була позбавлена можливості експону-
вати все різноманіття національної культури, звернення до історичних подій так само 
повинно було узгоджуватися з певними ідеологічними принципами.

У межах міфологеми про радянську людину образ самої України, портрет україн-
ців на десятиліття конкретизувалися в певних стереотипах. З фільму у фільм пере-
ходили комічні типажі у вишиванках, які кумедно розмовляють російською мовою, 
виконуючи, як правило, додаткові сюжетні функції. Власна культура для українсько-
го кіно стала маргінальною. Про те, щоб у подібній ситуації кінематограф звернувся 
до східної теми для вирішення своєрідних естетичних і тематичних завдань, не мог-
ло бути й мови. До того ж національні кіностудії республік Середньої Азії цілком 
справлялися із цим завданням. Переважно знімали пригодницькі, історико-біогра-
фічні кіно фільми. Український екран звернувся до теми Сходу лише в 1990-х роках.

У період «малокартиння» 1990-х років, а саме 1997 року, режисер Борис Небіє-
рідзе відзняв дві частини телевізійної епопеї «Роксолана» – «Настуня» і «Улюблена 
жінка Халіфа». Фільм став екранізацією однойменної повісті Осипа Назарука, в 
основі якої – доля українки, наложниці султана Османської імперії Османа Сулей-
мана Прекрасного. Конфлікти в цій історії побудовані переважно на відмінностях 
менталітету, культури, віросповідання героїв.

   Якби автори надали перевагу іншому жанру, наприклад, історико-пригодницько-
му, природно, було б більше нарікань з приводу відтворення атмосфери часу, побуту, 
культури, адже багато персонажів є реальними історичними особами. У результаті 
події розігруються в абстрактному орієнтальному просторі, у якому архітектура, кос-
тюми, бутафорія іноді не узгоджуються між собою та руйнують цілісність і органіку 
екранної атмосфери.

У 2003 році студія «Укртелефільм» відзняла продовження історії про Роксолану. 
Триквел продовжив вибудовувати художній простір цієї історії за принципом «любов 
і пристрасті в східному стилі». Можна сказати, що своїм успіхом «Роксолана» дея-
кою мірою зобов’язана ностальгії пострадянського глядача за яскравими індійськими 
кіномелодрамами. Зовнішні дані головних героїв, їхній акторський темперамент про-
довжували традицію зарубіжних (у тому числі і європейських) фільмів, у яких Схід 
був не стільки декорацією подій, скільки головною темою.

У багатьох моментах український серіал цитував знамениті картини, такі, як «Ан-
желіка і Султан» (1968 р., Франція; режисер Бернар Бордері), частина кіноепопеї за 
серією романів Анн і Сержа Голон про пригоди Анжеліки. Норовлива й волелюбна 
Роксолана (Ольга Сумська), як і героїня французького фільму Анжеліка (Мішель 
Мерсьє), так само незвичайно фотогенічна у східних убраннях і інтер’єрах – чинник 
акторської зовнішності у фільмах такого жанру і стилю є головною складовою успіху.

Вищезгаданий український фільм є прикладом синтезу орієнтального стилю з таким 
жанром популярного мистецтва, як телесеріал, телефільм. Складні сюжетні перипетії, 
інтриги, пригоди як невід’ємні складові структури цього виду телепродукції є також 
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визначальними рисами класичної мелодрами. Принцип емоційної насиченості сюже-
ту, співпереживання героям, ефект присутності глядача з ілюзією впливу на хід по-
дій – ці компоненти, як показує телевізійна практика, особливо добре «спрацьовують» 
під час періодичної зміни географії локацій. З неабияким успіхом на українському 
теле екрані (канал 1+1) пройшла турецька версія біографії українки Насті Лісовської 
«Прекрасне століття. Роксолана». Так само мелодраматичний серіал «Небесна любов» 
(2010) турецького виробництва, тільки на сучасну тему, демонструє канал «Інтер».

Моральні проблеми нинішнього турецького суспільства, архаїчні звичаї і права 
жінки знайшли відображення в мелодрамі «Фатмагюль» (2010 р., Туреччина). Безне-
винна дівчина, яка стала жертвою насильства, згідно із законом, повинна стати дружи-
ною свого кривдника. Мелодрама оперує абсолютними моральними категоріями: і зло, 
і доброчесність презентовані максимально виразно. На цьому контрасті ґрунтується 
конструкція сюжету: з гострими, несподіваними поворотами фабули, безперервною 
зміною «щасливих» і «нещасливих» епізодів, неухильним рухом «нещасливої» лінії 
долі персонажів, що лише у фіналі завершується «щасливим» поворотом [1, с. 32].

В українського глядача серіал «Фатмагюль» мав успіх завдяки екзотичній темі, 
ознайомленню з іншими традиціями і звичаями. Цілком побутову драматичну ситуа-
цію вирішено в мелодраматичному ключі, можливо, дещо наївно і нереально: Карім, 
з яким вимушена одружитися Фатмагюль, визнав свою провину і розкаявся, оскільки 
щиро полюбив цю дівчину.

Хвиля інтересу українського глядача до екзотичних сюжетів, на жаль, не була 
використана вітчизняним продакшном. Матеріалом для продукції в орієнтальному 
стилі могла б стати кримськотатарська тематика. У такому разі гострі, важковирі-
шувані в побутовому плані конфлікти, властиві мелодрамі, персонажі з яскравими, 
колоритними взаємовідносинами набули б особливої екранної виразності на основі 
татарської теми.

Завдання відображення історичних зв’язків українського і татарського народів 
узяв на себе великий екран. Татарській темі в українській історіографії належить ва-
гоме значення. Вона потребує глибокого й об’єктивного аналізу, єдиної національної 
концепції взаємовідносин двох народів. Фільм Олеся Саніна «Мамай» (2002 р., Кіно-
студія ім. О. Довженка) збагатив український кінематограф новою культуро логічною 
парадигмою Сходу. Смислова багатоплановість картини, образна поетика візуального 
ряду побудовані на ідеї взаємодії двох світів – українського і татарського, акцентуючи 
увагу на унікальності кожного. Сюжет ґрунтується на народних думах і легендах, у 
які вплетено любовну лінію. Вона об’єднує біполярну картину світу, напов нює іс-
нування персонажів великим драматизмом. Він – українець, Вона – татарка. Їхні 
стосунки цілком мелодраматичні, іноді навіть нарочито. Емоційні, пристрасні ви-
словлювання почуттів, конфліктні ситуації, побудовані на етнічних особливостях, 
підпорядковуються екзистенціальній ідеї автономії внутрішнього світу особистості, 
проблемі свободи вибору і свободи самоідентифікації.

Осягаючи світ іншої людини, ми глибше пізнаємо самих себе. Згідно із цим прави-
лом, менталітет народу, який століттями перебуває у взаємодії з українськими куль-
турно-історичними традиціями, є так само елементом цього процесу. Українське на-
ціональне кіномистецтво з початку свого існування спирається на ті ментальні основи, 
на яких ґрунтується творчий потенціал аудиторії, на ті образи й культурні коди, на 
які вона свідомо і підсвідомо реагує в процесі сприйняття екранного продукту. Не 
можна не враховувати, що вітчизняний культурний досвід є продуктом соціальної 
практики попередніх генерацій, різноманітних етнічних впливів. Один із символів 
України – козак Мамай. Співак-воїн на картинах, що зображують його, сидить «по-
турецьки», його одяг, предмети, які складають канон образу Мамая, так само мають 
на собі відбиток східного впливу.

У суперечці «західників» і «слов’янофілів» української культурології тему тюрк-
ського впливу на численні артефакти вітчизняної культури використовують як аргу-
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мент, що відриває нашу культуру від європейського контексту, позбавляє її автентич-
ності. У таких суперечках необхідно враховувати геополітичний чинник, етнографічні 
передумови виникнення того або іншого культурного феномену. Прикордонні зони в 
будь-якій культурі мають складний, мультинаціональний характер. Фільм «Мамай» 
підняв питання про можливість безконфронтаційного співіснування двох полярних 
світів, про причини, що зближують і роз’єднують народи. Його образна система під-
порядкована філософії онтологічної єдності двох етносів аналогічно до єдності при-
родних стихій.

Унікальність кримськотатарської культури, традиції мусульманського світу стали 
головною темою кінофільму Олександра Муратова «Татарський триптих» (2004 р., 
Кіностудія ім. О. Довженка). Картина побудована на основі трьох однойменних новел 
українського класика Михайла Коцюбинського. У центрі кожної новели-серії – дра-
матичний епізод із життя трьох татарських жінок. Їх об’єднує те, що вони молоді, 
вродливі, але абсолютно безправні у виборі життєвого шляху. Режисер з етнографіч-
ною точністю ставиться до зображення побуту, деталізації обрядових елементів цього 
народу, він не оперує оціночними категоріями, не ставить своїм завданням зарахувати 
конфлікт до сфери соціальної проблематики. Три історії-мелодрами про любовні сто-
сунки, що не відбулися, мають приватний характер. Притаманна мелодрамі мораліза-
торська трактовка сюжету не виносить проблему за межі камерного буття. Так, кра-
суня Фатіма («На камені») кидається зі скелі в море після того, як її коханого (така 
жорстока давня традиція!) до смерті закидають камінням родичі її літнього чоловіка. 
За зраду подібна смерть чекала й саму молоду жінку! Мелодрама в цій історії – на 
боці закоханих. Однак не закони ісламу протидіють високому почуттю, зло персо-
ніфіковане в образі постійно невдоволеного, неуважного скнари – чоловіка Фатіми.

Принижені й ображені, але варті піднесених епітетів герої, які діють часом напере-
кір моральним принципам, формують «ідеологію» мелодраматичного жанру. Гостро 
співчуваючи таким персонажам, глядач очищується, і так само духовно підноситься 
завдяки тому, що чуже сприймає як особисту біду [7, с. 117].

Драматичний епізод переселення кримськотатарського народу 1944 року став те-
мою фільму «Хайтарма» (2013 р., Телеканал ATR; режисер Ахтем Сейтаблаєв). Його 
жанр можна визначити як історична драма, враховуючи звернення авторів до реаль-
них подій, фактів біографії конкретної людини – льотчика, двічі Героя Радянського 
Союзу Аметхана Султана. Історію, що розкривається через деталі, характери, взаємо-
відносини, автори інтерпретують як процес очікування «дива», яке, урешті-решт, 
відбувається.

Сюжетний ряд побудовано таким чином, що глядач до самого фіналу перебуває в 
напруженому емоційному стані, оскільки героєві загрожує небезпека – він повинен 
розділити трагічну долю свого народу. Однак мелодраматична справедливість пере-
може в межах долі одного персонажа –  Амет хоч і не зможе врятувати свою кохану, 
але він зі своєю сім’єю уникне депортації. Метажанрові властивості мелодрами дозво-
ляють їй інтегрувати свої художні принципи в різні жанрові структури. Завдяки цьо-
му твір отримує виразніші, видовищні моменти. У фінальному епізоді глядача немов 
занурюють у тісний простір вагона пекельного потяга, ущент забитого людьми, які 
їдуть у невідомість, зазнають бід, хвороби і не всі доїдуть до місця призначення. Од-
нак камера зупиняється на новонародженому немовляті, яке солодко заснуло на руках 
у молодої матері. Орієнтальний світ цього фільму набув чіткої історичної конкретики, 
відтвореної подекуди доволі натуралістичними засобами. Схід слугує не засобом, що 
надає сюжету колориту, екзотичності, а головною темою. Фільм отримав свою назву 
від татарського народного танцю. На етнічних особливостях кримськотатарського на-
роду, на його обрядах і одвічному праві населяти кримську землю ґрунтується пафос 
ідеї цієї картини.

Мелодраматичні принципи, такі, як роль випадку, чітка градація добра і зла, ви-
нагорода за доброчесність, покарання негативного персонажа, мотиви благородної 
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жертви, жертви во спасіння тощо, в українському кінематографі втілилися в обра-
зах, сюжетах, сторінках історії народів Сходу. Орієнтальне прочитання константних 
і поза етнічних властивостей цього жанру посилило одну з найважливіших його функ-
цій – захопити глядача ілюзорним, вигаданим світом мелодрами, який живиться таки-
ми простими і знайомими кожному почуттями, як жалість, співчуття, сподівання на 
щасливий випадок.
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SUMMARY

Orientalism has furthered adaption of the peculiarities of oriental man’s world-view, the very 
characteristics of oriental culture and mentality, to the understanding of the European culture in 
whole and the Ukrainian one in particular. In the aspect of art, especially concerning the cinema-
tography beginning with its origin, the orientalism allowed widening the range of the plot schemes 
and conflicts. Exotic interiors and accessories, shooting area properties along with the distinctive 
temper of characters lent acuteness of intrigue and contrast of emotions to the films. Yet, it was 
the genre of melodrama where the oriental theme has acquired its extraordinary spectacularity and 
fascination.

The spirit of adventure and the enthrallment of oriental folklore proved to be related to the 
cine-melodrama. The Ukrainian cinema commenced involving the oriental theme into the sphere of 
its artistic and expressive means in the 1920s. In such movies as Alim (1926), directed by Heorhiy 
Tasin, Tamila (1927) by Ertuğrul Muhsin Bey and other typical films, the following attributes 
of melodrama – love experience, innocent suffering, and unjust accusation – had to be integrated 
into the socialist doctrine.

Further, in the 1990s, the Oriental theme appeared once more in the popular TV melodrama 
Roksolana, directed by Boris Nebiyeridze. The historical relations between Ukrainian and Tatar 
peoples are regarded in such movies as Mamay (2000), directed by Oles Sanin, The Tatar Triptych 
(2004) by Oleksandr Muratov, and Khaytarma (2013) by Akhtem Seitablayev. Whereas differing 
in genres, these films are united by their directors’ appealing to the melodramatic devices and 
means while evolving a principal storyline theme.

Keywords: oriental, Tatar, melodrama, Ukrainian cinematography, Ukrainian TV production.
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СПЕЦИФІКА АНАЛІЗУ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД КІНОМИСТЕЦТВА 
В СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ КІНОЗНАВЦІВ

У статті розглянуто роль і місце українського кінознавства в системі соціокультурних 
процесів. У центрі уваги також залишається трансформація теоретичних, філософських 
та методологічних принципів кінознавчого аналізу. Порушено теоретичні питання кіно-
мистецтва.

Ключові слова: українське кінознавство, методологічні принципи, кінознавчий аналіз, 
теорія кіно.

В статье рассматриваются роль и место украинского киноведения в системе социо-
культурных процессов. В центре внимания также остается трансформация теоретических, 
философских и методологических принципов киноведческого анализа. Затрагиваются те-
оретические вопросы киноискусства.

Ключевые слова: украинское киноведение, методологические принципы, киноведческий 
анализ, теория кино.

The article reveals the role and place of the Ukrainian film art studies in the system of social 
and cultural processes. The attention is also focused on transformation of the theoretical, philo-
sophical and methodological principles of the film art research analysis. The author touches upon 
the theoretical issues of film art as well.

Keywords: Ukrainian film art studies, methodological principles, film art research analysis, 
theory of the cinema.

Деякі дослідники основну проблему кінознавства вбачають у відсутності сфор-
мованого власного інструментарію дослідження. Аналіз художнього простору кіно-
мистецтва нерідко зводиться до абстрагування та суб’єктивного відображення певних 
аспектів предмета дослідження. Метафоричність у тих випадках, коли потрібна кон-
кретність, породжує багатозначність, різні вектори тлумачення того самого явища. 
Тому не дивно, що одну й ту ж теоретичну працю різні читачі можуть трактувати 
по-різному. Дискусія та полярність думок ведуть до пошуків істини, але відсутність 
сформованого понятійного апарату й чіткої методології розмивають грані наукового 
пошуку, віддаляють результати дослідження від його предмета. Саме тому дослі-
дження теорії кіно важливе для формування певної методологічної структури кіно-
знавства. Українські кінознавці використовують різні методи аналізу та форми подачі 
матеріалу, але можна простежити спільні тенденції, що укріплюють термінологічний 
каркас кінознавства як науки. Актуальність обраної теми обумовлена недостатнім рів-
нем розкриття й дослідження методології української кінознавчої думки, її специфіки 
та ролі в сучасному кінематографічному процесі.

Наукові завдання цієї статті передбачають виявлення основних методологічних 
принципів кінознавчого аналізу на прикладі досліджень українських теоретиків 
кіно, окреслення актуальних тенденцій і пріоритетів розвитку сучасного українського 
кінознавства. 

У міру того як кінематограф виокремлювався в нову мистецьку течію, вбираючи і 
трансформуючи риси попередніх художніх надбань, теоретична думка узагальнюва-
ла й координувала творчий процес. Якщо брати до уваги світовий досвід, то перші 
кінознавчі праці з’явилися ще на початку ХХ ст. У них досліджувалися відмінності 
основ них компонентів кінотвору від відповідних компонентів театру, соціологія філь-
му. Р. Канудо, А. Антуан, Л. Делюк вивчали специфіку кіно. Німецькі кінознав-
ці Р. Арнхейм і 3. Кракауер досліджували кінематограф, використовуючи методику 
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психо логії і соціології. Ж. Садуль та А. Базен зверталися до вивчення онтології 
кінематографа поряд із дослідженням взаємодії кіно з іншими видами мистецтва. На-
прикінці 60-х років ХХ ст. виник такий напрям, як кіносеміотика, що при вивченні 
фільму використовує методику лінгвістики. 

Науковий інтерес до синтетичної природи кіномистецтва, методів поєднання різних 
часопросторових еквівалентів у межах єдиної екранної реальності не згасає і нині. 
Здавалось би, за понад столітній період досліджень ніяких сумнівів щодо самобут-
ності кіномистецтва не лишилося, однак час породжує нові можливості та форми 
сприйняття і водночас – нові питання. 

Українська кінознавча думка інтерпретує простір новаторських перетворень кіно-
мистецтва крізь призму минулого й сьогодення. Інтертекстуальність у поєднанні з 
унікальними версіями та оригінальними спостереженнями допомагає розглянути 
кіне матограф під новим кутом зору.

Щодо методологічного каркаса досліджень, як уже було зазначено, простежується 
тенденція асиміляції принципів і прийомів суміжних дисциплін. У чому ж причини 
цього процесу? Як відомо, різні складові мистецтвознавства, такі як літературознав-
ство, музикознавство, виникли в результаті аналізу вже сформованих видів мистец-
тва. Натомість кіномистецтво та його теоретичне осмислення еволюціонували майже 
паралельно, утворюючи цілісність взаємовпливів у мистецькому середовищі. Через те 
що кінематограф увібрав у себе елементи й образи інших видів художньої творчості, 
його аналіз потребував різнобічних підходів та наукових ракурсів. Окрім того, ди-
намічний розвиток нового мистецтва не залишав часу на абстрактні пошуки нових 
методо логічних формул. Інструментарій психології, соціології, семіотики, а згодом 
навіть синергетики, допоміг сформулювати теоретичні підвалини кіномистецтва.

Методологічний інструментарій кінознавства на теренах вітчизняного дослід-
ницького простору видозмінювався залежно від історичних координат. На авансце-
ну політичного маневрування кінознавство вийшло після Жовтневої соціалістичної 
революції. У творах того часу, коли основним ідейним напрямом був утверджений 
соцреалізм, інколи простежується дихотомія в особистісному світосприйнятті автора 
й організації матеріалу на основі того методологічного апарату, яким він оперує в до-
слідженні. Стосовно кола теоретичних варіацій, то кінознавство зосереджувалося на 
вивченні виразних форм, відповідних новим завданням кіно. Водночас розроблялися 
проблеми мистецтва кіноактора, питання кінодраматургії, теорія монтажу звуку й зо-
браження, з’явилися праці з історії радянського та зарубіжного кіно.

Із приходом періоду гласності прийняті методологічні схеми перестали бути діє-
вими. Розширення дослідницького простору призвело до пошуків нового концепту-
ального каркаса. Звертаючись до світового досвіду в проекції на сучасне українське 
кінознавство, варто зазначити, що після появи семіотики в науці про кіномистецтво 
відбулося гальмування новаторських утворень. З’явилося багато праць з історії кіно 
як у західному, так і у вітчизняному культурологічному просторі. Загальносвітовий 
досвід наукового дослідження, зокрема в галузі кінознавства, знаходив відгук у ході 
відтворення нової методологічної стратегії.

Сам метод як сукупність прийомів теоретичного обґрунтування й практичного 
освоєння дійсності передбачає якість і точність наукового висновку. Можна вважати, 
що доцільне використання методології приводить до більш-менш об’єктивного тлу-
мачення явищ, образів та ціннісних аспектів кіномистецтва. Як відомо, першим, хто 
серйозно розробляв проблему методу, був Рене Декарт. Його раціоналістична теорія 
методу ґрунтувалася на чотирьох правилах: визнавати істинним очевидне; розподіля-
ти кожен об’єкт дослідження на декілька частин; рухатися від простого до складнішо-
го; охоплювати при розгляді максимально можливу кількість явищ, зберігаючи при 
цьому єдність і нерозривність лінії висновків та умовиводів. Інший метод пізнання – 
емпіризм – пов’язують з ім’ям англійського філософа Дж. Локка. Емпіризм базується 
на досвіді, що оцінюється як істинне джерело пізнання. Кінознавство, як і будь-
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яка інша наука, розвивається на основі класичних і новітніх методів дослідження.  
Ще на початку минулого століття процес розробки нових методів набув значної ін-
тенсивності. Водночас проявилася тенденція об’єднання методологічних підходів у 
сферах природничих та гуманітарних наук. 

Існує декілька методів, якими оперує кінознавство. У кінознавчих стратегіях досить 
тривалий час превалював дескриптивний метод. У його основі залишався детальний 
опис сюжету кінострічки, характерів персонажів та сутності конфлікту. У 1920-х ро-
ках виник структурний метод. Саме він ознаменував перехід від описово-емпіричного 
рівня до абстрактно-теоретичного. Цей метод акцентує увагу на реляційних ознаках 
компонентів кінотворіння. У ході дослідження структури фільму береться до уваги 
не просто його каркас, а сукупність взаємопов’язаних елементів, що впливають на 
функціональні властивості композиційних складових.

Слід також зазначити, що структурний метод пов’язаний із семіотикою, яка вивчає 
властивості знакових систем. Ще в 1960-х роках кінознавча думка отримала новий 
імпульс. У той час італійський режисер П. П. Пазоліні викликав масштабну наукову 
дискусію з приводу кінематографічної мови та її одиниць. Тоді семіотичний підхід по-
чав домінувати. У цілому для нього характерна єдність семантики (інтерпретації зна-
ків з метою розкриття їх змісту), синтактики (порядку поєднання знакових елементів 
безвідносно до їх значення) та прагматики (комунікації між знаковою системою та її 
адресатом, який інтерпретує і використовує закладені в ній повідомлення).

Вивчення контексту художнього твору також було й залишається актуальним ком-
понентом дослідження як для мистецтвознавців загалом, так і для кінознавців зо-
крема. Контекстуальний метод допомагає розглянути кінотворіння крізь призму істо-
ричного, художнього та біографічного контексту, заглибитися в соціально-політичні, 
світоглядні, культурологічні, естетичні критерії епохи. На цьому підґрунті виникає 
таке методологічне відгалуження, як аналіз творів кіномистецтва в контексті теорії 
психоаналізу. 

У світлі останніх тенденцій не можна залишити поза увагою також теорію пост-
модернізму, що спровокувала появу специфічного інструментарію у сфері інтерпре-
тації кінотворінь. Стилістичні прийоми, які реалізувалися в художніх творах, – це 
травестування, інтертекстуалізація (контекстуальність, інтерперсонаж), серійність, 
двукодовість (симбіоз високого та низького в мистецтві). При цьому теоретична 
інтерпретація кінострічки в контексті постмодерністської течії має спиратися на 
з’ясування, що саме продукує стилістичне розмаїття екранного твору і якими спосо-
бами це реалізовано. 

Аналізуючи кіномистецтво, науковці дедалі частіше згадують і про синергетику. 
Основний принцип синергетики (самоорганізацію) почали досліджувати в експери-
ментальній фізиці. Надалі ефект самоорганізації був виявлений у біології, нейро-
логії, хімії, соціології, економіці. Під цим терміном слід розуміти процес, під час 
якого створюється, відтворюється або вдосконалюється організація складної дина-
мічної системи. Нині синергетика перетворилася зі спеціального наукового методу на 
міждисциплінарне поле досліджень, охопивши сфери мистецтва й культури. Художня 
творчість також у певному контексті базується на законах вільної самоорганізації 
твору. На деяких етапах розвиток задуму більшою мірою залежить уже не від творця, 
а від самого твору. З погляду семіотики ця теорія трактується таким чином: знаки 
не просто організуються в систему, але й набувають нових властивостей, якостей, які 
у свою чергу приводять до виникнення нових взаємозв’язків і структур. Синергетич-
ний ефект надає кінематографу унікальну здатність передавати глибинні філософські 
задуми, дозволяє наблизити різні культури, породжує нові ідеї та форми [4].

Таким чином, на хвилі суспільно-політичних зрушень українське кінознавство 
отримало «друге дихання» завдяки розширенню дослідницького простору та появі 
нового спектра естетичних орієнтирів. У результаті дихотомії політики і науки в поле 
зору кінознавців потрапили не лише нові теми, а й нові методи дослідження та орга-
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нізації матеріалу. Оновлений арсенал методологічних принципів вплинув не тільки 
на теоретичний вимір кінознавства, але й на історичну репрезентацію кіномистецтва. 
У світлі цих обставин ідеологічний вектор, що пронизував дослідження з кінознав-
ства за радянської доби, більше не заважає відтворенню в кінознавчих розвідках 
стереоскопічності наукових поглядів.

Рухаючись до істини, українські кінознавці звернулися до архівної спадщини та 
документальних свідчень. Наукова думка фокусується навколо тих історичних аспек-
тів, що їх раніше не розглядали або міра вивчення яких була доволі схематичною. 

Незвичайний підхід до основних теоретичних проблем кіномистецтва запропону-
вав Юрій Іллєнко. Намагаючись розкрити сутність кінофеномену у своїй книзі «Па-
радигма кіно» (1999), автор удається до своєрідної інтерпретації філософських та 
релігійних постулатів, спроектованих у вимір кіномистецтва. 

Під метафоричною оболонкою тексту виявляємо ґрунтовні теоретичні підходи до 
розгляду кіномистецтва. Процес створення кінофільму простежується від самого заро-
дження художнього образу у свідомості автора до його оформлення в рамках осяжно-
го мистецького творіння, коли рух камери фіксує не просто реальність, а своєрідний 
та неповторний вимір мистецтва кіно. При цьому Ю. Іллєнко розкриває особливості 
мови кіно й методи кінорежисури, виводить формулу створення кінострічки, визначає 
роль кожного учасника кінопроцесу.

У першому розділі своєї книги автор подає біблійні тексти про акт світотворення, 
проводячи паралель з актом творення художнього образу. З одного боку, можна дійти 
висновку, що кожен творець несе величезну відповідальність за своє творіння, кожен 
прояв творчого пошуку підкріплений якоюсь таємничою силою провидіння, яка не 
підкорюється законам простору й часу і яка існувала ще до початку створення світу. 
З другого боку, автор пояснює онтологію художнього образу, зокрема в мистецтві 
кіно, крізь призму наукового знання.

Кінодослідник і видатний практик кіно Ю. Іллєнко, який присвятив своє жит-
тя цьому виду мистецтва, урешті зазначає: «У кіно теорій майже стільки, скільки 
й фільмів, які торували стежки для цих теорій» [3, с. 21]. А все тому, що природа 
кіно зав жди викликала багато питань, з’явившись на мистецькому небосхилі тоді, 
коли інші види мистецтв уже мали інструментарій художнього втілення й наукового 
трактування. «З часом кіно, хоча й неохоче, все ж таки визнали мистецтвом, із за-
стереженням, що воно є особливим, синтетичним, тобто таким, що не має власного 
відокремленого художнього образу і, головне, – єдиного творця (автора) кінемато-
графічного образу, бо образ синтетичний», – зауважує автор [3, с. 19]. Він навіть 
іронізує з приводу того, що про десяту музу Кіно ніхто й гадки не мав аж до ХХ ст., 
припускаючи, що мати всіх муз Мнемозина переховувала свою десяту незаконно на-
роджену доньку від грізного погляду Зевса, допоки брати Люм’єр не розкрили її іс-
нування наприкінці ХІХ ст.

Незважаючи на те що кіномистецтво сформувалося не так давно, Ю. Іллєнко зна-
ходить свідчення про найдавніші кінематографічні принципи в «Книзі Буття». Цю 
сміливу теорію автор обґрунтовує доволі очевидними асоціаціями: «Власне, саме цей 
момент вражає кінематографіста найбільше на самому початку “Книги Буття”: “Хай 
буде світло!” – бо саме з цієї команди починається будь-яка кінозйомка, зйомка кож-
ного кадру» [3, с. 34]. Із цього приводу можна довго полемізувати, адже сучасні 
техно логії дозволяють нам сприймати кінострічки не лише на площині кіноекрана, 
але й у тривимірній проекції, крім того, поринати у світ кінореальності, сприймаючи 
атмо сферу дії всіма органами чуття. Не виключено, що колись для створення зобра-
ження будуть використовувати лише комп’ютерні технології, а глядачі зможуть пори-
нути у віртуальну реальність. Чи залишиться в цьому просторі місце для мистецтва? 
Чи буде світло матеріалом утілення? Однозначної відповіді на ці питання поки що не 
існує, але єдине можна сказати напевне: світло – складова нашої фізичної реальності, 
а отже, і будь-якої її проекції.
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У своєму дослідженні Ю. Іллєнко обирає шлях доволі тонких та ілюзорних асо-
ціацій на ґрунті релігійного трактування створення світу, але водночас доволі точно 
розкриває тему художнього образу на екрані. Він створює цікаву атмосферу для 
сприйняття й полемізування, не відступаючи від основної мети свого наукового по-
шуку. Крім того, Ю. Іллєнко розкриває основну формулу початкового етапу роботи 
над фільмом: осяяння – образ – одухотворення. При цьому автор пояснює: «Одухо-
творення, без всякого сумніву – єдиний метод реалізації таланту (дару Божого) твор-
ця, сакральний метод мистецтва (режисури), форма і засіб становлення образу і, 
нареш ті, головна ознака творчості взагалі» [3, с. 40]. Ю. Іллєнко досліджує онтоло-
гію художнього образу і сам процес творчості як основний фундамент фізичної реалі-
зації мистецького твору. Відправним пунктом цього процесу залишається натхнення, 
або осяяння, що допомагає митцю поринути у вимір архетипів. У цьому контексті 
Ю. Іллєн ко також окреслює роль автора у створенні мистецького твору загалом і у 
сфері кінематографа зокрема. Надалі, намагаючись розкрити природу кіно як окремо-
го виду мистецтва, автор удається до семіологічного дослідження мови кіно. 

Особливе місце посідає теоретичний підхід, який пропонує В. Горпенко у своєму 
п’ятитомному дослідженні «Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи фор-
мування структури екранного видовища». Оперуючи величезним масивом теоретич-
ного матеріалу, автор не лише адаптував основні принципи та положення кінотеорії 
для сфери вітчизняного кінопроцесу, але й вивів універсальну систему створення 
екранного видовища. Безперечно, мається на увазі універсальність технічного під-
ходу та організації простору, але аж ніяк не творчого аспекту, що сам по собі за-
лишається унікальним, саме завдяки йому екранне творіння може набути обрисів 
мистець кого твору.

Крім того, В. Горпенко пропонує нові теоретичні засади розгляду основних етапів 
кінотворення та компонентів екранного твору, що у своїй поліфонії створюють єди-
ну симфонію кінореальності. Автор оперує поняттям «архітектоніка», яке дозволяє 
розглядати екранне видовище як сукупність творчих і технічних механізмів, що га-
рантують його цілісність та єдність усіх компонентів. У контексті кінодослідження 
поняття «архітектоніка фільму» сприймається як структура, своєрідна композиційна 
побудова твору і водночас як результат упорядкованої взаємодії всіх елементів та 
методів створення екранного твору. Як відомо, термін «архітектоніка» насамперед ви-
користовувався у сфері архітектури (з давньогрецької мови archi – головний і tektos – 
будувати, у дослівному перекладі – основна побудова), із часом був адаптований для 
сфер дослідження скульптури, живопису, графіки та літератури, а тепер можна вести 
мову і про його кінознавчий аспект тлумачення.

Діалектика архітектоніки як взаємовідношення зовнішньої цілісності та внутріш-
нього структурного розподілу об’єкта вивчення простежується і в самому дослідженні 
В. Горпенка. Детальне вивчення ґрунтовної теоретичної праці «Архітектоніка філь-
му...», що складається з п’яти томів і семи частин, дає змогу сформувати цілісне уяв-
лення про природу фільму та водночас, розглянувши окремі частини дослідження, 
детально простежити етапи його створення й головні компоненти синтетичного за 
своєю природою, але неповторного виду мистецтва. Загалом автор у цій праці ви-
окремлює довиразне зображення; монтаж; монтажну архітектоніку фільму, розподі-
ляючи кадрозчеплення та сюжетотворення; архітектоніку кольору, приділяючи увагу 
природі, функції та видовій специфіці кольору; узагальнює архітектоніку фільму 
як системне утворення. Варто відзначити, що прецеденти настільки всеохоплюючого 
огляду на обрії сучасного українського кінознавства поки що не траплялися.

Методологічні принципи, які використовує В. Горпенко, базуються на структур-
ному аспекті логіки викладення матеріалу та історичному контексті, у рамках якого 
розглядаються явища, події та їх наслідки у сфері кінотеорії, аналізується досвід по-
передніх теоретичних надбань і окреслюються новаторські підходи. Визначаючи век-
тори дослідження в історичній системі координат, В. Горпенко зауважує, що «текст 
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фільму в контексті епохи має стати основним об’єктом аналізу і базою загальної кар-
тини історії українського кіно» [1, с. 25], а також нагадує про «необхідність спряму-
вати увагу дослідників на теоретичні проблеми кінематографічного письма, зосереди-
ти зусилля не стільки на критико-рецензійному, скільки на аналітично-структурному 
напрямку» [1, с. 26]. Таким чином, в основі дослідження домінує структурно-типо-
логічний метод, що дозволяє простежити процес формування цілісного екранного 
творіння, починаючи з моменту зчеплення найменших формотворчих елементів мови 
кіно. Крім того, автор використовує загальнокультурологічну, історико-біографічну 
та порівняльну методологію. На етапі появи цього дослідження можна констатува-
ти відхід від виключно описових методів та появу поглибленого вивчення природи 
фільму, що дозволяє розглянути кінотеорію в новому ракурсі, так би мовити на місці 
розрізу її метафоричної оболонки і проявлення її глибинних формотворчих та про-
гностичних функцій. 

Простежуючи динаміку становлення архітектоніки фільму, В. Горпенко викорис-
товує доволі цікаву методику, опираючись не так на цілісний історичний процес 
формування кіномистецтва, як на персонально-гносеологічний аспект освоєння кіно-
реальності окремою людиною, зокрема на прикладі творчості видатних режисерів 
О. Довженка та С. Параджанова. Більш персоніфікований підхід дозволяє розгляну-
ти процес детально, немов під збільшувальним склом роздивитися найменші подро-
биці закладення фундаменту творчої майстерності, оцінити основні принципи роботи 
режисерів зі складним механізмом кінофіксаціїї, простежити причини й умови, що 
спонукали обрати той чи інший варіант відтворення екранної реальності. Такий метод 
передбачає рух від окремих компонентів до цілого, від особливостей кінобудови окре-
мих фільмів до цілої системи основних ознак та принципів довиразного зображення.

Простір і час як специфічні осі координат кінематографічної реальності дослідила 
І. Зубавіна. Її книга «Час і простір у кінематографі» побачила світ 2008 року. Автор 
використовує методологічний інструментарій різних сфер сучасного гуманітарного 
знання для вивчення кінохронотопу – єдності часових та просторових параметрів 
функціонування екранного твору. В основі дослідження – класичні методи аналізу й 
синтезу. І. Зубавіна звертається до попередніх теоретичних концепцій і водночас ви-
водить власну формулу кінореальності.

Як відомо, вивченням часу і простору займаються точні науки. Учені намагаються 
відкрити нові властивості цих координат нашої реальності, щоб осягнути взаємозв’язок 
минулого й теперішнього, відкрити завісу майбутнього. Наше сприйняття дійсності 
дає нам змогу бачити її в тривимірному вигляді, але час – це ніщо інше як четвертий 
вимір, четверта вісь координат, невидима, але відчутна. Час змінює простір, а простір 
породжує час. Ретельне дослідження цих сил заводило в глухий кут не одне поколін-
ня науковців. Урешті, наука зводиться до філософствування, коли теорія не в змозі 
обґрунтувати основні принципи світобудови. Однак завдання ще більше ускладнюєть-
ся, коли простір та час потрібно спроектувати в площину кінореальності і при цьому 
пояснити їх специфічні властивості.

 Надалі у світовому кіномистецтві спостерігалася практика наближення до реаль-
ності. Неореалізм, що проявився на теренах післявоєнної Італії, не став винятком. 
Нове відтворення реальності на екранах мало на меті наблизити деталі буденності, 
роздивитися кожне окреме життя на тлі соціальних та політичних зрушень, реаніму-
вати документалізм.

Чому відбулося повернення до витоків кінематографа з його реалістичним відтво-
ренням моментів життя? Як відомо, із самого початку кіно розвивалось у вимірі доку-
ментального, достовірного відображення дійсності, і це не просто дивувало, це інколи 
шокувало навіть вибагливу аудиторію. Реальність, ув’язнена у двовимірну проекцію 
на кіноплівці, не здавалася штучною і безнадійно відстороненою, вона відкривала 
багатовимірний простір не лише для шукачів нових вражень, але й для дослідників 
мистецьких процесів.

http://www.etnolog.org.ua
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Зосередженість на емоційному світі людини була характерна для філософії екзис-
тенціалізму, що у свою чергу вплинула на кінематографічні погляди представників 
«Нової хвилі». Як зазначає І. Зубавіна, у другій половині ХХ ст. кінопроцес роз-
пався на значну кількість унікальних авторських світів, що пропонують своєрідні 
об’єктивації концептів буття. Так звана цифрова революція в середині 1990-х років 
спровокувала появу іншої моделі хронотопу, гіперреальність стала новим специфіч-
ним виміром екранної дійсності, утративши міцний зв’язок із фізичною реальністю. 
Досліджуючи специфіку кінохронотопу, І. Зубавіна поєднує аналітичні методи опра-
цювання матеріалу із семіотичним методом аналізу [2].

Таким чином, протягом першого десятиліття незалежності відбувався процес пере-
осмислення багатьох історичних аспектів кіномистецтва. Водночас кіномитці торували 
нові, ще не пройдені шляхи кінематографічного відтворення. Криза, що загальмувала 
український кінопроцес, не вплинула на розвиток кінознавчої думки. Починаючи з 
2000-х років, відбувається активізація творчого потенціалу українських кінознавців. 
Виникають спроби відтворення цілісної історії українського кінематографа, а також 
окреслення новітнього кінопроцесу періоду незалежності України.

Із кожним роком з’являється дедалі більше кінознавчих досліджень, присвячених 
як українському кіномистецтву, так і світовому. Ця тенденція породжує надію на те, 
що успіхи теоретичної думки, урешті, вплинуть на позитивну динаміку розвитку 
практичного виміру кіномистецтва. На жаль, охопити всі існуючі наукові праці і вже 
досвідчених кінознавців, і молодих дослідників неможливо, але однозначно можна 
стверджувати, що в кінознавчій сфері за останні десятиліття проявилися певні тен-
денції, які розкривають потужний потенціал наукової думки.

У статті виконано такі завдання: виявлено основні методологічні принципи кіно-
знавчого аналізу в дослідженнях українських теоретиків кіно, окреслено актуальні 
тенденції та пріоритети розвитку сучасного українського кінознавства. На прикладі 
розглянутих праць можна вести мову про інтеграційні процеси у сфері наукових кон-
цепцій кінознавства, упровадження методологічних принципів, які сформувались у 
сфері гуманітарних знань, розширення горизонтів наукового інструментарію та вихід 
за межі описових систем. У своїх дослідженнях кінознавці використовують хроноло-
гічні, структурно-типологічні, аналітичні, порівняльно-історичні та семіотичні мето-
ди дослідження. 
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SUMMARY

The article considers the basic problems of modern Ukrainian film art studies. Currently, the 
problems of film art research remain to be in the spotlight since the modern science of cinemato-
graphic art is called not only for ascertaining the course of cinematographic process but also for 
determining the prospects of the new film art horizons. 

The article also reveals the role and place of the film art studies in the system of social and cul-
tural processes. As is known, the science of cinematographic art develops in close relationship with 
the philosophical principles, the aesthetic canons and the socio-political transformations of an era. 
The epoch-making change at the turn of the 1980s–90s amended the general cultural background, 
and particularly the sphere of film art. Thereupon, the article describes the social and cultural at-
mosphere and its influence on the main trends in the film art studies. This attention is also focused 
on the dichotomy of politics and science in the issues of film art research. 

http://www.etnolog.org.ua

І
ди дослідження. 

І
ди дослідження. 

В. ІВ. Г. ІГ. Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури І Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури 
екранного видовищаІекранного видовища : уІ: уІ– 241 І– 241 с. Іс.. Час і простір у кінематографіІ. Час і простір у кінематографі

 Парадигма кіноІ Парадигма кіно
 СинергетикаІ Синергетика /І/ Г.І Г. Хакен.ІХакен.

М
знавчого аналізу в дослідженнях українських теоретиків кіно, окреслено актуальні 

М
знавчого аналізу в дослідженнях українських теоретиків кіно, окреслено актуальні 
тенденції та пріоритети розвитку сучасного українського кінознавства. На прикладі 

М
тенденції та пріоритети розвитку сучасного українського кінознавства. На прикладі 
розглянутих праць можна вести мову про інтеграційні процеси у сфері наукових кон

М
розглянутих праць можна вести мову про інтеграційні процеси у сфері наукових кон
цепцій кінознавства, упровадження методологічних принципів, які сформувались у 

М
цепцій кінознавства, упровадження методологічних принципів, які сформувались у 
сфері гуманітарних знань, розширення горизонтів наукового інструментарію та вихід 

М
сфері гуманітарних знань, розширення горизонтів наукового інструментарію та вихід 
за межі описових систем. УМза межі описових систем. У свМсвоїх дослідженнях кінознавці використовують хронолоМоїх дослідженнях кінознавці використовують хроноло
гічні, структурно-типологічні, аналітичні, порівняльно-історичні та семіотичні метоМгічні, структурно-типологічні, аналітичні, порівняльно-історичні та семіотичні мето

 Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури М Архітектоніка фільму: режисерські засоби і способи формування структури 
т.Мт. /М/ В.М В. Г.МГ.. Час і простір у кінематографіМ. Час і простір у кінематографі

Ф
як українському кіномистецтву, так і світовому. Ця тенденція породжує надію на те, 

Ф
як українському кіномистецтву, так і світовому. Ця тенденція породжує надію на те, 
що успіхи теоретичної думки, урешті, вплинуть на позитивну динаміку розвитку 

Ф
що успіхи теоретичної думки, урешті, вплинуть на позитивну динаміку розвитку 
практичного виміру кіномистецтва. На жаль, охопити всі існуючі наукові праці і вже 

Ф
практичного виміру кіномистецтва. На жаль, охопити всі існуючі наукові праці і вже 
досвідчених кінознавців, і молодих дослідників неможливо, але однозначно можна 

Ф
досвідчених кінознавців, і молодих дослідників неможливо, але однозначно можна 
стверджувати, що в кінознавчій сфері за останні десятиліття проявилися певні тен

Ф
стверджувати, що в кінознавчій сфері за останні десятиліття проявилися певні тен
денції, які розкривають потужний потенціал наукової думки.Фденції, які розкривають потужний потенціал наукової думки.

статті виконано такі завдання: виявлено основні методологічні принципи кіноФстатті виконано такі завдання: виявлено основні методологічні принципи кіно
знавчого аналізу в дослідженнях українських теоретиків кіно, окреслено актуальні Фзнавчого аналізу в дослідженнях українських теоретиків кіно, окреслено актуальні 
тенденції та пріоритети розвитку сучасного українського кінознавства. На прикладі Фтенденції та пріоритети розвитку сучасного українського кінознавства. На прикладі 
розглянутих праць можна вести мову про інтеграційні процеси у сфері наукових конФрозглянутих праць можна вести мову про інтеграційні процеси у сфері наукових кон
цепцій кінознавства, упровадження методологічних принципів, які сформувались у Фцепцій кінознавства, упровадження методологічних принципів, які сформувались у 
сфері гуманітарних знань, розширення горизонтів наукового інструментарію та вихід Фсфері гуманітарних знань, розширення горизонтів наукового інструментарію та вихід 

Е
років, відбувається активізація творчого потенціалу українських кінознавців. 

Е
років, відбувається активізація творчого потенціалу українських кінознавців. 

Виникають спроби відтворення цілісної історії українського кінематографа, а також 

Е
Виникають спроби відтворення цілісної історії українського кінематографа, а також 
окреслення новітнього кінопроцесу періоду незалежності України.

Е
окреслення новітнього кінопроцесу періоду незалежності України.

Із кожним роком з’являється дедалі більше кінознавчих досліджень, присвячених ЕІз кожним роком з’являється дедалі більше кінознавчих досліджень, присвячених 
як українському кіномистецтву, так і світовому. Ця тенденція породжує надію на те, Еяк українському кіномистецтву, так і світовому. Ця тенденція породжує надію на те, 
що успіхи теоретичної думки, урешті, вплинуть на позитивну динаміку розвитку Ещо успіхи теоретичної думки, урешті, вплинуть на позитивну динаміку розвитку 
практичного виміру кіномистецтва. На жаль, охопити всі існуючі наукові праці і вже Епрактичного виміру кіномистецтва. На жаль, охопити всі існуючі наукові праці і вже 
досвідчених кінознавців, і молодих дослідників неможливо, але однозначно можна Едосвідчених кінознавців, і молодих дослідників неможливо, але однозначно можна 
стверджувати, що в кінознавчій сфері за останні десятиліття проявилися певні тенЕстверджувати, що в кінознавчій сфері за останні десятиліття проявилися певні тен



250    

The film art studies are considered as a science at an intersection of the areas of the humani-
ties. The author touches upon the theoretical issues of film art too. The attention is focused on 
transformation of the theoretical, philosophical and methodological principles of the film art re-
search analysis. The article examines the certain research works of the cinema theorists. There is 
an analysis of methodological basis of the studies as well.

On the whole, the article propounds the classification of the main film critical works with a 
view of identifying the priorities and trends of development of the Ukrainian film art studies.

Keywords: Ukrainian film art studies, methodological principles, film art research analysis, 
theory of the cinema.

УДК 792.03(477.83/.86)"192/193" Олена Боньковська 
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ШЕВЧЕНКІАНА ВОЛОДИМИРА БЛАВАЦЬКОГО  
В СХІДНОГАЛИЦЬКИХ ТЕАТРАХ 1920–1930‑х РОКІВ

У статті розглянуто різножанрові, об’єднані за номінативним принципом постановки 
(інсце нізації поетичних творів Т. Шевченка, біографічно-сценічний репортаж «Тарас Шев-
ченко» З. Тарнавського) режисера Володимира Блавацького в східногалицьких професійних 
театрах 1920–1930-х років.

Ключові слова: Володимир Блавацький, інсценізація, Український народний театр іме-
ні Івана Тобілевича, Український молодий театр «Заграва», Театр імені Івана Котляревського. 

В статье рассматриваются постановки разных жанров, объединенные по номинативному 
принципу (инсценировки поэтических произведений Т. Шевченко, биографическо-сценичес-
кий репортаж «Тарас Шевченко» З. Тарнавского) режиссера Владимира Блавацкого в вос-
точногалицких профессиональных театрах 1920–1930-х годов.

Ключевые слова: Владимир Блавацкий, инсценировка, Украинский народный театр имени 
Ивана Тобилевича, Украинский молодой театр «Заграва», Театр имени Ивана Котляревского.

The article considers the nominatively arranged Shevchenko’s stagings of different genres (stage 
versions of Shevchenko’s poetry, the biographical and stage reportage Taras Shevchenko by Z. Tar-
navskyi), which were mounted by Volodymyr Blavatskyi in the East Halychyna professional theat-
res in the 1920s–1930s. 

Keywords: Volodymyr Blavatskyi, stage version, the I. Tobilevych Ukrainian People’s Theatre, 
Ukrainian Youth Theatre Zahrava, the I. Kotliarevskyi Theatre.

На українській театральній сцені Східної Галичини ХІХ – початку ХХ ст. твор-
чість Тараса Шевченка зазвичай представляли або декламацією його поезії, або зна-
менитою п’єсою «Назар Стодоля». Водночас на початку ХХ ст., а особливо виразно з 
кінця 1920-х років, тут простежувалася переорієнтація в прочитанні шевченківської 
спадщини: відбулися певні трансформації в сценічному втіленні авторської поезії та, 
що безпрецедентно, уперше була здійснена сценічна інтерпретація його біографії. 

Ці перетворення сталися завдяки Володимиру Блавацькому, який у квітні 1929 року 
повернувся з театру «Березіль» Леся Курбаса і якого майже відразу запросили в 
професійний Український народний театр імені Івана Тобілевича, відкритий роком 
раніше в м. Станіславів (нині – Івано-Франківськ). Тоді Театр переживав кризу. 
Мистецький керівник Театру, естрадний актор і режисер Ярослав Давидович відда-
вав прерогативу розважальному оперетковому й музично-драматичному репертуару, 
що не задовольняло українську публіку в Станіславові, яка сподівалася на серйозний 
національний театр [7, c. 547].
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Відтак перед новим мистецьким керівником модерністичної березільської театраль-
ної культури [15], режисером драматичного спрямування В. Блавацьким постало зав-
дання переорієнтувати незнайомий, професійно невиразний акторський склад, що був 
призвичаєний до вимог опереткового жанру, – привчити його до естетики драматич-
ного театру. 

Цікаво, що Лесь Курбас у театрі «Березіль» для навчання сценічної майстерності, 
удосконалення березільського мистецтва в молодого акторського складу створив спе-
ціальну систему під назвою «Практика сцени», де широко опрацьовувалася в етюдах 
шевченківська поезія – майже весь «Кобзар» [15, с. 150–151]. У ній Лесь Курбас на 
рівні національної сценічної методики й тренінгу вбачав потужний драматичний потен-
ціал. Цю драматичну театральну насиченість Шевченкових віршів у середині ХХ ст., 
незалежно від курбасівського досвіду, науково простеживши, умотивували шевченко-
знавці О. Борщаговський і М. Йосипенко в дослідженні «Шевченко і  театр» [8].

Вірогідно, що саме зі студійного огляду, а отже, на думку Р. Лаврентія, на основі 
інтуїтивних пошуків шляхів модернізації українського театру в Галичині [19, с. 256], 
чи не першою постановкою В. Блавацького в Українському народному театрі імені 
Івана Тобілевича була інсценізація в умовно-реалістичній формі віршів Т. Шевченка 
«Розрита могила» і «Суботів». З одного боку, тематика й ідеологія вистави приверта-
ла увагу глядача. А з другого, – саме такий сценічний жанр, розрахований більшою 
мірою на пластичне опрацювання, міг сприяти роботі малодосвідченого акторського 
складу. У створеному сценографом Леонідом Боровиком декораційному вирішенні 
постановки зі складними освітлювальними ефектами простежувалася акцентна симво-
ліка й виразно прочитувались ідейно-стрижневі скульптурні масові сцени [25]. У цій 
композиції режисер-реформатор В. Блавацький «використав умовні пластичні засо-
би сценічної виразності» і «обережно, але послідовно експерименти зі світлом» [19, 
с. 256–257]. Для Галичини ця постановка В. Блавацького прозвучала зовсім модер-
ністично – нетрадиційно й по-новаторськи, тривалий час збагачувала репертуар Укра-
їнського народного театру імені Івана Тобілевича 1.

Наступну постановку («Тарас Шевченко» Зенона Тарнавського) В. Блавацький 
уже здійснив у керованому ним Українському молодому театрі «Заграва». Це була 
зовсім виняткова екстраординарна вистава, зумовлена забороною станіславівського 
єпископа прозахідної (латинської) орієнтації Григорія Хомишина вшановувати річни-
цю від дня народження Т. Шевченка. Відтак постало завдання представити, а отже, 
зрежисувати, відмінний і нетрадиційний для узвичаєного шевченківського святкуван-
ня драматургічний матеріал. 

Зауважимо, що, починаючи з 1920-х років (досягнувши апогею в 1930-х рр.), 
у Східній Галичині, а власне, у Галицькій митрополії, поширювалась акція ство-
рення новоунійної церкви, суть якої полягала в упровадженні східного обряду ка-
толицизму – створення «Католицького Костелу Східнослов’янського обряду» [35]. 
У Львівській, Станіславівській, Перемиській єпархіях виник внутрішній конфлікт, 
коли греко-католицьке духовенство відповідно до своєї просхідної (візантійської) і 
прозахідної (латинської) орієнтації поділилося на два табори [1].

Лідером «прозахідного табору» латинізації був станіславівський єпископ Григорій 
Хомишин, який отримав богословську освіту в Австрії, де «грунтовніше ознайомився 
з особливостями пастирської діяльності римо-католицьких священиків, проник у суть 
окцидентальної (західної) релігійної ідеології. Відтак він виступав за максимальне 
зближення Греко-Католицької та Римо-Католицької церков» [1]. Священнослужителю 
імпонувала західноєвропейська орієнтація римо-католицької церкви, і він змагався 
за впровадження латинських елементів (целібату, григоріанського календаря тощо) 
у богослужбові обряди, церковне законодавство та саму ментальність вірян греко-
католицької церкви [14, с. 18]. Релігійні прозахідні погляди Г. Хомишина, як уза-
гальнює О. Єгрешій, були визначальними в його подальшій суспільно-політичній та 
культурно-просвітницькій діяльності [14, с. 19]. Водночас на «формування світогляду 
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Г. Хомишина вплинули антиросійські настрої у Відні того часу. Вище духовенство 
Австро-Угорщини виховувало молодих священиків у дусі відданості Апостольському 
престолу, консолідації католицького світу проти впливів Росії» [14, с. 19].

Так, у пасторській діяльності єпископ Станіславівської єпархії Г. Хомишин ви-
являв антиросійські настрої. Парадоксально, але в православній орієнтації творчості 
Т. Шевченка єпископ-окциденталіст убачав загрозу католицизму, а відтак – схизму, 
богохульство. М. Папежинська-Турек [30] зауважувала: якщо «орієнталісти сприй-
мали візантійські, східні традиції як власні», то «окциденталісти вважали візантизм 
“як суму культурних реліктів [пережитків. – О. Є.] по Візантії та синодальній Ро-
сійській Церкві” та домагалися більшої відкритості до латинського Заходу» [цит. за: 
14, с. 20]. Українці були «відчужені від правдивої Католицької Церкви», оскільки 
«прийняли віру саме з Візантії». Цей орієнтальний (східний) «візантизм», на дум-
ку Г. Хомишина, приніс багато лиха українцям у релігійному й політичному житті. 
Єпископ уважав, що «між українцями і росіянами є різниця в мові, культурі, психіці: 
українці тяжіють більше до Заходу, ніж до Сходу. “Візантійство”, східні церковні 
традиції є помостом до русифікації українського народу. Східний обряд – російський. 
Звідси потреба переорієнтації ГКЦ на Захід, наближення її канонів до Римо-като-
лицької Церкви» [14, с. 33–34]. 

Так, після прибуття на Покуття, де відчутними залишалися москвофільські впливи 
[14, с. 19], доктор богословських наук, парох Коломиї, а згодом єпископ Станіславівської 
єпархії Г. Хомишин поступово впроваджував там «антишевченківську» пропаганду. 

Водночас очевидно, що таке надмірне окцидентальне «антишевченківське популя-
ризування» Г. Хомишина було його позицією, суголосною зі спрямуваннями «Єпис-
копських конференцій» (нарад) 1927, 1929, 1932 і 1934 років у Львові та Римі, на 
яких обговорювалися спірні питання католицької і православної церков, богослужінь 
греко-католицької церкви, почитань східних і західних святих. Відтак у Галицькій 
митрополії 1927 року була створена Міжєпархіальна літургійна комісія, яка активно 
працювала впродовж 1930–1935 років для обговорення та вирішення дискусійних об-
рядових питань [31, с. 105–115].

Із цього погляду важливим здається роз’яснення священика Федора Мороза, який 
зазначив, що 1932 року у Ватикані відбулася нарада, на якій обговорювалося питання  
щодо посилення пропаганди католицизму на західноукраїнських землях, де різко 
слабшав вплив унії на маси. На цій конференції єпископ Григорій особливо вносив 
зауваження і пропозиції про недопущення введення східних обрядів, які, на його дум-
ку, могли підірвати основи католицизму на Галичині й перерости в православ’я [26].

Однак, вочевидь, уже зовсім надмірним виявленням окциденталізму єпископа 
Г. Хомишина стала його заборона святкувати 120-річчя від дня народження Т. Шев-
ченка в 1934 році. Це стало потрясінням для Станіславівщини зокрема і для Галичи-
ни загалом. Утім, ця заборона була своєрідним вторуванням, адже подібні канонічні 
дорікання про недопустимість шевченківських святкувань у Галичині, де ще з кінця 
ХІХ ст. усталився культ Т. Шевченка, попередньо спостерігалися [16, с. 116–117]. 
Проте в цьому випадку вже надто гіпертрофовано звучали звинувачення Т. Шевченка 
в «схизма тизмі» й «богохульництві», чим, як зазначав Ф. Мороз, «топталася націо-
нальна свідомість свого народу» [26].

Відтак довготривала дискусія «Шевченко і релігія» в Галичині з ініціативи латин-
ників (католиків) перейшла в площину категоричного ультимативного заперечення й 
заборони. Тут не брали до уваги численних фундаментальних інтелектуальних напра-
цювань В. Щурата, Б. Лепкого, Д. Николишина, С. Смаль-Стоцького, В. Сімовича 
[21; 27; 33; 34; 38] і, зокрема, книгу священика, теолога, письменника християнсько-
го світосприйняття (твори-молитви) Г. Костельника «Шевченко з релігійно-етичного 
становища: критична аналіза» [17].

Згодом в обороні і з мотивуванням Шевченкової творчості виступала орієнталіс-
тична преса: тижневик «Мета» і журнал «Дзвони». Зі статтею «Тарас Шевченко і 
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релігія» виступив критик католицької східної орієнтації, доктор філософії та літе-
ратурознавства, викладач Львівської греко-католицької духовної семінарії Микола 
Гнатишак [12], який здобув освіту в Карловому університеті в Празі, а також нав-
чався й працював асистентом в Українському науковому інституті в Берліні. Повер-
нувшись у 1931 році до Львова, він розгорнув широку наукову та літературно-кри-
тичну діяль ність, ставши одним зі співробітників католицького журналу «Дзвони» й 
тижневика «Мета». Зокрема, творчість Т. Шевченка критик ще раніше опрацьовував 
на засадах літературознавчого типологічного методу («Тарас Шевченко в освітленні 
 типології») [11].

Статтю «Тарас Шевченко і релігія» М. Гнатишак побудував за принципом акаде-
мічного цілісного аналітичного наукового дослідження. Насамперед він зазначив, що 
Галичина повсякчас переживала подібні потрясіння: протест у 80-х роках ХІХ ст. 
Н. Огоновського 2 проти розповсюдження празького видання «Кобзаря», у якому він 
убачав «богохульні єресі та нігилістичну гниль»; загроза рішення галицького Сино-
ду заборонити духовенству брати участь у Шевченківських вечорах; звинувачення в 
1904 році митрополитів С. Сембратовича й А. Шептицького в толеруванні ними що-
річних Шевченківських свят.

Згідно з такою окцидентальною забороною, шевченківські святкування в Стані-
славівській єпархії з 1934 року були призупинені. Можливо, цей прецедент у подаль-
шому і став мотивом для активізації галицької української творчої інтелігенції – від-
булася деяка переорієнтація у відзначенні Шевченківських днів. Зокрема, 1936 року 
газета «Мета» опублікувала поминальну замітку «Тарас Шевченко і релігія: з нагоди 
75-ліття від дня смерти великого українського поета» [37], певно, на зразок тематично 
подібних виступів К. Студинського [36] і Б. Лепкого [22] 1911 року.

Водночас стало зрозуміло, що тільки інтелектуальних виступів тут уже недостатньо. 
Було вирішено звернутися до відмінної агітаційно-пропагандистської діяльності, залу-
чивши досвід та інтелектуальні висновки М. Гнатишака, який, приїхавши 1931 року з 
Європи, опублікував аналітичну театрознавчу статтю «Сучасне положення Европей-
ського театру» [10, с. 265–269]. У ній фактично на сучасному методологічному рівні 
подано короткий хрестоматійний огляд історії західноєвропейського театру другої по-
ловини ХІХ–ХХ ст. Відтак М. Гнатишак розглядав два етапи модерного європейського 
театрального мистецтва – до і після Першої світової війни. Зокрема, у 1960–1990-х ро-
ках визначальну роль відіграв Мейнінгенський театр із його постановочною достовір-
ною культурою спектаклю, принципами акторського ансамблю. Власне на цьому ґрунті 
постало завдання оновлення репертуару, тобто модернізації змісту театру, і наприкінці 
ХІХ ст. сформувався театральний натуралізм: експерименти Андре Антуана у Вільно-
му театрі, постановки Отто Брама в Німецькому театрі. На початку ХХ ст. витвори-
лося послідовне продовження у формі театрального неороман тизму Макса Рейнгарда, 
який опрацьовував у своїх театрах у Берліні, Мюнхені, Відні, Зальцбурзі всі аспекти 
сценічного мистецтва (від камерної сцени до масових постановок у цирках) і широкий 
репертуарний діапазон (від античної класики до модерної драматургії).

Унаслідок світової війни відбулася певна переорієнтація мистецьких театральних 
цінностей, коли режисура почала зосереджуватися на моральному аспекті. Виник 
новий напрям театру – експресіоністичний, який теоретично та практично обґрун-
тував Ґ. Креґ. Водночас проводилися конструктивістські експерименти Е. Піскатора 
і В. Мейєрхольда тощо. На думку М. Гнатишака, сучасне театральне мистецтво не 
позбавлене новаторських звершень, однак глибоко відчутний «брак модерного, дійсно 
вартісного в літературному огляді репертуару» [10, с. 269]. Класичний репертуар для 
модерного театру вже недостатній, а «вся нова драматична продукція, не дивлячись 
на її технічну рафінованість, незвичайно вбога й одноманітна» [10, с. 269]. Причиною 
її ідейного й мистецького занепаду є жахлива неморальність: «А без трівкого мораль-
ного стрижня, який повинен дати здоровий репертуар, не може театр стати здоровим 
і позитивним явищем культурного життя» [10, с. 269].
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Відтак «у післявоєнній добі, пересиченій всякими технічними штучками та ви-
думками, на сцені потрібно обновленого, але солідного, на традиціях збудованого, 
але до нового часу приміненого театру. Мистецьку кризу цьогочасного театру може 
радикально вилічити не технічне і не режісерське новаторство, а створення цінного, 
солідного репертуару» [10, с. 269].

Отже, професійне бачення й фахове обґрунтування для агітації та пропаганди 
було очевидним. І цілком припустимо, що саме через ці пропагандистські мотиви 
журналіст, редактор, член львівської Спілки молодих літераторів «Дванадцятка» 
(1934–1939) Зенон Тарнавський, який уже мав сценічну драматургічну практику, 
коли 1935 року на замовлення М. Бенцаля інсценізував у співавторстві з Р. Антоно-
вичем повість Уласа Самчука «Гори говорять» [24], у 1936 році також на замовлення 
написав п’єсу «Тарас Шевченко» 3. Щоправда, на час написання п’єси автор не озна-
чив її жанру – просто п’єса в чотирьох картинах («Два світи», «Двоголовий орел», 
«На засланні», «Вмирає людина») з життя поета. Уже пізніше, 1965 року, в еміграції 
автор у листі до Г. Лужницького дав п’єсі жанрове визначення – біографічно-сценіч-
ний репортаж «Тарас Шевченко» в чотирьох картинах [29, с. 10]. 

У листі З. Тарнавський згадував, що в ході написання п’єси він вів дискусії з Г. Луж-
ницьким та Ю. Студинським [29, с. 11]. Очевидно, такі консультації з Г. Лужницьким, 
уже видатним на той час драматургом, могли відбуватися з питань техніки драми; а з 
публіцистом, перекладачем Ю. Студинським, сином письменника, доктора філософії, 
літературознавця, дослідника шевченківської творчості Кирила Студинського, – напев-
но, з питань біографічних матеріалів. У свою чергу джерела наштовхують  на думку, 
що значною мірою в роботі над п’єсою також міг бути задіяний емігрант, український 
філолог, доцент Кам’янець-Подільського державного університету (1918–1920), про-
фесор Українського таємного університету у Львові (1921–1923), літературний критик 
Леонід Білецький, який мав значні напрацювання в дослідженні Шевченкової твор-
чості: «Виховання емоціонально-образного мислення і твори Т. Шевченка» (К., 1918); 
«Народність чи національність у творах Шевченка» (Кам’янець, 1919); «“Москалева 
криниця” Т. Шевченка (Історія тексту і сюжету)» (Прага, 1923); «Еволюція ідеї й об-
разу в поезії Т. Шевченка» (Прага, 1926); «“Гайдамаки” Тараса Шевченка» (Л., 1929); 
«Історіософія Тараса Шевченка» (Чернівці, 1934); «“Катерина”, поема Т. Шевчен-
ка (літературна історія поеми)» (Варшава, 1934); «Баляди Т. Шевченка» (Варшава, 
1934); «“Наймичка”, повість Т. Шевченка» (Варшава, 1935) [2, с. 19–21]. Незважаючи 
на те що на час прем’єри Л. Білецький перебував в еміграції в Празі (професор і рек-
тор Високого педагогічного інституту імені Михайла Драгоманова), він також висту-
пав у тогочасній галицькій українській пресі («Критичні моменти в ранній творчості 
Т. Шевченка» [4]). Відомі такі його розвідки, як «Молодий Шевченко перед влас-
ним судом своїм на кінці життя (Літературна історія повісти Шевченка “Художник”)» 
(Варшава, 1936) і «Мандрівна легенда творчості Т. Шевченка» (Варшава, 1937) [4, 
с. 22], монографії «Віруючий Шевченко» [3] і «Тарас Шевченко в Яготині» [5] (наз-
ва останньої відображає місце дії першої дії «Два світи» п’єси З. Тарнавського «Та-
рас Шевченко»). Тематично ці дослідження можуть бути підставами для здогадів про 
співпрацю З. Тарнавського і Л. Білецького, з огляду на те що формування тематики і 
проблематики наукових досліджень потребує тривалішого часу.

Відтак у 1937 році шевченківські святкування в Станіславівській єпархії допускалися. 
Саме в Коломиї в постановці В. Блавацького в Українському молодому театрі «Заграва» 
була здійснена прем’єра п’єси З. Тарнавського «Тарас Шевченко» (9 березня 1937 р.).

У цій п’єсі, а власне, у біографічно-сценічному репортажі, який на той час був зо-
всім несподіваним оригінальним підходом у трактуванні шевченківської тематики в 
ракурсі ніколи неозначуваної біографічної шевченкіани, головний герой – Т. Шевчен-
ко – трактується доволі документально і схематично. Водночас, як відзначив Г. Луж-
ницький, це була оригінальна перша п’єса З. Тарнавського, «в якій постать нашого 
геніального поета появляється на сцені, всупереч довголітній викривленій традиції, у 
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фраку, без неодмінного кожуха і баранячої шапки на голові» [23, с. 15]. У реалізмі 
мирських переживань Т. Шевченка Валеріан Ревуцький побачив визначальну цін-
ність п’єси, оскільки і драматург, і режисер «черпали з творів життя Шевченка тільки 
те, що конечно було для Шевченка-Людини, не Шевченка-генія, не Шевченка-проро-
ка української нації, не Шевченка-міту. Це, сказати б, відтяження [відмежування. – 
О. Б.] самої особи Шевченка є головним мотивом п’єси. Відтяження як політичне, 
так і письменницьке. Те, що ми бачимо на сцені, може, є то, що навіть і пережив не 
один з нас. Романтичне кохання, суд, зрада, присуд, смерть» [32, с. 31].

В. Блавацький репрезентував п’єсу у своїй випрацюваній оригінальній стилістиці 
монументального театру. Його постановка витримана в умовно-реалістичній формі, ви-
різняється гіперболізованими, символічними та пафосними сценами. Тут майстерно, 
у злагодженому виконанні численного, бездоганно характеризованого, часто коротко 
існуючого на сцені акторського складу (В. Левицька – княжна Рєпніна, Г. Істоміна – 
її Мати, Я. Рудакевич – Закревський, В. Блавацький – генерал Дубельт, О. Недел-
ко – граф Орлов, Б. Паздрій – М. Костомаров, Н. Блавацька-Лужницька – Кітті, 
В. Сердюк – майор Усков, І. Цьолко – граф Честяхівський, Є. Левицький – Чарненко 
та ін.), були поєднані всі елементи театрального дійства: стильні, оригінальні, ефект-
ні декорації Л. Боровика; історично достовірні, багаті костюми [9; 18].

Насамперед постановка базувалася на головному образі Т. Шевченка, роль якого 
виконував постійно присутній на сцені Л. Боровик. Завдяки глибині образу актор зу-
мів широко й вільно розгорнути лінію своєї ролі. Однак, на думку критиків, акторові 
не вдалося провести її через усю виставу й утриматися на рівноцінній висоті [9; 18]. 
У цьому випадку визначально, що у виставі критика вирізняла власне окремі дії та 
мізансцени. Таке зауваження тут принципове, оскільки свідчить, що подібний тон 
звучання не був наскрізно закладений у самому тексті п’єси.

Водночас автор, за специфікою замовлення, намагався також надати п’єсі релі-
гійного християнського забарвлення: у розмові персонажів спорадично трапляють-
ся звернення-уповання на Господа; у картинах «На засланні» і «Вмирає людина» 
введено, очевидно, на зразок творів-молитов членів львівської групи християнських 
письменників «Логос» о. Василя Мельника-Лімниченка (драма «Убите щастя») і 
бого слова, д-ра о. Гавриїла Костельника, оригінальні молитви Т. Шевченка. Звідси 
зрозуміло, яким чином і на якій концептуальній основі режисер зумів вибудувати в 
цій постановці, як і у виставі «Камо грядеши» Г. Сенкевича, «театр спільноти» [9; 
18], і як йому засобом актуалізації особистісних переживань поета вдалося перевести 
їх у площину цінностей національної та релігійної ідентичності.

Відтак ця постановка виконала свою запрограмовану агітаційно-пропагандистську 
функцію з масовим залученням глядача. Адже, за складеним Р. Лаврентієм театраль-
ним виробничим календарем Українського молодого театру «Заграва» за 1937 рік, ви-
става «Тарас Шевченко» З. Тарнавського мала 47 показів [20, с. 316–325], які зафік-
совані саме в містах Станіславівської (єпископ Г. Хомишин) і частково Перемиської 
(єпископ Й. Коциловський) єпархій, задіяних у процесах латинізації.

Отже, ця, за визначенням А. Грицана, «новаторська постановка В. Блавацького» 
[13, с. 4] у своєму пропагандистському завданні чітко окреслила «визначальне для сти-
лістики “Заграви” виразне національне світобачення, де досконало була випрацювана 
власна формотворча сутність національної “соборності” на рівні масового і водно час ін-
дивідуалістичного патріотичного, духовного і релігійного світосприйняття» [7, c. 559].

У 1939 році в новоствореному в Коломиї Театрі імені Івана Котляревського ре-
жисер В. Блавацький, напевно, щоб узгодити навики обох об’єднаних колективів – 
Українського народного театру імені Івана Тобілевича і Українського молодого театру 
«Заграва», – звернувся до березільської так званої студійної практики інсценізації 
Шевченкової поезії. Також очевидно, що в тогочасній Галичині в контексті політики 
нормалізації після акцій насильної ревіндикації та репресивної пацифікації шевчен-
ківська тематика була надзвичайно актуальною.
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Таким чином, під назвою «Тополя» режисер здійснив постановку трьох інсценізо-
ваних Г. Лужницьким ранніх романтичних, пройнятих народнопісенними образами й 
мотивами балад Т. Шевченка «Тополя», «Причинна» і «Утоплена» (прем’єра – 29 трав-
ня 1939 р. у Зборові). Відтак вистава в музичному опрацюванні Романа Орленка-
Прокоповича була витримана в романтично-казковій стилістиці. Як і в по передніх 
шевченківських виставах, тут головний акцент В. Блавацький також поставив на 
пластичному вирішенні – для досягнення пафосного, емоційного та психологічного 
напруження максимально використав контрастний прийом живих колористичних ма-
сових сцен (веселе й безтурботне життя сільської молоді, забави лісовиків і мавок, 
статична сцена-оповідь, де біля тополі зібралася вся громада – кобзар, чумаки, удова, 
хлопці й дівчата, чабан) у зіставленні з переживаннями, діями та вчинками головних 
дійових осіб. Настроєвість і водночас динаміку у виставу вносили сцени персоніфіко-
ваних, згідно з фольклорною традицією, дерев: тополя – Галя, явір – Козак, верба – 
Свекруха, кущ калини – Пара Закоханих [28].

Шевченкіана Володимира Блавацького, здійснена у трьох розглянутих галиць-
ких театрах міжвоєнного періоду (Українському народному театрі імені Івана Тобі-
левича, Українському молодому театрі «Заграва», Театрі імені Івана Котляревсько-
го), була зовсім нетрадиційна, відрізнялася від узвичаєного в Галичині святкового 
шевченківського репертуару (драма «Назар Стодоля» чи індивідуальні декламації 
поетичних творів). Тут поезію Шевченка (вірші «Розрита могила» і «Суботів», ба-
лади «Тополя», «Причинна» й «Утоплена»), з огляду на її драматичний потенціал, 
В. Блавацький інсценізував, використавши її в системі навчання і для узгодження 
акторської майстерності. Постановку ніколи не опрацьовуваного режисером жанру 
біографічно-сценічного репортажу З. Тарнавського «Тарас Шевченко», який за ідео-
логією був програмним для репертуару театру «Заграва», В. Блавацький також, зва-
жаючи на агітаційно-пропагандистське завдання вистави, зумів вирішити в умовно-
реалістичній формі. Шевченкіана В. Блавацького на рівні пластичного вирішення, 
живих колористичних масових сцен звучала в міжвоєнній Галичині оригінально й 
модерністично.

1 Цікаво, що суголосне сценічне опрацювання шевченківської поезії у формі літературно-
музичних композицій, які поєднували декламацію, живу газету, фактомонтаж, у 1927 році 
запропонував львівський «Робітничий театр» (поеми «Саул» і «Сон»). Такі агітаційно-масові 
вистави передбачали тісний зв’язок театру із суспільною реальністю, єдність сцени й публіки, 
колективну творчість (безпосередня участь робітників, загальна імпровізація), що мало від-
різняти соціалістичний театр від традиційного. Утім, робітнича сцена працювала відокремле-
но від загального українського театрального руху в Східній Галичині [7, с. 565–566]. І мож-
ливо, тому її сценічні нововведення не знайшли широкого застосування.

2 М. Гнатишак застерігав, щоб не плутали станіславівського катехита Н. Огоновського з 
відомим істориком літератури отцем О. Огоновським [12, с. 4]. Можливо, він був одним із 
двадцятьох братів Огоновських [6].

3 В актуальний час написання ця п’єса не була опублікована, адже, за авторськими прин-
ципами, З. Тарнавський ніколи не намагався видавати п’єси, бо вважав, що «драма при-
значена для життя в театрі, як підложжя до театрального видовища, а не як лєктура у час 
 дозвілля» [29, с. 12].
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SUMMARY

The Ukrainian theatrical stage in early XXth century East Halychyna was the place where 
there occurred the reorientation of construing the Shevchenko heritage: there outlined the certain 
transformations in stage impersonation of the author’s poetry and there first realized the stage 
interpretation of his biography.

These changes have been established by the drama school Berezil attendee Volodymyr Bla-
vatskyi in the I. Tobilevych Ukrainian People’s Theatre in Stanislaviv. Here he dramatized, in 
conventional and realistic manner, the poems of Taras Shevchenko Dug-Up Grave and Subotiv. 
This play flabbergasted and fascinated by sophisticated lighting effects, accentual symbols idea-
pivotal statuesque crowd scenes.

The next Shevchenko’s staging of biographical and stage reportage Taras Shevchenko by Z. Tar-
navskyi was mounted by V. Blavatskyi in the Ukrainian Youth Theatre Zahrava (Glow) in 1937. 
This original play, which was first in the genre of biographical Shevchenkiana, with the protago-
nist Shevchenko being somewhat schematically interpreted, was presented by V. Blavatskyi in 
elaborate stylistics of the monumental theatre. His production was sustained in conventional and 
realistic manner, being distinguished by exaggerated, symbolic and histrionic scenes.

The staging was first of all based on the principal character Shevchenko, whose role was 
played by onstage constantly present L. Borovyk. Thanks to the image’s three-dimensionality, 
the actor succeeded in broadly and freely unfolding the line of his role. However, the actor, from 
the point of critics, failed to hold it across the performance and to keep on staying put. And in 
the present case, it is crucial that the critics distinguished the separate acts and mise en scenes 
proper in the play.

At the same time, due to peculiarity of the order, the author attempted to lend the Christian 
tint [the characters’ addresses to (hopes for) the Lord; original Shevchenko’s prayers] to the play as 
well. And then, the stage director managed to develop a community theatre here, where by means 
of actualizing the poet’s personality experience he converted it into the values of national and reli-
gious identity. Therefore, this production has distinctly determined a clear national outlook, being 
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crucial to the Zahrava stylistics, where has been perfectly elaborated its own formative nature of 
national generality.

While being in the I. Kotliarevsyi Theatre (1939), under the name of scenic image Poplar, 
V. Blavatskyi staged three romantic Shevchenko’s ballads Poplar, Mad Woman, and The Drowned 
dramatized by H. Luzhnytskyi. Here the stage director also placed an emphasis on plastic solution, 
applied the device of contrast of lively colour crowd scenes.

The Shevchenko’s stagings mounted by V. Blavatskyi in three representative Ukrainian 
Halychyna theatres of the interwar period were totally unconventional (namely, the stage versions 
of Shevchenko’s poetry; staging, in conventional and realistic manner, of the biographical and 
stage reportage Taras Shevchenko by Z. Tanavskyi), and therefore were construed in an original 
and modernist way.

Keywords: Volodymyr Blavatskyi, stage version, the I. Tobilevych Ukrainian People’s Theatre, 
Ukrainian Young Theatre Zagrava, the I. Kotliarevskyi Theatre.

УДК 7.071.2+792.54(477.41–25) Єва Коваленко 
(Київ)

ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ТАНЦІВНИКА Й ПЕДАГОГА. 
ПАМ’ЯТІ НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ ПРЯДЧЕНКА

Статтю присвячено видатному танцівнику й педагогу, народному артистові України Мико-
лі Прядченку. Майже 30 років він був провідним солістом Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка (нині – Національна опера України). Стаття містить факти з біографії 
артиста, аналіз створених ним образів. Авторка ділиться особистими враженнями від роботи 
з М. Прядченком, висвітлює особливості його педагогічних методів.

Ключові слова: М. Прядченко, Національна опера України, балет, класичний балет, укра-
їнський балет, хорео графія. 

Статья посвящена выдающемуся танцовщику и педагогу, народному артисту Украины Ни-
колаю Прядченко. Почти 30 лет он был ведущим солистом Киевского театра оперы и балета 
им. Т. Г. Шевченко (теперь – Национальная опера Украины). Статья содержит факты из 
биографии артиста, анализ созданных им образов. Автор делится личными впечатлениями о 
работе с Н. Прядченко, раскрывает особенности его педагогических методов.

Ключевые слова: Н. Прядченко, Национальная опера Украины, балет, классический балет, 
украинский балет, хореография. 

The article deals with the notable dancer and ballet teacher, People’s Artist of Ukraine 
M. Priadchenko. For nearly 30 years, he was the leading soloist of the Taras Shevchenko Kyiv 
Opera and Ballet Theatre (now – the National Opera of Ukraine). The article also contains the 
facts from the biography of the artist, analyses the images he created. The author shares her 
personal impressions of working with M. Priadchenko and reveals the features of his pedagogical 
methods. 

Keywords: M. Priadchenko, the National Opera of Ukraine, ballet, classical ballet, Ukrainian 
ballet, choreography.

Смерть артиста – трагічна межа, яка визначає необхідність підбиття підсумків 
його звершень. Мова йде про народного артиста України, видатного танцівника, а зго-
дом педагога-репетитора Національної опери Миколу Даниловича Прядченка. З ім’ям 
М. Прядченка пов’язана ціла епоха в українському балетному мистецтві: майже три 
десятиліття він танцював на сцені Київського театру опери та балету ім. Т. Г. Шев-
ченка (нині – Національна опера України), а потім до останнього дня свого життя 

http://www.etnolog.org.ua

І
колаю Прядченко. Почти 30

І
колаю Прядченко. Почти 30

Шевченко (теперьІШевченко (теперь
биографии артиста, анализ созданных им образов. Автор делится личными впечатлениями о Ібиографии артиста, анализ созданных им образов. Автор делится личными впечатлениями о ІПрядченко, раскрывает особенности его педагогических методов.ІПрядченко, раскрывает особенности его педагогических методов.

Ключевые слова: ІКлючевые слова: Н. І Н. Прядченко, Национальная опера Украины, балет, классический балет, ІПрядченко, Национальная опера Украины, балет, классический балет, 
украинский балет, хореография. Іукраинский балет, хореография. 

The article deals with the notable dancer and ballet teacher, People’s Artist of Ukraine ІThe article deals with the notable dancer and ballet teacher, People’s Artist of Ukraine 
Priadchenko. For nearly 30ІPriadchenko. For nearly 30

М
років він був провідним солістом Київського театру опери та балету 

М
років він був провідним солістом Київського театру опери та балету 
– Національна опера України). Стаття містить факти з біографії 

М
– Національна опера України). Стаття містить факти з біографії 

артиста, аналіз створених ним образів. Авторка ділиться особистими враженнями від роботи 

М
артиста, аналіз створених ним образів. Авторка ділиться особистими враженнями від роботи 

Прядченком, висвітлює особливості його педагогічних методів.

М
Прядченком, висвітлює особливості його педагогічних методів.

Прядченко, Національна опера України, балет, класичний балет, укра

М
Прядченко, Національна опера України, балет, класичний балет, укра

фія. 

М
фія. 

Статья посвящена выдающемуся танцовщику и педагогу, народному артисту Украины НиМСтатья посвящена выдающемуся танцовщику и педагогу, народному артисту Украины Ни
колаю Прядченко. Почти 30Мколаю Прядченко. Почти 30 лет он был ведущим солистом Киевского театра оперы и балета Млет он был ведущим солистом Киевского театра оперы и балета 

Шевченко (теперьМШевченко (теперь – Национальная опера Украины). Статья содержит факты из М– Национальная опера Украины). Статья содержит факты из 
биографии артиста, анализ созданных им образов. Автор делится личными впечатлениями о Мбиографии артиста, анализ созданных им образов. Автор делится личными впечатлениями о МПрядченко, раскрывает особенности его педагогических методов.МПрядченко, раскрывает особенности его педагогических методов.

Прядченко, Национальная опера Украины, балет, классический балет, МПрядченко, Национальная опера Украины, балет, классический балет, 

Ф
ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ТАНЦІВНИКА Й ПЕДАГОГА. 

Ф
ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ТАНЦІВНИКА Й ПЕДАГОГА. 

НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ ПРЯДЧЕНКА

Ф
НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ ПРЯДЧЕНКА

Статтю присвячено видатному танцівнику й педагогу, народному артистові України МикоФСтаттю присвячено видатному танцівнику й педагогу, народному артистові України Мико
років він був провідним солістом Київського театру опери та балету Фроків він був провідним солістом Київського театру опери та балету 
– Національна опера України). Стаття містить факти з біографії Ф– Національна опера України). Стаття містить факти з біографії 

артиста, аналіз створених ним образів. Авторка ділиться особистими враженнями від роботи Фартиста, аналіз створених ним образів. Авторка ділиться особистими враженнями від роботи 
Прядченком, висвітлює особливості його педагогічних методів.ФПрядченком, висвітлює особливості його педагогічних методів.

Прядченко, Національна опера України, балет, класичний балет, украФПрядченко, Національна опера України, балет, класичний балет, укра

ЕЄва КоваленкоЕЄва Коваленко

ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ТАНЦІВНИКА Й ПЕДАГОГА. ЕТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ТАНЦІВНИКА Й ПЕДАГОГА. 
НАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ ПРЯДЧЕНКАЕНАРОДНОГО АРТИСТА УКРАЇНИ МИКОЛИ ПРЯДЧЕНКА

Статтю присвячено видатному танцівнику й педагогу, народному артистові України МикоЕСтаттю присвячено видатному танцівнику й педагогу, народному артистові України Мико



260    

працював у цьому самому театрі як репетитор, передаючи свій досвід молодим танців-
никам. Служіння мистецтву було сенсом життя цього прекрасного артиста.

Головний балетмейстер Національної опери В. Яременко, виступаючи з промовою 
на ювілейному вечорі М. Прядченка, сказав: «Прядченко живе театром, Пряд ченко 
живе в театрі!». Дійсно, більшість часу провідний соліст балету, педагог-репетитор 
Микола Прядченко проводив у стінах Національної опери. Його день, як і в усіх ар-
тистів балету, починався з обов’язкового уроку, потім репетиції – індивідуальні, по-
становочні, підготовка поточного репертуару, спектаклі (артист танцював дуже бага-
то). Згодом Микола Данилович почав займатися з учнями – деякий час він поєднував 
виконавську діяльність із репетиторством. Ставши педагогом-репетитором, М. Пряд-
ченко також був зайнятий з ранку до вечора, отже, фраза В. Яременка містила не 
фігуральний, а доволі конкретний сенс. 

М. Прядченко прийшов до балету майже випадково. Він народився в селі Вінниць-
кі Стави Київської області в сім’ї колгоспника, де навіть не чули слова «хореогра-
фія». Сусіди порадили матері відвезти сина «вчитися на артиста», тому що хлопчик 
вирізнявся своєю рухливістю, гнучкістю та природним артистизмом (до того ж Ми-
кола гарно співав). На вступних іспитах до Київського державного хореографічного 
училища він дуже вразив комісію і був прийнятий. Педагогами М. Прядченка були 
В. Єфремова – чудовий методист, учениця А. Ваганової, та В. Денисенко – представ-
ник кращих традицій московської балетної школи. У класі В. Денисенка М. Прядчен-
ко займався тривалий час, коли вже був артистом Київського театру опери та балету 
ім. Т. Г. Шевченка, куди його зарахували після закінчення училища в 1968 році.

Перші два роки артист танцював у корде балеті, але мав велике бажання викону-
вати сольні партії, тому він тренувався у вільний від роботи час, щоб удосконалити 
свій професійний рівень. Коли в театрі відбувався черговий огляд творчої молоді, 
М. Прядченко станцював партію Перелесника в балеті М. Скорульського «Лісова 
пісня», яку з ним підготував прекрасний танцівник, володар Призу Вацлава Ніжин-
ського, В. Парсегов. Дебют молодого артиста був настільки вдалий, що йому відразу 
почали доручати сольні партії. 

Значну роль у формуванні творчої особистості М. Прядченка зіграла робота з 
В. Кругловим – провідним танцівником і репетитором театру, який розкривав перед 
ним секрети майстерності в сольному та дуетному танці. М. Прядченко був партнером 
усіх провідних балерин – О. Потапової, І. Лукашової, А. Гавриленко, Т. Таякіної, 
Л. Сморгачової, Р. Хилько, Н. Семизорової, Г. Кушнірової, Л. Данченко, І. Задая-
ної, О. Філіп’євої, О. Горбач та ін. У 1977 році М. Прядченко та його партнерка 
Н. Семи зорова представляли Київський театр опери та балету ім. Т. Г. Шевченка 
на ІІІ Міжнародному конкурсі артистів балету в Москві. Їхній виступ був дуже 
успішний: Н. Семизорова отримала золоту медаль, М. Прядченко – бронзову. Після 
конкурсу Н. Семизорова перейшла працювати до Большого театру, де її репетитором 
стала славетна Галина Уланова. М. Прядченко теж отримав таку пропозицію, однак 
віддав перевагу Київському театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка, де він уже мав 
великий сольний репертуар. 

За своїм амплуа М. Прядченко був танцівником лірико-романтичного плану, справ-
жнім балетним прем’єром – виконавцем усіх головних партій у спектаклях класич-
ного репертуару. Це Принц Зігфрід у «Лебединому озері», Принц Дезіре у «Сплячій 
красуні», Принц у «Лускунчику» (усі – П. Чайковського), граф Альберт у «Жізелі» 
А. Адана, Джеймс у «Сильфіді» Х. Левенсхольда, Базиль у «Дон Кіхоті», Люсьєн 
у «Пахіті», Солор у «Баядерці» (усі – Л. Мінкуса) та багато інших. Балетмейстери 
часто запрошували талановитого артиста до участі у своїх постановках, ставили для 
нього спектаклі.

Неабияке значення у формуванні творчої індивідуальності М. Прядченка мали ви-
стави А. Шекери. Так, партію Ромео артист танцював до кінця своєї сценічної кар’єри 
(М. Прядченко пішов на пенсію, коли йому виповнилося 46 років). Тут він досягав 
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пов ного злиття з образом (навіть загально-
вживане поняття «перевтілення» в цьому ви-
падку – неточне): виконання було просякну-
те такою романтикою й невимушеністю, що 
глядачі вірили юному Ромео, забуваючи, що 
перед ними зрілий майстер. Стан польоту, 
який передавав закоханість героя, імпуль-
сивність у драматичних і трагічних сценах 
спектаклю зробили образ Ромео у виконанні 
М. Прядченка незабутнім. Однак ця види-
ма легкість виконання коштувала артистові 
дуже великих зусиль: він повністю віддавав-
ся своїй ролі. Перед спектаклем М. Пряд-
ченко весь час був зосереджений, ні з ким 
не розмовляв, дуже довго готувався: гриму-
вався, виконував спеціальну гімнастику для 
розтяжки, потім – класичний екзерсис біля 
станка, маленькі стрибки, тільки після цьо-
го одягав костюм і виходив на сцену. Після 
важкої вистави М. Прядченко дуже рідко 
пропускав ранковий клас: у крайньому ви-
падку міг раніше піти з уроку. Тренуючись 
регулярно, артист завжди був у прекрасній 
формі, і йому доручали багато провідних 
партій. М. Прядченку часто доводилося тан-
цювати в спектаклі, підміняючи іншого акто-
ра. Сам Микола Данилович дуже рідко брав лікарняний, хоча проблеми зі здоров’ям 
він, напевне, мав, як і всі люди. Однією з головних рис характеру М. Прядченка була 
відповідальність: артист не міг підвести колектив, до того ж зайвий раз вийти на сце-
ну було для нього радістю.

М. Прядченко був дуже вимогливий до себе і тому надзвичайно переживав, коли 
щось виходило не так добре, як хотілося б. Він не був прихильником того, щоб ар-
тисти виступали на сцені без належної підготовки й набували сценічного досвіду, 
тренуючись на очах у глядачів. Свій погляд він висловлював у деяких інтерв’ю. 
М. Прядченко був винятково музикальною людиною, тому вважав, що концертмейсте-
ри й особливо балетні диригенти мають бути відповідальнішими щодо своєї роботи, 
адже від них значною мірою залежить успіх вистави. Балетний диригент мусить роз-
биратися в специфіці хореографічного тексту, що виконується, і допомагати артисту, 
не порушуючи при цьому концепції музичного твору. Це стосується не тільки темпу, 
але й інтонаційних, динамічних відтінків, адже музика – душа танцю. М. Прядченко 
все це добре розумів, він відчував музику, і найменша фальш та розбіжність із орке-
стром його дуже дратували.

У балетах А. Шекери музика є одним з головних засобів драматичної виразності. 
Балетмейстер намагався створювати цілісний художній образ вистави, застосовуючи 
на практиці принцип наскрізного розвитку дії та симфонічної драматургії. А. Шекера 
побачив, що М. Прядченко – не тільки здібний і технічний танцівник, але й мисля-
чий актор, здатний створювати цікаві драматичні образи. Окрім Ромео, він танцював 
Красса в «Спартаку» А. Хачатуряна, Ферхада в «Легенді про любов» А. Мелікова, 
Поета в білому в балеті «Прометей» Є. Станковича, Леліо у «Фантастичній сим-
фонії» на музику Г. Берліоза. Працюючи над своєю редакцією «Лебединого озе-
ра», А. Шекера також призначив на роль Принца Зігфріда М. Прядченка: артист 
дуже часто з великим успіхом танцював цю партію як на сцені рідного театру, так 
і під час гастролей. Образ Красса в балеті «Спартак» А. Хачатуряна потребує зов-

М. Прядченко – Зігфрід у балеті 
П. Чайковського «Лебедине озеро»
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сім інших виражальних засобів, ніж Ромео. 
Ця роль стала для М. Прядченка од нією з 
найулюбленіших, хоча його сценічним амп-
луа завжди вважалися позитивні образи. 
М. Прядченко по-своєму інтерпретував об-
раз жорстокого та владного воє начальника. 
«Його Красс позбавлений самовпевненості. 
Наодинці з совістю, яку він ще не зовсім 
втратив, він страждає, тому що його гордість 
патриція поступається перед гідністю Спар-
така. Ціною душевної роздвоє ності зійшов 
на Олімп перемоги римський консул у вико-
нанні М. Прядченка», – пише І. Стеблянко 
[1, с. 4]. Артисту були близькі психологічно 
складні образи, що потребують переосмис-
лення, де характер героя представлений у 
розвитку. Партії «одного стану» (як, на-
приклад, Базиль у балеті Л. Мінкуса «Дон 
Кіхот») М. Прядченка приваб лювали мен-
ше, хоча він мав успіх і в цих ролях. Саме 
психологічною складністю був цікавий об-
раз Поета в білому в балеті Є. Станковича 
«Прометей», що його свого часу поставили 
на честь чергового ювілею Жовтневої рево-
люції. У ньому репрезентована тема митця, 
який глибоко переживає крах старого сус-
пільства з його ідеалами. Образ романтич-
ного Поета в білому цікавий своєю трагічніс-

тю. «Там... маятник станів героя розхитувався в діаметрально протилежні напрями: 
від романтичного поета-лірика до революціонера, і від нього до білогвардійця, який 
розстрілює колишніх соратників», – говорив М. Прядченко [2, с. 22]. Роль Поета в 
білому стала однією з найуспішніших у творчій кар’єрі артиста. 

Хоча основним сценічним амплуа М. Прядченка було лірико-романтичне, він з 
успіхом виконував і гротескні, гумористичні партії. Наприклад, дуже відзначився 
виступ артиста в жартівливому номері «Старий цирк» на музику Ж. Оффенбаха, де 
його партнеркою була народна артистка України Людмила Сморгачова.

У «Чиполліно» К. Хачатуряна в постановці Г. Майорова М. Прядченко виконав 
партію графа Вишеньки. Адажіо з цього балету стало частиною конкурсної програми 
М. Прядченка та Н. Семизорової на Московському міжнародному конкурсі артистів 
балету, що приніс їм нагороди та звання лауреатів. Пізніше, уже будучи педагогом, 
саме М. Прядченко брав участь у поновленні спектаклю «Чиполліно» на київській 
сцені. Перш ніж приступити до роботи, він сам вивчив усі партії за відеозаписами й 
вимагав від артистів точності виконання хореографічного тексту та мізансцен. Поста-
новник спектаклю Г. Майоров високо оцінив роботу репетитора. З того часу М. Пряд-
ченко був єдиним репетитором спектаклю «Чиполліно»: працював з кордебалетом, 
солістами, усіма провідними артистами, які виступали в цьому балеті. Тоді він ще сам 
танцював на сцені Національної опери.

В останні роки сценічної діяльності М. Пряд ченко мав таку саму популярність, 
як і на початку своєї кар’єри: часто їздив на гастролі, танцював прем’єри спектак лів. 
Так, у 1986 році він станцював Солора в «Баядерці» Л. Мінкуса та Принца в «Лус-
кунчику» П. Чайковського (обидва балети – постановка В. Ковтуна), у 1990-х ро-
ках – Красса при поновленні балету «Спартак» (на прем’єрі 1977 р. М. Прядченко 
був також серед перших виконавців цієї партії), Ферхада в «Легенді про любов» 

М. Прядченко (Красс) та Р. Хилько 
(Егіна) в балеті А. Хачатуряна 
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А. Мелікова (обидва – у постановці 
А. Шекери).

Останнім спектаклем М. Пряд-
ченка стала «Фантастична симфо-
нія» на музику Г. Берліоза (1996). 
А. Шекера створив цей балет спе-
ціально для нього. Згодом артист 
говорив, що цей спектакль продов-
жив його сценічне життя: робота 
над роллю відкрила нові грані його 
індивідуальності. Балет «Фантас-
тична симфонія» неординарний за 
своєю структурою: це не традиційна 
балетна драма, а філософська прит-
ча, розповідь про життя та любов 
героя від першої особи. У спектаклі 
було багато новаторських на той час 
режисерських прийомів. Дуже ви-
разним вийшов монолог Леліо в по-
єднанні з натхненною деклама цією 
Богдана Ступки. М. Прядченко го-
ворив, що в балеті «багато переходів 
від реального до потойбічного. Ці 
внутрішні перепади настрою Бер-
ліоза – від безумства до свідомості 
й назад – просто вимотували мене. 
Треба було перелаштувати внутрішній стан і висловити це рухом, внутрішньо піти 
за музикою» [3, с. 5]. Останній раз М. Прядченко виступив перед глядачами саме в 
ролі Леліо: він станцював у концерті адажіо з «Фантастичної симфонії» з молодою 
солісткою балету О. Горбач.

Вихід на пенсію – драматичний момент для артиста будь-якого рангу, і М. Пряд-
ченко не став винятком, хоча його сценічне життя було тривалим. Артист дуже відпо-
відально ставився до своєї роботи. Одного разу на гастролях в Італії спектакль «Ро-
мео і Джульєтта» йшов у відкритому театрі Колізей. Удень, під час репетиції, погода 
була чудова, а ввечері пішов сильний дощ, на сцені утворилися калюжі. Мовилося 
навіть про відміну спектаклю. Проте глядачі з нетерпінням чекали, доки погода по-
кращиться: у цей вечір вони з особливою наснагою приймали київських артистів, які 
танцювали в таких екстремальних умовах. Однак А. Шекера посеред цієї загальної 
ейфорії все-таки помітив, що дехто з артистів працював не на повну віддачу, виправ-
довуючись поганими умовами. «Як це так слизька сцена? А чому Прядченку не було 
слизько? А тому, що він – професіонал!» Сам Микола Данилович був сумний. «Як 
жаль, що погода завадила і не все вдалося: могло бути так красиво».

Вимогливість він переніс і на репетиторську роботу. М. Прядченко почав займати-
ся викладацькою діяльністю ще тоді, коли був артистом балету: проводив уроки, го-
тував партії з молодими здібними танцівниками, займався з учнями хореографічного 
училища. Він давав своїм учням прекрасну класичну школу, представником якої був 
сам. Для манери танцю М. Прядченка була характерна гармонійність і стрункість лі-
ній, еластичність пліе, що додавало його стрибкам відчуття легкості. Одна дуже важ-
лива особливість виконавського стилю танцівника – виразність та закінченість поз.

Коли М. Прядченко вів масову репетицію будь-якого спектаклю, він ніколи не 
закінчував її раніше запланованого часу, і цього часу йому завжди не вистачало. 
Актор не міг зрозуміти, як можна повернутися й піти, коли щось не встигли розі-
брати, або як можна відмовитися вийти на сцену навіть у незнач ній ролі: у таких 

М. Прядченко. Адажіо  
з балету А. Хачатуряна «Чиполліно» 
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випадках М. Прядченко дуже обра-
жався, тому що вважав, що всі по-
винні думати про якість вистави, а 
не про власні амбіції. Він надавав 
неабиякого значення найтоншим 
нюан сам постановки, прагнув музи-
кальності, синхронності виконання. 
Для М. Прядченка не існувало по-
няття «спростити текст» номера або 
переставити його на меншу кількість 
учасників, коли з тих або інших при-
чин багато артистів були відсутні. Це 
пов’язувалося як з його сумлінним 
відношенням до роботи, так і з особ-
ливостями характеру.

М. Прядченко – прекрасний тан-
цівник, талановитий виконавець, але 
він ніколи не був постановником хо-
реографії. Коли Микола Данилович 
давав клас для трупи, то завжди го-
тувався до уроку дуже відповідаль-
но: придумував комбінації вдома, 
для нього було важко перелаштува-
тися й на ходу переробити комбіна-
цію, якщо, наприклад, у залі було 
мало місця. Зате на сольних репе-
тиціях виявилися дуже корисними і 

його фанатичне відношення до роботи, і професіоналізм. Робота із солістами не по-
требувала жорстких, примусових методів, що їх Микола Данилович не схвалював, 
будучи за своєю натурою людиною м’якою, інтелігентною. М. Прядченко працював 
з тими, хто розмовляв з ним однією мовою – мовою творчості. Він умів знаходити 
цих людей, і вони знаходили його. З неабиякою теплотою згадують про співпрацю з 
М. Прядченком народна артистка України Г. Дорош та заслужений артист України 
М. Чепик (нині – педагог-репетитор Національної опери). Вони почали працювати з 
Миколою Даниловичем саме тоді, коли його танцювальна кар’єра вже добігала кінця. 
З того часу ці прекрасні артисти, які приїхали до Києва з Дніпропетровська, де були 
провідною балетною парою, усі свої спектак лі готували з М. Прядченком.

Багато учнів М. Прядченка танцюють на сценах кращих театрів світу. Наприклад, 
лауреати міжнародних конкурсів Іван Путров та Сергій Полунін танцювали на сцені 
Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні, Ярослав Іваненко керує балетною тру-
пою в Німеччині – він має дуже цікаві сучасні постановки. І. Путров, приїжджаючи 
до Києва, завжди займався з Миколою Даниловичем, готував з ним нові партії. Ді-
знавшись про смерть улюбленого вчителя, І. Путров був такий засмучений, що хотів 
навіть відмінити свою виставу, щоб приїхати на похорон. Узагалі становлення бага-
тьох артистів пов’язане з ім’ям М. Прядченка. Це, зокрема, народний артист України 
М. Мотков, заслужені артисти України Є. Кайгородов, М. Міхеєв, Г. Жало, Ян Ваня 
(соліст балету з Чехії) та багато-багато інших. Останнім часом у Миколи Даниловича 
з’явилося кілька зовсім молодих, але талановитих учнів. М. Прядченко був прекрас-
ним партнером – майстром дуетного танцю. Незважаючи на свій порівняно невисокий 
зріст і витонченість фактури, танцівник мав неабияку фізичну силу й витривалість, 
міг танцювати в парі з багатьма балеринами, серед яких були й дуже високі, справля-
ючись зі складними підтримками й силовими дуетними елементами. У роботі над ада-
жіо він надавав вагомого значення не тільки техніці підтримки, але й її формі, лініям 

М. Прядченко та Р. Хилько в балеті 
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(відомо, що в адажіо балерина й танцівник 
мають становити єдине ціле, партнер ніби 
продовжує позу балерини). Дуети М. Пряд-
ченка з Л. Сморгачовою, Р. Хилько, І. За-
даяною, Г. Кушніровою були наповнені на-
тхненням, артистизмом, це був справж ній 
діалог почуттів героїв. М. Прядченко пре-
красно володів прийомами дуетного танцю, 
які передавав своїм учням. Тому багато ба-
лерин уважають його своїм педагогом. Це 
Г. Дорош, Т. Боровик, О. Філіп’єва, Т. Го-
лякова, О. Киф’як, Х. Шишпор, К. Коза-
ченко, К. Алаєва та ін. Узагалі навряд чи 
знайдеться в Національній опері артист, 
який би не працював з М. Прядченком. 

Мені теж довелося багато разів репетиру-
вати з Миколою Даниловичем. Це, зокрема, 
Магнолія, графині Вишні в «Чиполліно», 
Рок у «Кармен-сюїті», східний танець у 
«Лускунчику», не враховуючи тих спектак-
лів, де він був постійним репетитором як 
сольних, так і масових сцен. У репетитор-
ській роботі для нього не існувало дріб-
ниць. Наприклад, коли на східний танець 
у «Лускунчику» був призначений Я. Ваня, 
з яким М. Прядченко готував усі партії, ми 
репетирували з ним задовго до прем’єри, у 
тому числі й у день вистави, і не тільки сам номер (його Микола Данилович дуже доб-
ре знав), але й загальний танець. Так само, працюючи із солістами в «Кармен- сюїті», 
він надавав неабиякого значення сцені кориди: цей невеликий динамічний дует Еска-
мільо та Рока дуже важливий, тому що це смислова кульмінація всієї вистави, і Ми-
кола Данилович прагнув, щоб жорстка й експресивна хорео графія А. Алонсо вигляда-
ла гармонійно. Репетиції з М. Прядченком були для мене дуже цінними. Він належав 
до тієї категорії педагогів, які роблять конкретні зауваження, знаючи механіку руху.

Звичайно, працюючи репетитором, М. Прядченко ставив собі за мету не тільки 
вдосконалення техніки виконання. Він замислювався й над серйознішими питаннями, 
що привело його до усвідомлення необхідності додаткової освіти. Микола Данилович 
закінчив Московський ГІТІС ім. А. В. Луначарського. Темою своєї дип ломної роботи 
М. Пряд ченко обрав удосконалення майстерності молодого актора з урахуванням його 
індивідуальності. Саме цим він і займався останні роки свого життя. М. Прядченко, 
навчаючи інших, і сам ніколи не переставав учитися. Це проявилося в його відношенні 
до хореографії нових спектаклів, які ставилися в театрі і в яких йому довелося бути 
репетитором. Бачачи професіо налізм М. Прядченка, йому доручали не тільки кла-
сичний, але й сучасний репертуар. Він працював із солістами в балетах «Віденський 
вальс», «Даніела» (постановка А. Рахвіашвілі), «Грек Зорба» (постановка Л. Мясіна), 
«Майстер і Маргарита» (постановка Д. Авдиша) тощо. М. Прядченко готував зі свої-
ми учнями не тільки ті партії, які колись танцював сам, але й незнайомі йому за сти-
лістикою. Наприклад, соліст балету Я. Ваня, при йшовши до театру, зарекомендував 
себе як класичний танцівник-прем’єр, виконуючи партії традиційних балетних прин-
ців. Коли ж він станцював Воланда в балеті «Майстер і Маргарита» (цю роль під-
готував з ним М. Прядченко), його дебют був настільки вдалим, що всім стало ясно: 
амплуа цього танцівника не об межується тільки суто класичними партія ми. Зараз у 
репертуарі Я. Вані поряд із провідними класичними партіями (Зігфрід у «Лебедино-

М. Прядченко – Альберт  
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му озері», Дезіре у «Сплячій красуні», Принц 
у «Лускунчику», Альберт у «Жізелі» та ін.) 
з’явилися характерні ролі (Ганс у «Жізелі», 
Ротбар у «Лебединому озері», Маноліос у 
«Греку Зорбі», Бірбанто в «Корсарі»), які 
він з успіхом виконує. Узагалі М. Прядченко 
вмів розкрити індивідуальність кожного сво-
го учня, але всіх їх об’єднує володіння техні-
кою класичного танцю, чистота й стабільність 
виконання, а також внутрішня наповненість, 
натхненність танцю.

У спектаклі «Корсар», присвяченому 
60-річчю М. Прядченка, усі провідні й соль-
ні партії виконували його учні: Г. Дорош 
(Медора), М. Чепик (Конрад), Є. Лагунов 
(Раб), М. Ковтун (Ланкідем), Т. Льозова 
(Гюльнара), Я. Ваня (Бірбанто) та ін. Спек-
такль був дуже гармонійний, тому що всі ці 
артисти створили цікаві хореографічні обра-
зи й показали віртуозність виконання. У той 
вечір Микола Данилович був щасливий. Він 
ніколи не працював виключно заради слави. 

В одному з інтерв’ю артист сказав: «Істерична жага слави – явище скоріше виключ-
не, аніж нормальне. Балет – це праця й душа, а не каторга й мета» [2, с. 22]. Однак 
квіти й аплодисменти були для нього приємні. Закінчивши сценічну кар’єру, у душі 
М. Прядченко все одно залишався артистом, а педагогічна діяльність допомагала 
йому самовисловлюватися через своїх учнів. Тому він присвячував роботі всі сили, 
забуваючи навіть про своє здоров’я.

У неділю ввечері 18 травня 2014 року М. Прядченко як завжди був у залі на своє-
му місці для репетиторів і дивився спектакль «Майстер і Маргарита»: він працював 
із солістами, тому мав проконтролювати, щоб усе пройшло як треба... А в понеділок 
його вже не стало. Артиста проводили в останню путь оплесками...
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3. Ткаченко Л. Танцы на кончиках пальцев // Известия в Украине. – 2011. – 10 июня. – С. 5.

SUMMARY

The article deals with the notable dancer and ballet teacher, People’s Artist of Ukraine Myko-
la Priadchenko. A whole epoch in the Ukrainian ballet art’s history was connected with the 
name of M. Priadchenko. He has worked as the star ballet at the National Opera of Ukraine for 
almost 30 years. And afterwards, fo the rest of his natural, he worked there as a rehearser. He 
has trained a whole generation of the famous artists well known both within Ukraine and abroad, 
such as D. Kayhorodov, I. Putrov, S. Polunin, M. Chepik, M. Motkov, Ya. Vania, A. Datsyshyn, 
Ya. Ivanenko, H. Zhalo, M. Mikheyev and many others.

M. Priadcyenko was the dancer marked by lyric and romantic verve who has become the out-
standing performer of prominent roles in the worldwide known ballets, such as Prince Siegfried in 
Swan Lake, Prince Désiré in The Sleeping Beauty, Prince in The Nutcracker, Albert in Giselle, 
Solor in La Bayadиre.

The ballet masters have often staged new performances which were intended specially for 
M. Priadchenko’s execution. The performances of A. Shekera had an exceptional significance for 

Сцена з балету на муз. Г. Берліоза 
«Фантастична симфонія»
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forming Priadchenko’s creative individuality. While performing, he showed his worth not only as 
the dancer of virtuosic mastership but also as the outstanding actor, having created the highly 
dramatic images of Romeo (Romeo and Juliet by Serhiy Prokofyev), Crassus (A. Khachaturian’s 
Spartacus), Farhad (A. Malikov’s Legend of Love), The Poet in White (Ye. Stankovych’s Pro-
metheus), and Lélio (H. Berlioz’s Symphonie fantastique staged as a ballet).

M. Рriadchenko’s manner of execution was marked by academicism and virtuosity as well as 
artistry and inspiration of dance. He held an excellent classical style of dance which was passed on 
to his numerous pupils. He knew how to open an individuality of any artist involved in cooperation 
with him. In the National Opera of Ukraine, M. Priadchenko was a rehearser of both classical and 
modern plays recently mounted in the theatre.

The author shares her personal impressions of working with M. Priadchenko and reveals the 
features of his pedagogical methods.

Keywords: M. Priadchenko, the National Opera, ballet, classical ballet, Ukrainian ballet, 
choreography. 

УДК 792.08:7.072.3 Софія Триколенко  
(Київ)

«ГАМЛЕТ»: ЧОТИРИ ВИСТАВИ – ЧОТИРИ ВИРІШЕННЯ

У статті розглянуто особливості постановок вистав за п’єсою Вільяма Шекспіра «Гам-
лет, принц Датський». У вступній частині з’ясовано еволюцію трактування драматургічної 
проб лематики відповідно до соціально-політичної ситуації в суспільстві, зміну характеристик 
персонажів на тлі притаманної певним періодам історії ситуації. Проаналізовано специфіку 
застосування сучасних проекційних та освітлювальних технічних засобів, їх взаємодію з 
об’ємно-просторовими декораційними конструкціями. На прикладах кількох вистав за п’єсою 
В. Шекспіра (з репертуарів українських театрів) висвітлено питання метафоризації сценіч-
ного простору, візуалізації драматургічної проблематики завдяки характерним декораційним 
модулям. Основну частину статті присвячено чотирьом постановкам «Гамлета» – Одеського 
академічного російського драматичного театру, Одеського академічного українського музично- 
драматичного театру ім. В. Василька, Волинського академічного обласного українського му-
зично-драматичного театру імені Т. Г. Шевченка, спільного українсько-швейцарського про-
екту в постановці Дмитра Костюминського. Розглянуто обрані художниками- сценографами 
вирішення, декораційні модулі, технічні засоби, які було використано.

Ключові слова: сценографія, символіка, візуальні засоби.

В статье рассматриваются особенности постановок спектаклей по пьесе Уильяма Шекспира 
«Гамлет, принц Датский». Во вступительной части выясняется эволюция трактовки драматур-
гической проблематики в соответствии с социально-политической ситуацией в обществе, из-
менение характеристик персонажей на фоне характерной для определенных периодов истории 
ситуации. Анализируется особенность применения современных проекционных и осветитель-
ных технических средств, их взаимодействие с объемно-пространственными декорационными 
конструкциями. На примерах нескольких спектаклей по пьесе У. Шекспира (из репертуаров 
украинских театров) освещается вопрос метафоризации сценического пространства, визуали-
зация драматургической проблематики благодаря характерным декорационным модулям. Ос-
новная часть статьи посвящена четырем постановкам «Гамлета» – Одесского академического 
русского драматического театра, Одесского академического украинского музыкально-драма-
тического театра им. В. Василько, Волынского академического областного украинского му-
зыкально-драматического театра имени Т. Г. Шевченко, совместного украинско-швейцарского 
проекта в постановке Дмитрия Костюминского. Рассматриваются избранные художниками-
сценографами решения, используемые декоративные модули, технические средства.

Ключевые слова: сценография, символика, визуальные средства.
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The article deals with the features of staging the performances of William Shakespeare’s Ham-
let, Prince of Denmark. The introductory part of the study ascertains the evolution of interpre-
ting the dramatic problems according to the socio-political situation in society and the changes in 
characterizing the personages against the background of the situations which contemporize with 
certain historical periods. The author analyzes the peculiarity of applying of modern projection 
and lighting hardware, their interplay with the three-dimensional stage structures. By the way of 
examples of several performances of the William Shakespeare play (from the repertoire of Ukrai-
nian theatres), the author considers the metaphorizing of stage space and the visualization of 
dramaturgic problems owing to the characteristic stage scenery modules. The bulk of the article 
covers four performances of Hamlet at: the Odesa Academic Russian Drama Theatre; the V. Va-
sylko Odesa Academic Ukrainian Drama Theatre; the T. Shevchenko Volyn Regional Academic 
Ukrainian Music and Drama Theatre; and a joint Ukrainian-Swiss project stage-managed by 
Dmytro Kostiumynskyi. There is also an analysis of the solutions chosen by theatre set designers, 
and the stage scenery modules and hardware being used.

Keywords: theatre set design, symbols, visual aids.

Мета цієї статті: на прикладах чотирьох постановок однієї п’єси проаналізувати 
особливості сценічного втілення твору, що входить до світового класичного репертуа-
ру; розглянути декораційне оформлення кожної з вистав у контексті символічно-філо-
софського сприйняття; з’ясувати вплив технічних засобів на формування загального 
образу вистави.

Класична драматургія завжди займає важливе місце в репертуарах театрів. У тво-
рах В. Шекспіра окреслено вічні проблеми, що були важливими для соціуму впродовж 
історичного розвитку людства загалом і будь-якого народу зокрема. Взаємозв’язки 
між окремими індивідами, певними групами або навіть державами складають осно-
ву всіх творів В. Шекспіра. Складний соціально-політичний підтекст ґрунтується 
на реальних подіях і тією чи іншою мірою трактує значення певних історичних осо-
бистостей. Протягом усього періоду існування п’єс В. Шекспіра численні постанов-
ники створювали вистави, які розкривали певні аспекти його драматургії, по-різному 
представляючи персонажів та історичні події (важливими були політична ситуація 
й кон’юнктурні правки). У другій половині ХХ ст. традиційні уявлення про театр і 
мистецтво загалом набули нових інтерпретацій, змінилися звичні прочитання шекспі-
рівських п’єс, трактування образів персонажів. Нове тисячоліття привнесло новітню 
проблематику в п’єси класичного репертуару: руйнування людством екосистеми, гло-
балізація в усіх сферах життя й боротьба з нею, самотність особистості в техногенно-
му соціумі, заміщення людського розуму штучним.

Сучасні технології дозволяють утілювати найсміливіші режисерські та сценогра-
фічні вирішення. Поява проекційної техніки дала можливість створювати декорацій-
не оформлення, незалежне від громіздких конструкцій, швидкозмінюване й емоцій-
но впливовіше, ніж звичайні сценічні конструкції. Поєднання конструктивного та 
проекційного оформлення створює незвичний ефект «подвійного простору»: об’ємні 
декораційні елементи здаються втіленням реального простору, натомість проекції – 
потой бічного, фантастично-ілюзорного, такого, що існує лише у свідомості персонажа. 
Застосування інформаційних технологій сформувало нову культуру в сучасній сцено-
графії, доповнивши емоційний бік сприйняття та глибинного осмислення; уможливило 
швидку зміну часу й місця дії без зміни конструктивних модулів об’ємно-просторових 
декорацій [3, с. 12]. В Україні застосування новітніх технологій у театральних по-
становках набуло надзвичайного поширення в першому десятилітті ХХІ ст., зокрема, 
у них по-новому подано образно-візуальне бачення п’єс В. Шекспіра. 

Сучасна українська сценографія ще не стала предметом ґрунтовних наукових до-
сліджень. Їй присвячено поодинокі статті й окремі розділи праць О. Красильникової, 
О. Островерх, В. Фіалко, А. Підлужної, О. Кужельного. Технічні засоби, що їх 
застосовують у сучасній сценографії, проаналізовано в дисертації мистецтвознавця 
із Санкт-Петербурга Т. Астаф’євої. Роль театрального освітлення у формуванні за-
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гального образу вистави розглянуто в праці московських дослідників Д. Ісмагілова 
та О. Древальової «Театральное освещение» [7]. Візуально-символічне сприйняття 
об’єктів образотворчого мистецтва стало предметом дослідження Р. Арнхейма. У пра-
ці «Искусство и визуальное восприятие» [2] автор дійшов висновків щодо впливу об-
разно-символічних об’єктів та колірної гами на свідомість глядачів.

Обраний постановниками хід може відображати події п’єси під певним кутом зору, 
акцентувати увагу на окремих із них або створювати узагальнений образ вистави, 
відтворивши події відповідно до авторського варіанта п’єси. В Україні постановки 
вистав за п’єсами В. Шекспіра здійснювалися на тлі дзеркальних декорацій – ви-
става «Ромео і Джульєтта» Київського академічного театру юного глядача на Лип-
ках (художник-сценограф – Михайло Френкель); рухомих дерев’яних конструкцій, 
що трансформувалися то в гондолу, то в сторожову вежу, то у склеп, – «Отелло» 
Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка (художник-
сценограф – Антон Лобанов); двоповерхових металевих конструкцій, які нагадували 
вагони потяга, – «Приборкання норовливої» Національного академічного драматич-
ного театру  імені Івана Франка (художник-сценограф – Андрій Александрович- 
Дочевський); в оточенні  абстрактних геометричних фігур, які рухаються і змінюють 
просторове положення, а також завдяки численним спецефектам формують на сцені 
містично-феєричну атмосферу, – «Сон літньої ночі» Харківського державного ака-
демічного драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка (художник-сценограф – Тетяна 
Карасьова) та ін. Неабияке зацікавлення в режисерів, художників-постановників, 
акторів та глядачів завжди викликала п’єса «Гамлет». Численні варіанти її постанов-
ки насичені різноманіттям трактування образів персонажів і подачі сюжетної лінії, 
сценічного й музично-пластичного вирішення. Слід акцентувати увагу на чотирьох 
постановках вистави «Гамлет», які по-різному передають характеристики персонажів 
і сюжету загалом.

Вистава «Гамлет» Одеського академічного російського драматичного театру в по-
становці Олексія Литвина (сценічне оформлення розробив Борис Єнтін) утілила гар-
монійну взаємодію між конструктивними елементами і спецефектами, що супрово-
джують зміну картин.

Основу сценічного модуля становить груба кількаярусна малорухома конструкція, 
якою пересуваються персонажі. Метафоричне порівняння абстрактної конструкції з 
укріпленим датським «замком» дозволяє активно використовувати можливості освіт-
лення та елементи розповідної декорації. Різкі або, навпаки, м’які зміни тональності й 
кольору освітлення занурюють «замок» то у вечірню пітьму, то в спекотний яскравий 
день чи огортають містичним ранковим туманом. Контражурні промені виділяють 
контури каркаса, посилюючи відчуття сирості або ж занепаду й поступової руйна-
ції. Із ящиків вибудовують конструктивний поміст, а потім вирізняють окремі деталі 
замкової архітектури. Освітлювальна техніка встановлена на видноті, вона доповнює 
загальну картину сценічного оформлення. Осучаснене вирішення наближує середньо-
вічну Данію до подій світових воєн ХХ ст.: важка економічна й політична ситуація 
загострюється внаслідок внутрішньої сутички правлячого клану.

Філософський зміст вистави також розкривається через специфіку сценічного 
 модуля: через почуття окремих персонажів аналізується загальний стан суспільства, 
простежуються позитивні й негативні тенденції його розвитку, виділяються кризові 
явища. Чим стало для Гамлета повернення додому? Омріяним поєднанням з родиною 
чи болісною необхідністю осмислення себе як майбутнього правителя? Усвідомлення 
тягаря влади руйнує гуманістичні погляди молодого філософа, а бажання (чи почуття 
обов’язку?) помсти докорінно змінює його особистість. Прагнення втекти від проблем 
теж утілено через зміну освітлення: напад симульованого божевілля супроводжується 
докучливим мерехтінням. Однак, долаючи фізичні перешкоди, він не може назавжди 
позбутися духовних проблем. «Куди моє серце втекло б від мого серця? Куди втік би 
я від самого себе? Куди не пішов би слідом за собою?» – так Августин Аврелій описує 
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власні спроби уникнення духовних страждань завдяки втечі з Тагаста до Карфаге-
на [1, с. 30]. Філософські аспекти еволюції особистості Гамлета виявляються не лише 
через його поведінку, але й через реакцію оточуючих. Пластичне оформлення виста-
ви, яке доповнює загальну сценічну композицію, чітко формує враження від кожного 
конкретного персонажа, демонструє його характер. Костюми, створені Оксаною Бог-
данович, – стилізовані, з елементами осучаснення. Колірна гама теж характеризує 
персонажів згідно із загальноприйнятими стереотипами: світлі костюми – позитивні 
герої, темні – негативні, червона сукня королеви – ознака її розпусності.

Трансформації окремих частин конструкції створюють враження спостереження 
за «замком» з різних ракурсів, проникнення до його інтер’єрів. Відповідно до подій 
п’єси, змінюється не лише його форма, а й смислове значення. Цьому сприяє також 
зміна кутів освітлення – різні прожектори підсвічують декорації з різних кутів, зав-
дяки задимленню виникає ілюзія поглибленого простору, збільшення інтер’єру. Ха-
рактерне освітлення застосовується для вираження й підкреслення ролі персонажа, 
а також для демонстрації символічних понять та ідей – війни, миру, тривоги, загрози, 
божевілля, смерті [7, с. 8].

Інша вистава «Гамлет» Одеського академічного українського музично-драматич-
ного театру ім. В. Василька значно метафоризована, основних модулів два: вели-
чезний череп та кілька розписаних специфічними орнаментами полотен. Режисер- 
постановник – Дмитро Богомазов, художник-постановник – Олександр Драгунов, 
режисер пластики – Лариса Венедиктова. Автори так охарактеризували цей спек-
такль: «Вибілені особи-маски, механічний сміх, здатність героїв дуже швидко і чітко 
вимовляти текст і нездатність швидко пересуватися – немов у театрі маріонеток. Біле 
і чорне. Добро і зло. Події трагедії вишикувалися як в пасьянсі, по волі долі. Ніхто 
ні в чому не винен. Всім у світі править фатум. Люди-ляльки, що грають і нічого не 
відчувають. Білі, плоскі, ніби паперові. Де в цьому світі місце Гамлета – ось в чому 
питання. Він теж лялька, інтриган, гравець? Так, але він шукає правду. Пошуки якої 
завжди ускладнюють і скорочують життя. Але він живе» [4].

У виставі череп можна потрактувати по-різному: як узагальнений образ смерті; 
своє рідний символ сенсу людського існування; череп Йоріка, з яким розмовляє Гам-
лет і який уособлює його внутрішнє роздвоєння: «Гай-гай, бідний Йоріку! Я знавав 
його, Гораціо. Мастак на невгавні жарти, пречудовий химерник. Тисячу разів носив 
він мене на горгошах. А тепер як бридко мені це згадати! Аж з душі верне. Ось тут 
були губи, які я не знаю вже й скільки разів цілував. Де тепер твої жарти, твої пі-
сеньки, вихори твоїх веселощів, від яких усе застілля лягало з реготу? Ніяк тепер 
поглузувати з свого власного скалозубства? Геть щелепа відпала? Заберись-но в опо-
чивальню до якої-небудь вельможної пані та скажи їй, що, хай кладе вона на себе 
рум’яна хоч у палець завтовшки, однак скінчиться на такому личкові, як ось у тебе 
нині; посміши її. Будь ласкав, Гораціо, скажи мені одне…» [8]. У черепа на сцені 
відсутня щелепа, це ще сильніше наближує його образ до описаного Йоріка. Гамлет  
заздрить Йорікові й захоплюється ним, адже блазень мав право скільки завгодно 
жартувати з вельможних осіб, гротескно викривати грішність королівської пари, до-
тепно характеризувати політику Данії… Блазень не обмежує себе рамками дозволено-
го, для нього не існує морально-етичних норм, якими скуті інші придворні.

У сцені на цвинтарі описуються різні черепи, власники яких прожили абсолютно 
різні життя, мали різні мрії, досягли різних цілей. Водночас кожен з них міг бути 
абсолютно іншим, прожити не так. Підсвічування черепа з різних боків створює різкі 
анатомічні гримаси, здається, ніби кістяк мімічно реагує на ситуації, що виникають. 
У деяких сценах череп прикривають напівпрозорим синім полотном. Він просвічуєть-
ся, але вже не є таким активним, майже самостійним, елементом – ніби з-за туману 
спостерігає за персонажами. Завдяки підсвічуванню його поява здається раптовою: 
у мить, коли, здавалося б, тематика смерті й помсти відступає для Гамлета на другий 
план, череп зненацька «висвічується» – якась ситуація змушує його знову згадати 
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про них. Органічне сприйняття конструктивного образу декораційного черепа миттє-
во формує в уяві глядачів певний асоціативний ряд, що через зміни освітлення та 
словесне трактування проходить ряд трансформацій. Первісно засвоюються загальні 
структурні особливості об’єкта сприйняття [2, с. 56], тому образ об’ємно-просторового 
черепа неможливо трактувати поза контекстом синтезу освітлення, розповідної та 
пластичної декорації.

Рівнозначними із черепом є декоративно розписані полотна, які формують складну 
атмосферу придворних інтриг і шпигунства. Орнаменти на них здаються об’ємними, 
при зміні кутів та інтенсивності освітлення вони ніби рухаються. Проекційні зобра-
ження різних станів природи доповнюють загальну картину сценобудови, утворюють 
різкий контраст з об’ємними конструктивними елементами. Зображення портретів ко-
ролівської родини та придворних нагадують старовинні карти, такі самі зобра ження – 
на костюмах персонажів. Фігури акторів ніби виростають із декораційних полотен, 
об’єм виникає з площини. Костюми поділяються на строгі одноманітні, витримані в 
темній гамі, прямого крою та строкаті, оздоблені розписами. Однак розписані костю-
ми теж виконані в чорно-білій гамі. Розписи ще більше наближують персонажів до 
зображень на портретах. Чорно-білий грим доповнює образи, перетворює героїв на 
ірреальних, потойбічних істот, які неорганічно почуваються в реальному світі, відір-
вані від політики й насущних проблем Данії. Їхні обличчя здаються неживими, нага-
дують маски. Протистояння реального Гамлета й намальованої королівської родини 
загострює конфліктність вистави, демонструє прірву між владою і народом, до якого 
зараховує себе Гамлет. Зовнішність усіх героїв, окрім нього, узагальнена,  підігнана 
під єдиний шаблон, стилізована під грим представників неформальних субкультур. 
Обличчя Гамлета залишається чистим, він не приєднується до «вибіленої» родини, 
прагне залишитися самим собою.

Ще одне цікаве метафоричне вирішення «Гамлета» репрезентоване  в репертуарі 
Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру іме-
ні Т. Г. Шевченка. Режисер-постановник – Петро Ластівка, сценограф – Олександр 
Оверчук, художник з костюмів – Ольга Баклан. Сценічний простір максимально від-
критий: велике полотно-задник у глибині сцени слугує тлом для ефектів освітлення 
та світлотіньових силуетів. Саме освітлення в цій виставі має основне колористично- 
смислове навантаження: зміна кольорів і тонів супроводжує кульмінаційні епізоди, 
світло символізує появу привида й зміну світосприйняття самого Гамлета, воно ілю-
струє божевілля Офелії. Складні емоційні мізансцени супроводжуються театром ті-
ней – величезні силуети, що мають кілька тіньових оболонок, ніби виростають з-під 
землі, оточують персонажів, загрозливо тиснуть на них або ж, навпаки, потайки 
спостерігають. Звичайні побутові предмети й меблі доповнюють композицію сцено-
будови та виконують безпосередньо свої функції. Великий стіл, що в сцені бенкету 
є домінуючим елементом сценобудови, перевертають догори ногами, тим самим пере-
творюють то на сповідальню, то на спальню королеви. Додаткові каркасні конструкції 
задекоровані під старовинні меблі й елементи інтер’єру.

Костюми стилізовані й еклектизовані: елементи історичного крою та декору пере-
тинаються з ультрасучасними деталями, які відразу перетворюють персонажів певної 
історичної доби на позачасові образи – утілення конкретних моральних рис. Колорис-
тичне розпізнавання позитивних та негативних героїв відсутнє: і Гамлет, і Клавдій, 
і Гертруда вбрані то у світлий, то в темний одяг. Найяскравіший персонаж – Блазень: 
його червоний капелюх постійно акцентує на собі увагу. Завдяки цьому Блазень, 
по-суті, стає ведучим певних епізодів – за його словами глядачі формують уявлення 
про ту чи іншу ситуацію, про кожну особистість. Його тотожністю й водночас проти-
лежністю є Гробокоп, який час від часу вступає з Блазнем у відкриту або приховану 
полеміку, ставить під сумнів часто занадто прямолінійні його висловлювання, радячи 
подивитися на ситуацію з різних боків. Е. Загурська в статті «Король помер…» так 
характеризує цих двох персонажів: «Блазень та Гробокоп – фактично, смислові лейт-

http://www.etnolog.org.ua
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мотиви “Гамлета”. Блазень – або замість привида, або і є привидом батька Гамлета; 
саме в його вуста вкладено знаменитий монолог про смерть та вимогу помсти. Гробо-
коп взагалі чи не найзнаковіша фігура (звісно, після Гамлета) – спокійно, повільно, 
наспівуючи собі під ніс якусь мелодію, він з’являється після сутичок та зіткнень го-
ловних героїв; після частих бенкетів (а Клавдій з почтом таки добре полюбляють ви-
пити й пожувати) Гробокоп скидає скатертину, келихи і тарілки до великого мішка і 
повільно виносить їх. Здається, він сповнений дивного знання про фінал, який очікує 
усіх героїв трагедії, і тому його ніщо не обходить та не хвилює. Вкотре столи знову 
застеляються одними і тими ж скатертинами, придворні разом з Клавдієм та Гертру-
дою знову п’ють з одних і тих самих келихів – і хоч би які чвари точилися навкруги, 
приходить цей помічник Смерті зі своїм незмінним мішком і наводить лад» [6]. Об-
раз смерті в цій постановці дійсно з’являється у вигляді Гробокопа, тут немає чере-
пів, хрестів чи ще якоїсь загальноприйнятої символіки, яку використовують в інших 
спектрах. Привертає увагу це протиставлення – жива людина втілює ідею смерті, 
постійно супроводжуючи всіх героїв вистави.

Однією з найцікавіших українських постановок на тему «Гамлета» є вистава Дмит-
ра Костюминського «Гамлет. Вавилон». Це спільний українсько-швейцарський про-
ект, у якому змонтовані уривки з творів Шекспіра, Мюллера; доповнення написала 
український драматург Катерина Бабкіна. Специфіка прочитання шекспірівських 
текстів полягає також у виокремленні основних персонажів – Гамлета, Гертруди та 
Офелії. До постановки введений принципово новий персонаж – Бартек, це своєрідне 
alter ego Гамлета. Роль Гамлета-Бартека виконує швейцарський актор Бартоломей 
Созанський. Питання «Бути чи не бути?» транслюється в сучасність і асоціюється не 
з філософськими пошуками сенсу життя, а з пошуками самого життя й свого місця 
в ньому. Віртуальний вир – альтернативна реальність, у якій блукає дедалі більше 
сучасної молоді, – затягує Гамлета-Бартека, змушуючи сумніватися – де життя, а де 
створювана ним самим або ж кимось для нього віртуальна реальність. Чи сам Гамлет 
обрав для себе роль Бартека? Чи це Бартек вигадав Гамлета? Яким чином співісну-
ватимуть ці персонажі? Другу частину назви – «Вавилон» – можна потрактувати як 
вибудовування амбітних, але нездійсненних планів. Драма героя цього проекту по-
лягає в боротьбі із самим собою, підкореним віртуальним світом, у пошуку притулку 
на землі, яку ми називаємо «Домом», та, зрештою, у втраті себе як особистості, як 
індивіда в сучасному світі. Гамлет стає жертвою особистих клонів, особистих аватарів 
у віртуальному світі та суцільної безвідповідальності за власне життя. Залишається 
лише помста – помста самому собі, помста батькам, помста предкам за сучасну нере-
алізованість людини [5].

У формуванні сценографічного вирішення взяли участь «TENPOINT» (Максим 
Побережський, Олексій Тищенко), Дмитро Костюминський. Сценографічне середови-
ще формується завдяки величезним проекційним екранам, на які транслюються за-
здалегідь записані 3D-анімовані архітектурні конструкції та відеозаписи за участю 
акторів. Блискуча підлога частково віддзеркалює зображення з екранів, створюючи, 
таким чином, ефект повного заповнення простору проекцією. На передньому плані 
розкидані предмети, що асоціюються з комп’ютерним світом, – диски, фрагменти 
процесорів і гіпертрофовані конструктивні фігури, які нагадують деталі піксельного 
екрана. За сюжетом, Гамлет мандрує світом, опиняючись у різних країнах із прита-
манними їм менталітетом, політикою, проблемами. Однак неможливо зрозуміти, чи 
це реальні подорожі, чи мандрівка Інтернетом, що дедалі глибше затягує персонажа.

Час від часу працівники сцени на очах у глядачів змінюють декорації переднього 
плану: підмітають комп’ютерний мотлох, вибудовують і потім розбирають вежі з та-
буреток, виносять довгий стіл… Гамлет спілкується з ними, допомагає оформлювати 
окремі мізансцени, налагоджує комунікативний зв’язок із глядачами, грає для них на 
гітарі, розповідає історії. Він уже не Гамлет і навіть не Бартек. Він стає собою – Бар-
толомеєм Созанським. Такий вихід актора з ролі ще більше наближує дію вистави до 
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сьогодення: існує проблема відходу молоді від сірого й нецікавого, на їхню думку, по-
всякдення у вигаданий віртуальний світ, де можна самостійно обирати для себе ролі, 
місце, засоби для досягнення мети. Там немає страху смерті й невдачі, адже будь-коли 
можна перезавантажитися, пройти знову небезпечний шлях і, урешті-решт, досягти 
мети. Гертруда, роль якої виконує Вікторія Литвиненко, намагається повернути сина 
до реальності, примирити з необхідністю існування в соціумі. Немолода, але дуже 
вродлива жінка, сповнена життєвого досвіду й усвідомлення стільникової сутності 
соціальної структури, сформувала у своїй свідомості образ ідеального світу, у якому 
вона сама – шанована й обожнювана, син – сильний, рішучий, усебічно обдарований, 
дім – великий, міцний, непохитний. На проекційних екранах, немов у грі «Тетріс», 
цеглина за цеглиною зводиться її уявна вавилонська вежа. Проте створюваний нею 
світ руйнується від непорозуміння із сином, через його байдужість і відвертий спро-
тив. Усі спроби залучення Гамлета до соціальних процесів викликають радше агресію 
та посилення апатії, ніж бажання приєднатися. Офелія (Тетяна Гаврилюк) натомість 
живе у власному ілюзорному світі, також відстороненому від реальності. У ньому 
майже немає проекцій – лише музика й марення. Порожні екрани, що супроводжують 
її появу, стають пасивним тлом для веж з табуреток, зведених у її світі. Вона розуміє 
Гамлета, але їхні світи не схожі один на одного. По-суті, усі персонажі вибудовують 
свій ідеальний світ, і в кожного цей світ – різний. Спроби зведення всесвітньо відомої 
вавилонської вежі – приречені, адже персонажі не можуть знайти спільної мови. Саме 
мова стала причиною недобудови біблійного символу досконалості та рівності між 
людиною й божеством. Тому у виставі, окрім метафоричного трактування підібраних 
шекспірівських цитат, задіяні різні мови: за сюжетом, Гамлет мандрує світом, граючи 
виставу мовою тієї країни, на території якої опиняється.

Руйнація світів персонажів, занепад вавилонської вежі передається через зіпсовані 
зображення на екранах: вигадані, віртуальні світи зникають так само, як зникає ін-
формація в безмежному цифровому світі.

Кожна із цих вистав має власне окреме сценографічне вирішення, незважаючи на 
наявність спільних елементів, вони не схожі одна на одну. Різне трактування образів 
персонажів та режисерське осмислення загального сюжету в контексті сучасної куль-
турно-соціальної ситуації у світі ще більше посилює розбіжності між постановками. 
Розглядаючи різні постановки однієї і тієї самої п’єси, можна простежити особливості 
регіональних художніх напрямів, визначити творчий почерк окремих художників, 
 дійти висновків щодо певних взаємозапозичень у галузі сценографії й образотворчого 
мистецтва загалом, спрогнозувати подальший розвиток сценічного втілення вистави 
«Гамлет» іншими митцями.
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SUMMARY

The article deals with the features of staging the performances of William Shakespeare’s Ham-
let, Prince of Denmark. The introductory part of the study ascertains the evolution of interpre-
ting the dramatic problems according to the socio-political situation in society and the changes in 
characterizing the personages against the background of the situations which contemporize with 
certain historical periods. The author analyzes the peculiarity of applying of modern projection 
and lighting hardware, their interplay with the three-dimensional stage structures. By the way of 
examples of several performances of the William Shakespeare play (from the repertoire of Ukrai-
nian theatres), the author considers the metaphorizing of stage space and the visualization of 
dramaturgic problems owing to the characteristic stage scenery modules.

The bulk of the article covers four performances of Hamlet at: the Odesa Academic Russian 
Drama Theatre; the V. Vasylko Odesa Academic Ukrainian Drama Theatre; the T. Shevchenko 
Volyn Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre; and a joint Ukrainian-Swiss 
project stage-managed by Dmytro Kostiumynskyi. There is an analysis of the solutions chosen 
by theatre set designers, and the stage scenery modules and hardware being used. An individual 
approach to construing the classical dramatic plot creates a specific scenographic environment; 
each stage director uses a particular modular row, formed around the dominant object. A device 
chosen by each production designer is not limited to philosophically reading-interpretation of the 
plot – there are also the parallels between the historical epoch described by W. Shakespeare and 
the present. Finding the problems typical of all the historical periods affords ground for applying 
advanced technologies and using powerful imagery and symbolic modules.

The performance Hamlet by the Odesa Academic Russian Drama Theatre, staged by Oleksiy 
Lytvyn and stage-designed by Borys Yentin, realized the harmonious interaction between the 
structural elements and the special effects which accompany the changes of scenes. The foundation 
of the stage module is a immobile tiered rough design which characters move by. The metaphorical 
comparison of the abstract structure with the fortified Danish castle permits actively using the 
resources of lighting and elements of narrative scenery.

Another performance Hamlet by the V. Vasylko Odesa Ukrainian Drama Theatre is considerab-
ly metaphorized; there are two main modules – a huge exaggerated skull against the background 
of stage and several linens painted with specific ornaments. The performance’s stage director is 
Dmytro Bohomazov, stage designer – Oleksandr Drahunov. The lighting of the skull from diffe-
rent sides creates a harsh anatomical grimaces – it seems that by its facial expression, the bones 
responds to the arising situations. The organic perception of constructive image of the decorative 
skull instantly forms, in imagination of viewers, an associative row, which, via the changes in 
lighting and verbal interpretation, undergoes a series of transformations.

One more interesting metaphorical solution of Hamlet is presented in the repertoire of the 
T. Shevchenko Volyn Regional Academic Ukrainian Music and Drama Theatre. The performance is 
mounted by Petro Lastivka, stage-designed by Oleksandr Overchuk and dressed by Olha Baklan. 
The stage space is open at most: a large linen-backcloth upstage serves as a background for the 
effects of lighting and light and dark silhouettes. It is the lighting that has a principal colouring 
and meaning in this production: change of colours and tones attends the climaxes; light stands for 
the appearance of The Ghost of Hamlet’s Father as well as the trahsformation of the world-view of 
Hamlet himself; it also illustrates the madness of Ophelia. The complex emotional mise-en-scиnes 
are accompanied by the shadow theatre –  the huge exaggerated silhouettes having several shadow 
envelopes spring up as if out of the ground, surround the characters while menacingly putting 
pressure on them, or on the contrary, surreptitiously watching.

One of the most interesting Ukrainian stagings of Hamlet is a performance mounted as Hamlet. 
Babylon by Dmytro Kostiumynskyi. This was a joint Ukrainian-Swiss project, which assembled 
the excerpts from the works of Shakespeare and Müller; its appendage was written by the Ukrai-
nian playwright Kateryna Babkina. The specificity of construing the Shakespeare texts consists in 
distinguishing the main characters – Hamlet, Gertrude, and Ophelia. Scenographic environment is 
created owing to the enormous projection screens on which the pre-recorded 3-D animated architec-
tural srtuctures and video recordings actor-involved are transmitted. The shiny floor partly mirrors 
the image of the screens, thereby producing the effect of total filling of space with the projection.

Keywords: theatre set design, symbols, visual aids.
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Світлана Стефанович 
(Київ) 

НІЖИНСЬКЕ ЗОЛОТАРСТВО  
В ДОСЛІДЖЕННІ ЄВГЕНІЇ СПАСЬКОЇ

До уваги читачів пропонується перше повне видання науково-дослідницької праці 
мистецтвознавця, етнографа Євгенії (Івги) Юріївни Спаської «До історії Ніженського 
золотарства (ХІХ ст.)». 

Є. Спаська народилася в 1892 році в м. Ніжині. Першу фахову освіту здобула на 
історико-філологічному факультеті Московських вищих жіночих курсів. У 1920-х ро-
ках переїхала з Ніжина до Києва, де працювала секретарем у різних видавництвах.

У 1924 році вступила до Київського археологічного інституту. Саме тут познайоми-
лася з видатним ученим, мистецтвознавцем, етнографом Данилом Щербаківським, 
який мав неабиякий вплив на творчі інтереси й наукову діяльність Євгенії Спаської. 
У цей період дослідниця активно займалася вивченням кахлярства та гончарства, 
опрацьовувала колекцію малюнків татарської вишивки, а також опублікувала статтю 
«Татарские вышивки Старо-Крымского района» (Баку, 1926).

Пізніше Є. Спаська написала цілий ряд нарисів, присвячених гончарству Чернігів-
щини: «Пузирьовський посуд на Чернігівщині», «Шльонський гончарний круг», «Гле-
чик с хрестом», «Гончарні кахлі Чернігівщини», «Нарис заводу А. Миклашевського 
в селі Волокитині», «Кахльові печі в садибі Покорщина» та інші, які були частково 
опубліковані в збірнику «Український музей» (К., 1927. – Т. І). 

Після дослідження гончарного центру Поділля – с. Бубнівка, де Є. Спаська обстежи-
ла понад 700 глиняних виробів місцевих гончарів, – у «Матеріалах до української етно-
логії» (К., 1929. – Т. ІІ) вона опублікувала статтю «Орнамент бубнівського посуду». 

У 1931 році вчена захистила дисертацію при Науково-дослідному інституті матері-
альної культури в Харкові з історії кріпацького порцелянового заводу Миклашевського. 

У 1931–1934 роках Є. Спаська працювала в Київському інституті промислової 
 кооперації, де займалася науковим вивченням української вишивки. Саме тут до-
слідниця підготувала працю «Промислова вишивка Київщини» 1, де простежила 
еволюцію промислової вишивки, починаючи від найстаріших в Україні її осеред-
ків – Вознесенського та Флорівського монастирів – до кустарних пунктів вишивки, 
організованих Київським земством.

Видати цей рукопис учена не встигла, бо була заарештована 1934 року й вислана 
до Казахстану, де й померла в 1980 році.

У засланні Є. Спаська написала кілька наукових праць, зокрема «Мідні казани 
ранніх кочівників Казахстану й Киргизії», а також упорядковувала матеріали україн-
ських експедицій свого наукового архіву.

Саме тому дослідження «До історії Ніженського золотарства (ХІХ ст.)», репрезен-
товане тут, датовано двічі – Київ, 1926 рік та Алма-Ата, 1963 рік. 

Деяких інформаторів Євгенія Спаська відвідувала зі своїм братом Іваном Георгі-
йовичем Спаським, відомим українським нумізматом, якого цікавила інформація про 
золотарський цех Ніжина й техніка виробництва дукачів. Пізніше, повернувшись до 
цієї теми, дослідник видав монографію «Дукати і дукачі України» (К., 1970). У його 
книзі використано деякі відомості з праці Є. Спаської.

Дослідження «До історії Ніженського золотарства (ХІХ ст.)» подано тут у повному 
обсязі, з орфографією та пунктуацією автора.

***

1 Зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів Інституту мистецтво-
знавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (ф. 48).
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УДК 745.5–032.42(477.51–21)Ніжин"18" Євгенія Спаська

ДО ІСТОРІЇ НІЖЕНСЬКОГО ЗОЛОТАРСТВА (ХІХ СТ.)

Київ. 1926 р.
Алма-Ата. 1963 р.

Місто Ніжен, як значне торговельне та 
промислове, стає відомим з ХVII ст. 1

Велика кількість виробів, роботи ніжен-
ських золотарів, (серед яких чимало під-
писних та датованих ХVIII ст.) 2, що була по 
численних ніженських церквах, а таки-ж у 
відділі найцінніших речей Київського Му-
зею Культів, міські документальні данні та 
спогади останніх старих золотарів – золота-
рів з дідов-прадідов – дозволяють вважати, 
що золотарство в Ніжені дійсно існувало з 
давніх давен.

А. Шафонський 3 нараховує у другій по-
ловині XVIII ст. у Ніжені 657 різних реміс-
ників, об’єднаних у 8-и цехах, се-б то значно 
більше ніж по всіх інших Чернігівських міс-
тах. Так, зазначивши на всю Чернігівщину 
12 золотарів, аж 8 з їх він згадує у Ніжені. 
Але, оскільки серед ніженських цехів він не 
називає спеціяльного «cеребренического», 
доводиться припускати, що ці 8 «серебрен-
ників і золотих дел мастеров», яко металісти, 
в його часи мабуть належали до цеху «сов-
купного» – «кузнецкого, слесарского, котель-
ников». Лише на прикінці XVIII ст. вони 

мали вже свій, окремий. В кожному разі, в рік виходу книжки Шафонського з друку, 
цех цей вже існував. Точно датовані експонати Чернігівського Музею № 705 (знамя) 
і № 1259 (печать) 4 – свідчать, що року 1786-го окрема управа серебренническая 5 
вже існувала в Ніжені, можливо, що саме починаючи з цього 1786 року.

1 Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжені (XVII–XVIII ст.). Зап. 
істор.-філол. відд. У. А. Н., кн. 24, 1929 р.

2 Див. додаток І.
3 Шафонский А. Черниговского намѣстничества топографическое описание съ краткимъ 

географическимъ и историческимъ описанием Малыя России, изъ частей коей оное 
намѣстничество составлено. Черниговъ. 1786 г. Кіевъ. 1851 годъ. Изд. А. Судіенко, стр. 293, 
477, 481 и др. Табл. 12, 13, 22, 23, 24.

4 Каталогъ Черниговского Музея, 1915 г., стр. 51. «Експонатъ № 705. Знамя Нѣжинской се-
ребреннической управы въ формѣ флага». Напис: «1786 года м-ца іюня 6 числа соруженъ сей 
значикъ отъ управы серебреннической Нѣжинской зауправного старшины Федора Стефанова 
Шнурчевского и товарищей его Петра Корсакевича, Ивана Паливоды, тако-жъ и гласного 
Иосифа Конвѣсарева и всею управною братиею».

Експонатъ № 1259. «Печать управы серебреннической нѣжинской 1786 г. со щитомъ въ 
серединѣ, гдѣ представлены орудия ювелировъ».

5 Каталогъ выставки ХIV археологического съезда въ Чернигове подъ редакціей П. И. До-
бровольского. Черниговъ. 1908 г. стр. 12.

Исторический отдѣлъ. «Описание  “цыхи”, принадлежавшей упраздненному Нѣжинскому 
серебренническому цеху» – «бронзовая массивная “цыха” въ формѣ глухого колокольчика съ 

Катерина Іванівна Плациндарь. 
Ніжен. 1926 року
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Проте, в даному нарисі мова ітиме лише про майстрів ХІХ ст., відомості про яких 
одержано від старих ніженських золотарів в грудні 1926 року, згідно з завданням 
Данила Михайловича Щербаківського для доповіді в Музейному Семінарі, яким він 
тоді керував.

З найстаршого покоління це – золотарка Катерина Іванівна Плациндарь – родом 
гречанка, 74 років. Оповідала про роботу свого батька Івана Евстафієвича та брата 
Василя Івановича Плациндарів – золотарів, яким вона допомагала з дитинства.

Друга – її ровесниця – золотарка Прасковія Олександрівна Бабкина-Москвичова, 
що походила й належала до великого та складного гнізда ніженських золотарів та 
майстрів-художників різних галузів, які всі були між собою родичами та приятелями, 
«жили на Горбах, біля Покрови».

Обидві вони у 1926 році вже не працювали, але все добре пам’ятали і охоче 
оповідали. 

З молодшого покоління – це були останні ніженські золотарі, люде теж вже літні – 
Василь Семенович Москвичов, який золотарську роботу вже майже зовсім залишив 
і переважно лудив самовари та латав каструлі. Другий – Микола Павлович Бабкін, 
який ще виробляв дешеві сережки, персні, штамповані дукачі, «пугвиці» і т. ін.

Вони те-ж охоче оповідали, показували свої інструменти та вироби, з яких де-що 
пощастило придбати для Київського Всеукраїнського Музею ім. Т. Г. Шевченко 6.

прикрѣпленнымъ на ней ремешкомъ». «По распоряжению старшины или цехмистра передава-
лись ближайшему отъ него члену ремесленного общества, съ объявлениемъ позыва на срокъ 
засѣданія въ Управѣ и дальше. А. К.»

6 Див. додаток ІІ.

Мідний прапор (хоругва) Ніженського Золотарського цеху. Напис: «Сооруженъ 
сей значикъ от управи серебрянической Нежинской за управного старшины 

Федора Стефанова Шнурчевского и товарищей его Петра Корсакевича Ивана 
....... також и гласного Йосифа Конúчесарева и всею управною братиею». 

Експонат Чернігівського Історичного Музею
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НІЖЕНСЬКІ ЗОЛОТАРІ ХІХ СТ. 
Плациндарі.

Перш за все це греки – Плациндарі Іван Евстафієвич, що народився р. 1806, а 
вмер 1871 р.; одружений був з Мотроною Павлівною Савуленко, вихованкою поміщи-
ків Раковичів – те-ж золотаркою 7.

Мали вони 16 душ дітей, з яких цілком приняв у спадчину майстерство батьків 
лише Василь Іванович Плациндарь, що був «банковскимъ оцѣнщикомъ». Допомогала 
в золотарській роботі з малку брату, який був значно старший за неї Катерина Іва-
нівна. Брат був прекрасний майстер-художник і багато його робіт можна було бачити 
у Ніженському Дівочому Монастирі і з’окрема у Гречеській церкви. Робив він і на 
заказ, тако-ж і «дукачі», і «пугвиці» 8, і «сережки гронкові», і вотивні пластинни з 
виображенням хворої частини тіла – руки, ноги, ока, або і цілої людини – чоловіка, 
жінки – се-б-то роботу і чеканну, і штамповану, ювелірну. Виливав тако-ж за влас-

7 Поховано їх на Гречеському кладовищі. На мармуровому пам’ятнику напис: «Здѣсь 
погребенъ нѣжинский грекъ Іоаннъ Евстафіевичъ Плацендарь; у. 1871 г. на 65 г.».

На другій стороні напис: «жена его Мотрона Павловна и дѣти ихъ». На третій: «Упокой 
господи души усопшихъ рабовъ твоихъ».

8 В старі часи «дукачі» виготовлялися як панська окраса золоті, або позолочені, як від-
биток західнього та російського медальярного мистецтва. Ніженські «дукачі» ХІХ ст., поч. 
ХХ ст. мідні чеканні або штамповані з виображенням здебільшого з одного боку товстої, 
потворної цариці, з другого – сюжету з священої історії: «Благовіщення», «Воскресення» і 
т. ін. Біконічні мідні «пугвиці» «з виноградом» (також цілком можливо в старі часи справжні 
«пугвиці» парчових панських жупанів), а в ХІХ – поч. ХХ ст. це улюблена окраса ніженських 
дівчат до «доброго намиста». Дівчата з ніженських околиц, як «Магер[к]и», «Липовий Рог» 
охоче перенизували їми свої корали. В старі часи існував звичай дарувати свої «клейноди» до 
ікон, з’окрема Божої Матери. Так «Cтара Фурсина» подарувала свої корали с 12 «пугвиця-
ми» до ікони Божої Матери у церкву в Монастирище» (К. І. Плациндарь).

Типовий Ніженський дукач з бантом з лиця і з зворотнього боку.  
Придбаний у Ніжені на базарі в 20‑х р.р. ХХ ст. Фото т. Котляра Н. Ф.
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280    

ними проектами у спеціяльних формах різні дрібні прикраси – якись попельниці, 
статуетки – журавлинів, ведмедиків і т. ін. Вмер Василь Іванович ще не старим, коли 
Катерина Іванівна була ще молода.

Жили вони на Київській вулиці, де я у їх і була; там же містилася і їхня майстер-
ня. Вуличне призвище старого Плациндаря було «Глухий Плациндарь». І був він най-
вправніший з усіх ніженських золотарів, таким і вважали  його всі мої інформатори: 
«не було такої справи, якої він не виконав-би як найдосконаліше»!!

Балабини, Бабкіни, Москвичови та інші.
Золотарь Олександр Поликарпович Балабин, батько 

моєї другої старенької інформаторки Прасковії Олек-
сандровни народився теж десь на початку ХІХ ст., а 
вмер літнім, коли дочка вже була одружена з золотарем 
Павлом Бабкиним – теж майстром ювеліром, що ро-
бив «і дукачі чеканні, і пугвиці ажурні». Коли чоловік 
вмер Прасковія Олександрівна де-який час золотарство-
вала з свекрухою, а далі – одружилася вдруге з золо-
тарем Тимофієм Петровичем Москвичовим. Був він не 
лише відомим спеціялистом, а й головою свого цеху та й 
останнім головою ніженської ремісничої управи.

Майстерня його була «під Замком» (Замковою церк-
вою), а зруйновала її якась банда, яких певний час 
 навколо Ніжена було чимало. Тоді загинули його інстру-
менти і багато готових річей, а сам він в останні роки 
життя, залишивши золотарство, робив свічки у себе 
дома. Жив він довше за всіх своїх товаришів-золотарів-
сучасників і вмер дуже старим в осені 1925 року, похо-
ваний на «Троїцькому кладовищі».

Катерина Іванівна і Прасковія Олександривна при-
гадували ще одного дуже старого видатного майстра-
ливарника Михія Павленка, що за своїх молодих ро-
ків працював на ніженському «Свечном и колокольном 
заводе братьев Черновых». Треба сказати, що всі мої 
співбеседники і старші, і молодші неодмінно повертали-
ся до цього заводу, який припинив своє виробництво у 
60-х рр. ХІХ, до якого і найстаріші з золотарів, і молод-
ші майстрі мали яке-сь відношення 9. Мені навіть пока-
зували за річкою «на Чорновщині» місце, де саме лили 
дзвони і де залишалася велика пляма неродючої землі. 
Згідно з другою ніженською легендою тут відбувалася й 
«Чорна Рада». На жаль, ні ознайомитися з документами 
чи літературою, ні детальніше розпитатися про цей «за-
вод» – не довелося 10.

Молодші мої інформатори – літні золотарі В. С. Моск-
вичов – син різбаря і позолотчика Семена Петровича 

9 Можливо саме тому, що батьки найстаріших з золотарів ще входили до цеху «совмѣстного» – 
металістів усіх галузів, – майже до самого початку ХІХ в.

10 Лише у 1929 р., зв’язавшися з членами гуртка  краєзнавства – студентами Інституту Нар. 
Освіти ім. М. В. Гоголя Сем. Як. Лигуном та Майзенбергом М., одержано було записі про 
чотирі дзвона на ніженських дзвонницях з написами, що їх вилито саме у Ніжені з датами 
1791, 1798, 1800, 1830 (див. додаток ІІІ).

Пугвиця до «доброго 
намиста»

«Привіска до ікони»  
(вотивная платівка)
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Москвичова 11 и племеник та учень Тимофія Петровича Москвичова, а тако-ж Микола 
Павлович Бабкин – син золотаря Павла Бабкина, пасинок і учень Тимофія Петровича 
Москвичова можна сказати останні могикане ніженського золотарства. Перший, як 
вже сказано, майже зовсім залишив художню роботу, другий – ще робив при мені 
грубі штамповані дукачі «з Благовіщенням» та «Катериною», з «бантом». Робив і 
штамповані «пугвиці з виноградом» і маленькі ажурні, тако-ж сережки  та перстенькі.

З своїх сучасників обидва пригадували золотарів – євреїв Акселевича та Генкіна 
що теж робили дешеву сільську продукцію (штамповану), а тако-ж Левітіна та Брод-
ских і ювелірів-антикварів Золотницьких, які спочатку мали невеличку майстерню у 
Ніжені, а на початку ХХ ст. велику антікварну у Київі.

Ніженський богомаз Матвій Буда те-ж доводився їм усім чи то сусідом, чи то ро-
дичем і роботи їх усіх постійно між собою переплітаються. У 1924 р. я ще бачила на 
дзвінниці Спаської церкви знамена ніженських цехів 1855 р., 1881 р., 1891 р. і ще 
якесь дуже подерте – це були знамена «портних», «столярів», «булочників». Усі були 
з підписами Будиними, з орнаментами, написами та іконами патронів кожного цеху 12. 

11 Див. додаток ІV.
12 Див. додаток V.

1. Сережки
1. Як‑що не зраджує пам’ять, такого вигляду і такого типу не раз бачила як 
у самому Ніжені, так і на Ніженщині, так і в Вс. Іст. Музею у Київі (з Ніжена).

2. Пугвиці золотарі робили у Ніжені:
1) Як та що тут на фото, подібна формою до тих, що є у Корзухіної в її работі 

«Русские клади»
2) дві шостикутні зірки зігнуті й спаяні кінчиками
3) проста кружалочка з накладним взірцем
4) Дуже подібна до тієї, що на намисті у «знатної госпожи» на малюнку 

Шафонського
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Отже і старенькі мої обидві знайомі зо-
лотарки, і обидва молодших оповідали, що 
старі золотарі вміли поводитися з металом і 
обробляли його в різні способи: знали і лит-
тя, і чеканку, і гравіровку, і штампування, і 
золочення «через огонь», дожили і до штам-
пування та золочення гальвано пластиною.

Часто замовлена складна річ вимагала і 
різних матеріялів, і різних технік. І «старі» – 
розумілися на виготовленні не лише побуто-
вих, селянських дрібниць, як молодші, а ро-
били й великі з панської та церковної утварі 
на замовлення – шати, чаші, оклади на Єван-
гелля та ікони, лампади, паникадила і т. ін.

З останніх великих річей, що можна ще 
було бачити у Ніжені з роботи «старих» – це 
царські врата у Овдієвської церкві розміром 
5 аршина 2 ¾ , ціною 220 карб. За словами 
В. С. Москвичова, який молодим ще брав 
участь в виготовленні їх, робив цю річ Тимо-
фій Петрович Москвичов, його дядько, за 
малюнками його батька Семена Петровича у 
1905 р. Ковану залізну основу вони покрили 
чеканною листовою міддю, позолотивши та 
висеребривши її, а шість медальонів до цих 
врат намалював який-сь київський богомаз.

Подібні мідні царські врата вони робили 
раніше і до Васильовській церкви, а тако-ж 
оклад на велику ікону Петра і Павла до 
Успенської 13.

Проте Тимофій Петрович Москвичов не цу-
рався і важкої ковальської роботи: вже старим 
він викував великого хреста вагою 25 пудів на 
церкву до с. Припутнів. Він прикрасив цього 
хреста смугами люстри, обрамивши їх міддю. Але того ефекту, якого сподівався май-
стер і якому з початку приїздили дивуватися селяне з усієї округи, скоро не стало, бо 
амальгама, завдяки атмосферним впливам, зникла, хрест «не сіяє, як сонце», «його 
не стало видко за багато верстов».

Справжнім художником в цієї справі був звичайний ніженський коваль Кирило 
Іванович Севельянів, (по вуличному Буряк), учень Тимофія Петровича – золотаря.

У Вол. Ів. Лесючевського – зав. Ніженським музеєм 1921–1922 р.р. – був список і 
замальовки хрестів цього Буряка на церквах по усієї окрузі, які звертали на себе ува-
гу своєю художньою оздобою – їх легко було приняти за прекрасні зразки старовин-
ного мистецтва 14, якому він, між іншим, за словами Вол. Ів., – свідомо наслідував.

Всі ці останні ніженські майстрі-золотарі-художники добре пам’ятали техніку, тер-
мінологію, інструментарій старого ніженського золотарства, а В. С. Москвичов де-
тально виклав все І. Г. Спаському для його роботи «Українські дукачі».

І Вас. Сем. Москвичов, і Мик. Павл. Бабкин обидва казали, що і вони могли б 
ще робити усяку тонку золотарську роботу – «бо ми-ж золотарі з дідів-прадідів» і 
«вчилися працювати у гарних майстрів-знавців». «Але оскільки головні замовці, що 

13 Про великі роботи ніженських майстрів-золотарів ХVIII ст. див. додаток І.
14 Наприклад у Ніжені один з хрестов його роботи на Покровськой церкви, якого мені 

показали. 

Изображеніе Малороссийской 
старинной Госпожи. 

У «госпожи» на намисті дукач.
Мал. Шафонського
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були у старих-майстрів – панство 15 і церква 16 зникли, «ми й робимо тепер лише те 
на що є ще попит».

1963 р. Є. Спаська

Додаток І.
У різних ніженських міських справах завідувач Ніженського Музею в 1921–22 р.р. 

В. І. Лесючевський бачив і списав прізвища майстрів золотарів XVIII ст. За його лас-
кавим дозволом подаю тут де-які з його записів: Справа № 2176, 1747, 1746 р. – золо-
тарі грек Дам. Мурганов та «чузоземец» Лиднер». Згад. у Плохинського «1765–69 – 
золотарь – грек Мик. Стома[те]ев», «1786 – золотарі – волох Стеф. Удришев і грек 
Фед. Вархарит». Цей Вархарит «многие годі производит золотых и алмазных вещей 
рукоделия». (Книга протоколов 1786 р.)

В «купчихъ крѣпостяхъ» 1758–59 р. згадано золотаря Івана Виноградського 
(Архивъ Нѣжинского Магистрата).

На де-яких річах були написи, які списав В. І. Лесючевський.
Хоч історики і не довели, що шведи були біля Ніжена, згідно з одної з ніженських 

легенд, яку я чула від золотарів, ядро, що застряло в стінці над іконою святого Ми-
коли у Замковій церкви – було шведське. Ікону цю вважали за чудотворну, бо вона 
ніби-то осліпила шведів, коли вони наступали на Ніжен на початку XVIII ст. На ній 
була сила вотівних привісок, роботи місцевих золотарів. Але на чеканній шаті, те-ж 
місцевої роботи, було написано лише: «У сей шате весу пѧть фунтов 12 лотовъ».

(Згідно з другою легендою, шведів, що наступали на Ніжен, одігнали ніженські 
жінки під командою жінки, прізвище якої було «Наказная». Одбивши шведів, вона 
з товаришкою, як були в чоловічому одягу, верхі поскакали до царя Петра під Пол-
таву. Петро, награждаючи їх, дав право усім ніженським жінкам, які брали участь в 
обороні свого міста, і їхнім дочкам і онучкам носити чоловічі шапки. Це я чула від 
проф. М. Н. Бережкова, вже старого, якій, приїхавши зовсім молодим викладачем 
до Ніженського Іст.-Філ. Інст-ту кн. Безбородько, повертаючися під Паску з «заутре-
ні» – зустрів стару жінку – гарно одягнену пані – з старою залатаною шапкою на 
голові. Жінка ця запросила його до себе, коли він здивовано спитав її, чому це так? 
і россказала йому цю історію, яку вона чула від матері та баби).

Серединою XVIII ст. датовано митру Ніженської роботи, що переховувала-
ся у Найціннішому Відділові Музеї Культів у Київській Лаврі. Написано на їй: 
«Іван Захарієвъ...Нѣжинъ...», а під коронами, на медальоні: «Здѣлана...Пахомиемъ 
Витвецкимъ 1750 года».

У Покровській церкві на шаті ікони Божої Матери був напис: «соурожися шата 
сія на ікону д˙ в̃и Богородицы намѣстную въ граде Нѣжине въ храмѣ Покрова Ею-жъ 
д˙ в̃и Б-цы, Старанием Михаила, пресвитера св. Покровского, а коштомъ мирскимъ 
року 1791».

На шаті Іисуса Христа у церкві Троїцької напис: «1793 года 25 ноября здѣлана сія 
шата усердіем Артема Иванова Галіцкого».

15 Див. фото з малюнків Шафонського № 12, № 13 – прикраси до одягу знатних пані, а 
тако-ж № 22, 27 – у селянок – «дукачі», «пугвиці» – те, що переходило у сільський побут 
від колишнього панства. Цікаво, що біконічні «пугвиці» своєю формою дуже нагадують ті 
«буси» та окраси до сережок «половецького типу», які знаходили у кладах ще великокнязів-
ської доби. (Див. Г. Ф. Корзухина. Русские клады, Изд. А.Н. СССР. М. – Х. 1954. Клад 21., 
табл. VІІ., клад 157 табл. L8–8 – буси, клад 122, табл. L, 11 и клад 130, табл. LTV, 1, 2 – 
серьги половецкого типа).

16 У Ніжені було 13 кам’яних церков, значна частина XVII–XVIII ст. Це для «повітового» 
міста немало, не кожне «губернське» мало стільки парадних величезних іконостасів, срібних 
шат, окладів на Євангелля, чаш і т. ін. Не дивно, що в Ніжені було стільки золотарів, у 
XVIII ст., удвоє більше ніж у всьому  чернігівському намісництві.
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У тій же церкві на іконі Тройці на шаті 
напис: «Сіѧ шата отъ домрохотнихъ да-
телей въ Троицкую Нѣжинскую церковъ 
1799 года Нѣжинской майстеръ Антонъ 
Гребоножка».

На шаті ікони П’ятидесятниці у тій же 
церкві напис: «Сіѧ шата здѣлана въ Троиц-
кую Нѣжинсую Церковъ ... добро хотныхъ 
дателей тщаніемъ намѣст ника іерея Ио-
анна Милліевского дѣлалъ майстеръ Ки-
рила Мироновский 1801 года».

У Воскресенській церкві містечка 
Носовки Ніженського повіту була срібна 
чаша з написом: «Сію чашу сооружала 
братія старческая, Хорольский Юрко 
зо всією братією. Создася року 1723... 
Давид злотар робив сію чашу». Філа-
рет Гумилевський. Историко-статисти-
ческое описание Черниговской епархии. 
Выпуск VII, ст. 412. 

(За записом С. А. Таранущенки).

З дозволу М. З. Петренко додаю тут 
призвища давніх ніженських золотарів, 
відомиї йому з старих документів: «Пет-
ро Фанціев (XVIII ст.), Ігнат Карасе-
вич (1794 р.), Петро Корсакевич (1795 р), 
Федір Шнурчевський (1786 р.). Срібний 
позолочений потір чеканної роботи з 
підписом майстра П. Корсакевича збері-
гається в Київському історичному музеї 
(інв. № Д. М. 5703)». «У Лаврському 
Заповіднику є дуже мистецька срібна оправа з емалевими прикрасами теж з написом, 
що виготовлено її в Ніжені (інв. № К. П. Л. 2202)». За часів гетьмана Самойловича).

Додаток ІІ. 
Придбано до Всеукраїнського Історичного Музею ім. Т. Г. Шевченко.

«З доручення Д. М. Щербаківського, під час мого перебування у Ніжені 
(з 13.12.1925 р. – 15.01.1926 р.) я придбала для Музею такі речі, що мають відношен-
ня до ніженського золотарства.

І. Чорна кам’яна невеличка форма для виливання хрестиків, (одна половинка); 
придбано у гр. Каратаєвої – старовірки; їй ця форма залишилася після смерті старого 
солдата-кантониста; він робив хрестики на продаж на базарі. Заплачено 50 коп.

ІІ. Придбала у золотаря-ювелира М. П. Бабкіна: 1) чорну невелику кам’яну фор-
мочку на лиття хрестиків (обидві половинки); він теж колись купив її у Каратаєвої.
 Заплачено 3 карб.

2) «дукач» – «личман» 17 – звичайний типово-ніженський «з бантом». З одного 
боку профіль «цариці», з другого – дві жіночі постаті, (одна з хрестом в руці) перед 
жертвеником, над яким щит з вензелем (ЄІІ?). Заплачено 3 карб.

17 У Ніжені та в околишніх селах (Носівці, Веркиївці, Ічні), взагалі всюди, де доводилося 
бачити цю дівочу окрасу на стрічці, поверх  «доброго намиста» (коралів), всюди я чула її 

Изображеніе Малороссийской простой 
дѣвки безъ свиты
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3) «дукач» – «личман» – невеликий типово-ніженський «з бантом». З одного боку 
профільовий портрет «цариці», з другої – якій-сь святий з книжкою. Бабкін казав, 
що це – «Євангеліст Матвій», що цариця – «Катерина» і що обидва дукачі ніженської 
роботи. Заплачено 3 карб.

4) Чотирі «пугвиці» – до коралового «доброго» намиста; дві мідні більшенькі, 
роботи золотаря Павла Бабкина – батька Миколи Павловича; дві меньші, простіші, 
сучасної роботи. (Звичайно «пахаркі» носили на «доброму» намисті 10–12 таких од-
накових «пугвиць»). Заплачено 1 карб.

ІІІ. Придбала у золотарки К. І. Плациндарь:
1) метальову форму для штампування «привісок» (до ікон): з одного кінця – чо-

ловіча постать, з другого – жіноча. Вживав цю форму брат Катерини Іванівни – зо-
лотарь Василь Іванович Плациндарь,

2) глиняний тігель невеличкий з одним літничком,
3) -"- -"- -"-  з трома літничками,
4) Китайський глиняний чайник, побитий, склеєний, без носика; його те-ж вжива-

ли, як тігель,
5) Птиця метальова – журавель – роботи її батька – золотаря Ів. Євген. Плациндаря. 
За все дано Катерині Івановні 1/2 фунта чаю, ціною 1 р. 20 коп.
Можливо, що документи на придбання усіх ціх предметів зберіглися у Історично-

му музеєві.
Що до самих річей і ціх, і інших метальових, то за відомостями одержаними від 

робітника музею А. Руденко, «такие вещи в 1935 году были сданы в банк и не вер-
нулись».

Додаток ІІІ.
Члени гуртка краєзнавства Ніженського І. Н. О. ім. М. В. Гоголя С. Я. Лігун та 

Майзенберг М. у 1929 році передивилися усі колокола на дзвінницях усіх 13-и ніжен-
ських церков, куди тільки можна було долізти і списали написи з тих дзвонів, що їх 
було вилито у Ніжені між 1791 і 1830 роками.

1) «Сей колокол лит въ городѣ Нѣжине до церкви Преображения Господня подая-
нием прихожанъ 1791 г. сентября 20 дня». – «Весу 99 пуд».

(На дзвіниці Спасо-Преображенської церкви)

2) «При архиерействе пресвятейшего Виктора архиепископа Черниговского и 
Нѣжинского вылит сей колоколъ въ городѣ Нѣжине Киевскимъ майстром Павломъ 
Романовскимъ къ церкви святоникольской соборной нѣжинской 1798 года ноября дня 
божого в содействующем благодатного чудотворящего угодника его святителя Нико-
лая помощью».

Біля ікони Богородиці на колоколі ще напис: «Тщательнейшимъ стараниемъ 
оного собора настоятеля протоиерея Данила и ктитаря то я же церкви его благоро-
дия Якова Фомича поручика Ястребова, Каминского и других ктиторей и прочихъ 
христолюбцевъ усерднейшимъ пособиемъ, въ коемъ вѣсу 400 пуд». На дзвоні цьому 
вилито було 3 ікони. Згуком колокол цей нагадував згук Київської Софії великого ії 
колокола.

(На дзвіниці Соборно-Миколаєвської церкви).

назву лише «дукач». Лише деякі з ніженських золотарів інколи вживали для них ще й назву 
«лічман».

«В літературі да і взагалі це те саме. Але в різних місцевостях вживають переважно то 
одну, то другу назву. Для Північної Чернігівщини характерніша назва “лічман”. І це зрозу-
міло, бо термін цей польського походження». І. Г. Спаський.

Доводилося бачити дукачи і без «цариці», з двома виображеннями на сюжети з «священ-
ного Писания» (як той, фото якого тут додається).
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3) «Вылитъ сей колоколъ въ городѣ Нѣжине къ церкви животворящей тройцы 
стараниемъ нѣжинского жителя Спиридонова 1800 год весу 20 пу».

(На дзвіниці Троїцької церкви – «Старий колоколъ»)

4) «Лит в заводе Нѣжинского купца Семена Чернова в Нѣжинскую Покровскую 
церковь в соб... въ бытность священника Іосипа Косменка стараниемъ и усердием оно-
го с прихожанами 1830 года апреля 26-го дня весу 97 пу. 25 фу.»

На дзвіниці Покровської церкви.

Додаток IV.
До речі тут сказати, що рідний брат старого золотаря Тимофія Петровича Москви-

чова – Семен Петрович був також не аби-який мастер-художник і в їнших справах: 
різбяр, маляр, кресляр 18.

18 Вважаю, що остання власноручна робота Семена Петровича, вже дуже старого, незадовго 
до його смерті була рамка «дубове листя», різана з дуба, за моїм замовленням р. р. 1912–1913. 
Цілком можливо, що моє повідомлення про це зберіглося в архіві Данила Михайловича, бо я 
приносила цю рамку в Музейний семінар, яким він керував р. 1926.

Остання робота 
потомственного 
ніженського 
художника‑
різьбаря  
Семена 
Петровича 
Москвичова.
Ніжен  
р. 1912–13
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За його проектами виготовлялося не лише різб’ярських, а й багато золотар-
ських річей. 

Так, за словами його сина – золотаря Василя Семеновича, (який з малку допома-
гав йому), за батьковими малюнками та його роботою робили навіть один з ажурних, 
різних іконостасів до Київського Флоровського монастиря, не говорячи вже за чимало 
у Ніжені та по інших місцевостях Чернігівщини.

Навіть у Ніженській Синагозі були яки-сь «леви» та «ведмеді» його роботи, що 
загинули під час одного з ніженських погромів.

На жаль у сем’ї його не збереглося нічого з його проектів-креслеників, а на самих 
іконостасах та річах, як скаржився Вас. Семенович і Семен Петрович мали звичай 
ставити свої під ним підрядчики.

Додаток V.
У Ніжені р. 1924 я збирала відомості про гончарів, кахольників, золотарів і т. ін., 

які майже всі загубила, а ці – випадково зберіглися. Може кому будуть потрібні.
На дзвіниці Спаської церкви 5/І 1924 р. я бачила ще знамена ніженських це-

хів таких: 
І. Знам’я зеленого сукна цеху Булочників.
Край обшитий золотим гладким, однобічним позументом, завширшки 1 вершок і 

бахромою.
Задовжки воно (по довгому краю) 2¹/₂ аршина. Навколо усього знамені по краю на-

мальовано золотом рослинний орнамент і знов полоски позументу, нового, нашитого 
недавно, під яким було що-сь написане, (чи не «Боже царя храни»? 19 – бо в Ніжені 
«чорна сотня» була велика).

Всередини – ікона, намальовано її масляними фарбами «Воскресеніе», нижче – не-
величка ікона «Спас нерукотворний» на золотому платі. Під цією іконою написано: 
«Сооружен в пам’ять чудесного спасения Государя Императора Александра ІІІ и его 
августейшей семьи 17 октября 1888 года в бытность старшины дворянина Феликса 
Андреевича Доманского». По углам образу чотирі зірки 8-и кінечні. Праворуч від об-
разу «крендель» в короні і «паска» (куліч) на тарілці; ще далі з нового позументу – 
царський вензел і намальовано головку серафіма.

На звороті така сама кайма, а в середині ікона масляними фарбами: 
«Св. равноапостольные Константин и Елена». Знизу на шостикутнику написа-
но «1891 року, апреля 5 дня сооружена cія знамена обще[с]твом калашницким 
ремесленным цехом. Работал Матвей Буда».

Зверху на древку шар і яки-сь обломки – чи не 2-х голового орла.
ІІ. «Столярное знамя».
Ясно-червоного сукна знам’я обшите однолічним золотим позументом і золотою 

бахромою. Обведено по краю квітчастим орнаментом і другим, дрібнішим, як хмель.
В середині масляними фарбами – ікона «Рождество Іоанна Крестителя», нижче 

у довгастий шостикутній рамці, на білому тлі написане: «Значекъ Нѣжинской сто-
лярной и стельмашской управы 1855 года генваря 2 дня сооруженъ». Праворуч від 
ікони – головка ангела с 2 крилами, нижче в колі циркуль, наугольник, лінейка.

Образ написано по тончому червоному сукні, темнішому за все знам’я. Орнамент 
навколо – виноградна лоза.

19 Всі знамена такого фасона:  
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На звороті така-ж кайма, але в середині ікона св. Миколи, голівка ангела і лоза 
те-ж на тончому сукні. Знизу напис в такій рамці як і спереду: «Здѣланъ сей знакъ 
въ бытность управного старшини Петра Попова и товарища Стефана Линникъ». На-
пис розірваний і одвалюється. Ліворуч від ікони голівка ангела і царський вензель 
зашитий новим, срібним позументом. Нижче – колесо по краю якого напис: «Знакъ 
Нѣженской каретнической управы».

ІІІ. Знамя портняжное.
Темно-червоне суконне знам’я обшите однобічним золотим позументом і золотою 

бахромою. Навколо золотий рослинний орнамент, золота линия і знов вузельний рос-
линний орнамент (лавр?). В середині ікона «Крещеніе Господне», писана маслом. 
Знизу у довгастій рамці  [рисунок ручкою] маслом на білому фоні написа-
но: «въ бытность старшины и голови Захарія Васильевича Носова, работал М. Буда».

Праворуч від ікони ножниці, утюг, наперсток і царський вензель, якого зашито 
недавно новим позументом. Зверху нашито кусок сукна того-ж кольору, але старого і 
розмальовано його яко-сь інакше: – це чаши, хрести, каділа, лоза. Мабуть там було 
подерто і зверху зашито шматком з якого-сь іншого.

На звороті кайма така сама, орнамент тако-ж, ікона «Рождества Христова» і підпис 
на такій же рамці «1881-го года декабря 17 сооружено сія знамена братією портняж-
ного цеха».

IV. Дуже старе, не відомо якого цеху.
Синє, (вигоріло було темно-волошкове), обшите однобічним золотим позументом 

з бахромою. Орнамент по краю навколо рослинний золотий, а позумент те-ж новий.
По середині образ, писано маслом  «Воскресение Христово», рамка золота, по ку-

там 8-и кутні зірки. Зверху царські вензеля, зашиті новим позументом. Під іконою 
напис дуже затертий: «Сія знамена... со ...ремесниками.... .лярного цеха». Друга: «....
старшини......фо...та...средо...». Третя: – «...ви...бо...ского 1894 года, іюня 30-го дня».

На звороті кайма така-ж. У середині ікона 3-х Святителів: 1) Іван Богослов з 
книжкою та пером; 2) якийсь святий з пилою; 3) св. Микола з Євангеліем. Напис 
розібрати не можна, але в шостикутнику трохи видко: «сооружена сія знамена в бут-
ность ... Івановича Куче...»

Від старшого столяра Андрія Ивановича Черненко довідалася, що головою-старо-
стою столярного цеху довго був Єфим Иванович Кучеровський.
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Оксана Сторчай 
(Київ)

З НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ  
БОРИСА БУТНИКА‑СІВЕРСЬКОГО

Публікацію присвячено цінному й актуальному нині архівному матеріалу – статті Б. Бут-
ника-Сіверського «Літографська справа на Україні в середині минулого віку. За неопублі-
кованими документами Центрального Історичного архіву УРСР та Всеросійської Академії 
Мистецтв».

Ключові слова: Б. Бутник-Сіверський, літографська справа середини ХІХ століття в Укра-
їні, І. Борель, Й. Лауфер, А. Гаммершмідт, Й. Вальнер, Н. Буяльський.

Публикация посвящена ценному и актуальному доныне архивному материалу – статье 
Б. Бутника-Сиверского «Литографическое дело на Украине в середине прошлого века. За не-
опубликованными документами Центрального Исторического архива УССР и Всероссийской 
Академии Художеств».

Ключевые слова: Б. Бутник-Сиверский, литографическое дело середины ХІХ века в Украи-
не, И. Борель, И. Лауфер, А. Гаммершмидт, И. Вальнер, Н. Буяльський.

The publication  deals with the valuable and still actual archival material – the article of Borys 
Butnyk-Siverskyi Lithography in Ukraine in the Middle of the Last Century. After the Unpub-
lished Records of the Ukrainian SSR Central Historical Archives and the All-Russian Academy 
of Arts. 

Keywords: B. Butnyk-Siverskyi, lithography in Ukraine in the mid-XIXth century, I. Borel, 
Yo. Laufer, A. Hammerschmidt, Yo. Walner, N. Buyalskyi.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної науки про мистецтво постає питання на-
писання в майбутньому загальної ґрунтовної колективної праці – історії українського 
мистецтвознавства, що вкладається в значний відрізок часу – починаючи з 70-х років 
ХІХ ст. зі створення університетських мистецтвознавчих кафедр і до нашого часу. Од-
ним з важливих напрямів роботи в підготовці видання, що включає систематизацію, 
аналіз, характеристику, визначення місця і значення мистецтвознавчого матеріалу, є 
виявлення наукових розвідок, монографій, статей вітчизняних науковців, що свого 
часу з різних причин не були опубліковані, але й сьогодні мають наукову цінність і 
актуальність. Саме такою є наукова розвідка відомого українського мистецтвознав-
ця Бориса Степановича Бутника-Сіверського (1901–1983) «Літографська справа на 
Україні в середині минулого віку. За неопублікованими документами Центрального 
Історичного архіву УРСР та Всеросійської Академії Мистецтв» [4].

Творча біографія Б. Бутника-Сіверського більш-менш виписана в довідниковій лі-
тературі, детальніше можна ознайомитися з біографією мистецтвознавця, звернувшись 
до його особової справи як члена Спілки художників, що зберігається в Центральному 
державному архіві-музеї літератури і мистецтва України [8]. Загалом, увесь основний 
масив архіву Б. Бутника-Сіверського зберігається в Інституті рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (ІР НБУВ), який ще дотепер не доступний 
для дослідників. Крім того, є ґрунтовна стаття В. Афанасьєва [1].

До наукової спадщини Б. Бутника-Сіверського входять дослідження дитячої худож-
ньої творчості, плаката періоду громадянської війни (1918–1820 років), українського 
народного мистецтва, історії вітчизняної художньої освіти, творчості В. Беретті, мис-
тецької спадщини Т. Шевченка. Він брав активну участь у підготовці академічного 
видання «Тарас Шевченко. ПЗТ у десяти томах» (Т. 7–10. – К., 1961–1964) та «Шев-
ченківського словника» (т. 1–2. – К., 1976–1977) тощо.

http://www.etnolog.org.ua
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Запропонована до публікації наукова розвідка Б. Бутника-Сіверського залишила-
ся в статусі архівної. У ній розглядаються переважно літографські майстерні Києва 
середини ХІХ ст., їх власники, гравери, що в них працювали в контексті загальної 
картини розвитку літографської справи на теренах України. Стаття вченого допов нює 
новими фактами діяльність і творчість літографів, видавців І. Бореля, Й. Лауфера, 
А. Гаммершмідта, Й. Вальнера, Н. Буяльського та ін.

Вітчизняна літографія середини ХІХ ст. – тема малодосліджена в українському 
мистецтвознавстві і потребує подальшої розробки науковцями, де підґрунтям для неї 
стане насамперед вивчення і систематизація значного масиву архівного матеріалу та 
музейних колекцій гравюри. Ґрунтовне дослідження літографської справи середини 
ХІХ ст. в Україні, зокрема в Києві (Україна входила на той час до складу Російської 
імперії), буде мати неабияке практичне значення, перш за все в науковій обробці 
(атрибуції) літографій київських майстерень, що зберігаються в музейних збірках.

Окремого дослідження, подібного Бутник-Сіверському (тобто за темою) немає, але 
проблематика його розглядається в загальних працях, присвячених українській гра-
фіці та видавничій справі, зокрема Ю. Турченка «Український естамп» [10], В. Касі-
яна і Ю. Турченка «Українська дожовтнева реалістична графіка» [7], М. Тимошика 
«Історія видавничої справи» [9], В. Іконникова «Киев в 1654–1855 гг. Исторический 
очерк» [6], також у нечисленних працях, присвячених окремим видавцям і видавниц-
твам, поміж них В. Васильєва «Пол века у печатного станка» [5] (про діяльність 
типографії С. Кульженка), статтях C. Бразулі «Київ у літографії» [3], П. Балицького 
«Українська книга першої половини ХІХ віку» [2].

Архівна стаття Б. Бутника-Сіверського зберігається в Архівних наукових фондах 
рукописів і фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського НАН України (АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН Украї-
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УДК 763(477)"18" Борис Бутник-Сіверський
ЛІТОГРАФСЬКА СПРАВА НА УКРАЇНІ  

В СЕРЕДИНІ МИНУЛОГО ВІКУ  
(за неопублікованими документами Центрального Історичного архіву УРСР 

та Всеросійської Академії Мистецтв. – К., 1945)

Гравюра на меді та літографія зустрічаються на межі першої та другої чверті 
ХІХ віку як два супротивники, з яких перший вже засуджений поступом історії [має] 
відступити своє місце другому. Гравюра на цей час втрачає славу «високого» мистец-
тва разом з уходом з історичної сцени свого основного споживача – аристократії і 
перетворюється на звичайнісінький технічний засіб популяризації творів мистецтва 
серед нових шарів населення: так званого «третього сословія». Така доля цивільної за 
сюжетом гравюри на Заході.

На Україні, де гравюра на міді мала переважно релігійний зміст, вона на початку 
ХІХ віку ще швидше втрачає свого споживача, який все більше прагне до цивільних 
сюжетів в мистецтві.

Отже, умови складаються так, що та сама гравюра, яка на Заході вже губить свої 
позиції, знаходить собі ширший збут саме на Україні і головне серед середніх верств 
дворянства, серед купців та особливо серед нової інтелігенції, яка щойно починає 
формуватись.

Тільки цим і можна пояснити, що саме в 30–40-х рр. минулого віку, західно-європей-
ська гравюра, яка добре була відома на Україні і в ХVIII віці, але переважно для вер-
хівки тодішнього суспільства, і заполоняла в своїх найкращих зразках палаци магна-
тів, тепер, в 30–40-х рр. стала на Україні предметом торгу в самих широких розмірах.

Оскільки велике число гравюр проходило в цей час через кордон свідчить бодай 
той факт, що, за пропозицією Волинського губернатора, Петербурзький комітет чужо-
земної цензури 21 листопада 1828 р. одмовився од переглядання «привозимых из-за 
границы в Россию узоров, рисунков, картин, планов, ландкарт и нот без слов или с 
означением на сих предметах только мест и лиц, где и у кого оные напечатаны или 
с подписью только изображения» і переклав ці обов’язки або на місцевих так званих 
«отдельных» цензорів, а де таких не було, то на цивільних губернаторів, обласних 
правителів та градоначальників 1.

Отже, не дивно, що саме з цього часу в переписці Київського центрального ко-
мітету ми зустрічаємо все більше та більше справ про дозвіл на ввоз з-за кордону 
численних пакунків та ящиків з «купферштихами», які поступають на Україну через 
таможні Волині та Поділля, головне через Радзивілівську таможню.

Серед документів цього типу ми зустрічаємо свідчення про те, що вже в 20–30 рр. 
на Україні з’являється ціла низка оптовиків, які ведуть торг чужоземними «купферш-
тихами». Так, наприклад, 1830 р. на січневий контрактовий ярмарок прибувають до 
Києва харківський 2-ої гільдії купець титулярний радник Вітковський з віденськими 
та петербурзькими гравюрами, житомирський 3-ої гільдії купець Якуб Шафранагель 
та гравер і друкар Волинського Кременецького ліцею Теофіль Глозезбарк з варшав-
ськими і петербурзькими гравюрами. З ними ж приїздять на ярмарок купці оптовики 
Клікберг, Діомо, Лех та інші і привозять з собою гравюри, книги, взірці для виши-
вання, олійні картини та інший мистецький крам 2.

Але поширення чужоземної гравюри на Україні триває недовго. Там на Заході 
остаточно перемагає літографія. Вона не тільки одкриває перед мистецтвом нові мож-

1 Державний центральний історичний архів УРСР /ДЦІА/. Фонд: Канцелярія Київсько-
го, Подільського і Волинського генерал-губернатора (Далі: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. 
ср. 442. – О. С.). – Поліційна частина. 1828 р., справа 442, арк. 1 [примітка Б. Бутника- 
Сіверського].

2 Там само. Арк. 4, 5 і 8 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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ливості, вона з технічних умов стає значно дешевшою за гравюру і саме через це про-
сякає ще глибше в середні верстви населення, ставши справді самою масовою і самою 
демократичною формою тогочасного образотворчого мистецтва.

Разом з цим чужоземна літографія починає витискати гравюру і на українському 
ринку.

Рівнобіжно з цим виявляється ще й другий процес. Коли в першій чверті ХІХ віку 
чужоземні гравюри потрапляли на Україну головним чином серед річей, які приво-
зили з собою українські поміщики, повертаючись з закордонної мандрівки додому, а 
в другій чверті кількість гравюр, привезених поміщиками лише на небагато перева-
жає кількість гравюр одержаних з-за кордону купцями, то в середині того віку, коли 
гравюра відступає перед літографією, розповсюдження останньої припадає вже пере-
важно на долю купців. Про це достатньо свідчать «Ведомости поступивших картин и 
эстампов в Киевский Центральный Комитет из таможень» 3.

Але швидко з чужоземною літографією на Україні трапляється щось на перший 
погляд незрозуміле. Вона швидко втрачає свою привабливість для масового спожива-
ча. Пояснення цьому ми знаходимо тільки в одному. Сюжети західних літографій і 
особливо сюжети побутового жанру були менш зрозумілі, емоційно спринятливі для 
місцевого їх споживача, мало обізнаного з життя чужоземців, а ніж були знайомі 
сюжети старих гравюр для української аристократичної верхівки, яка іноді знала 
французьку мову ліпше своєї.

Це не могло не відбитися і на розповсюдженні чужоземних літографій. Створи-
лися такі умови, коли західним літографам довелося пристосуватися до смаків чи 
до попиту українських споживачів літографії. Отже, не випадково серед розповсю-
джуваних літографій все більше місце починають забирати краєвидові сюжети і ко-
льорові чи фарбовані взірці для вишивання нитками та бісером. Одночасно з цим 
ми бачимо спробу західних літографів просунути на Україну літографії релігійного 
змісту. Сюди потрапляють, навіть, літографовані ікони з виображенням православ-
них святих. Таку партію ікон привозять з собою 1855 р. до Кам’янця-Подільського 
австрійські підданці з Преабурга Іоан Берн, Іван Смольний, Георгій Єльчик та Павло 
Глинка, але генерал-губернатор забороняє їм продаж цих ікон 4. Разом з цивільною 
владою на завоз літографій релігійного змісту накладає свою руку і духовна цензура, 
яка діє при Київській духовній академії. Утворюється такий бар’єр, крізь який тяжко 
що-небудь просунути з картин релігійного жанру.

Чужоземним літографам доводиться все більше рахуватися з українським ринком. 
Одною з форм такого пристосування є те, що чужоземні фірми починають виконувати 
в своїх літографіях наші замовлення. Так, напр., ми знаходимо відомості, що 6 квітня 
1859 року київський книгопродавець Шедель одержав через Радзивілівську таможню 
від віденського літографа Йосипа Реглера 9500 примірників літографованих краєви-
дів Києва 5.

Але це вже був той час, коли на Україні літографське мистецтво та виробництво 
набуло власної сили і почало обслуговувати свого споживача так як цього вимагав 
останній.

***
Процес творення і становлення літографського мистецтва на Україні мав свої особ-

ливості та свої шляхи, які заслуговують бути тут висвітленими бодай у тій мірі, як це 
нині дає змогу розшуканий в наших архівах документальний матеріал.

3 Див. численні записи в описах по фонду Київського Центрального Комітету [примітка 
Б. Бутника-Сіверського].

4 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Таємна частина. Політичні справи. 
1855 р., спр. 433, арк. 112 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

5 ДЦІА. Фонд: Київський Цензурний Комітет. 1859 р., спр. 83, арк. 1 [примітка Б. Бут-
ника-Сіверського].
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Матеріал цей не завжди однакової повноти, а подекуди й уривковий. Архівні фон-
ди київської та інших губерніальних друкарень та літографії так само як і літографії 
Київського університету, що почали діяти з 30-х років, поки що не розшукані, а 
частково й загинули, а деякі, як от архів Лаврської друкарні, нині ще неприступний 
для обробки після німецької окупації, тому нам доведеться реконструювати процес 
літографської справи на окремих прикладах і більше всього на прикладах діяльності 
окремих літографів.

Про стан художньої поліграфії на Україні в 30-х рр. достатньо яскраво свідчать 
такі факти.

Всі школи правобережної України входили тоді в систему Віленської учбової окру-
ги і підпорядковувалися методично Віленському університету, який постачав школи 
не тільки підручниками, але й наочним приладдям: прописами, «ландкартами» та 
гравюрами для перемальовування. З метою забезпечення шкіл графічними матеріа-
лами Рада Віленського університету доручає свойому вчителю гравірування Леману 6 
самому готувати ці матеріали і розсилати їх по школах. За цю роботу Леману при-
значається заробітна платня – 166 крб. сріблом на рік. Гроші Леман одержує не з уні-
верситету, а безпосередньо від шкіл: від Волинського ліцею 100 крб., від Житомир-
ської, Луцької та Клеванської повітової школи по 22 крб. на рік. Так справа триває з 
1828 до 1832 року включно, але за 5 років Леман не зробив ні одного зразка і гроші 
за весь цей час було повернуто школам 7.

А в той же самий час у місті Острозі на Волині живе колишній начальник літо-
графії 2-ої армії і сам літограф Война, який, за свідченням волинського губернатора 
«рисует прекрасно и удачно снимает виды». Цей Война – художник і літограф не 
находить собі роботи за фахом і працює в Острозі як земський ісправник, аж доки 
1839 року не переїздить на роботу до Тамбовської Палати Державного Майна 8.

Такі явища знаходять своє пояснення не тільки в нерозвиненості поліграфічної 
бази. Тут чималу роль відіграє і той факт, що урядові особи, «сообразя... важность 
суждения об эстампах, рисунках и проч., которые вопреки правил нового устава о 
цензуре, могут содержать предосудительные изображения» 9, намагалися чинити уся-
кі перешкоди в утворенні нових літографій, особливо коли не було безсумнівної пев-
ності в політичній благонадійності літографа.

Поруч з цим ми бачимо, що літографська справа на першій порі має більш аматор-
ський, не промисловий характер. Тому то в цей час ми більше бачимо автолітографії, 
а ніж ті літографії, де функції художника та літографа чітко розмежовано.

***
Першими літографами-аматорами були самі художники. Як колись всякий худож-

ник-рисувальник вважав свою роботу закінченою, коли переносив свого рисунка на 
метальову дошку, так і тепер оформлення своєї роботи у вигляді літографських арку-
шів ставало для художника звичаєм. Більше того, в звичай почало входити видання 
не окремих аркушів, а цілої їх серії, тематично об’єднаних в цілий альбом.

Альбоми такі виникали цілком випадково і серед їх авторів було чимало приїж-
джих художників, які захоплювалися красою нових місцевостей, їх архітектурних 
пам’яток або ж типажем населення.

6 Леман, Фрідріх (1787–1834) – рисувальник, гравер; приїхав з Дармштадта до Вільнюсу 
в 1819 року, з 1822 року керував кафедрою гравюри, після закриття Вільнюського універси-
тету (1832) переїхав у Кенігсберг [примітка О. Сторчай].

7 ДЦІА. Фонд: Харківська Учбова Округа. 1831 р., спр. 272, арк. 1 [примітка Б. Бутника-
Сіверського].

8 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1837 р., спр. 398, 
арк. 82-83, 84 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

9 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина, 1828 р., спр. 442, 
арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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Як ставилася адміністрація до таких видань, може служити такий приклад. 10 січ-
ня 1844 р. інженер, який працював на будівництві моста через Дніпро, швейцарець 
Іван Петрович Борель 10 звернувся до київського генерал-губернатора з таким прохан-
ням: «Проживая в г. Киеве более четырех лет, я занимался постоянно срисовыванием 
различных видов сего города и ныне, желая передать оные на бумаге, посредством 
литографии на гренке, честь имею покорнейше просить... позволить мне устроить у 
себя литографический пресс для тиснения одних только видов Киева». Півроку чекав 
Борель дозволу, аж доки міністерство внутрішніх справ не дало цього дозволу, але 
з пропозицією генерал-губернатору «наблюсти, чтобы испрашиваемый Борелом ста-
нок устроен был сообразно предполагаемой цели и не представлял бы возможности к 
печатанию чего либо другого, даже кратких объявлений, прописей и т. п.». Борель, 
обмежений нездійсненими вимогами, не скористався з дозволу і в тому ж місяці ви-
їхав до Одеси 11.

Таких перешкод зазнавав не один літограф-аматор. Щоб уникнути цих перешкод, 
літографи змушені були ставати на шлях проторений письменниками і поетами, вче-
ними і художниками часів розвиненого феодалізму. Правда в цьому є певна модер-
нізація. Вони (літографи) не присвячували своїх робіт володарям світу, але в той чи 
інший засіб шукали меценатської підтримки «владу маючих». В цій ролі виступали 
протягом кількох десятиліть або губернатори, а той й сам генерал-губернатор.

Так, напр., художник і архітектор Йосип Ляуферт (Лауфер. – О. С.) 12, задумавши 
видати серію автолітографій краєвидів Києва (на 25 аркушів), мусив добитися спо-
чатку прихильності багатьох осіб. Він виконує цілу низку акварельних краєвидів Ки-
єва для попечителя Київської учбової округи 13 та 15 зошитів таких же краєвидів для 
генерал-губернатора Бібікова 14. Це не проходить задарма, бо коли Ляуферт береться 
за здійснення свого задуму і віддруковує перші два аркуші київських краєвидів, ге-
нерал-губернатор, не чекаючи на закінчення всього видання, відсилає ці два аркуші 
на подарунок цареві 15. Але генерал-губернаторська увага не заважає тому щоби Ляу-
ферт помер у недостатках, заборгувавши всім: від художника Михайла Сажина 16 до 
Шевця Септера і свого власного лакея.

10 Борель, Іван Петрович – літограф середини ХІХ ст., родом швейцарець, автор київських 
краєвидів. Працював у Києві, також в Одесі – 1844 р. Див.: Турченко Ю. Український ес-
тамп... С. 60, 270 [примітка О. Сторчай].

11 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1844 р., спр. 1075, 
арк. 3, 6,10, 16 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

12 Лауфер, Йосиф (1812–1846; Ляуфер) – архітектор за фахом і літограф; представник 
романтизму. Працював на території України в 30–40-і роки ХІХ ст. (у Києві в 1840-х рр., 
деякий час перебував у Житомирі). У 1846 р. Й. Лауфер видав альбом літографій «Види 
Києва» (зошит № 1), який складався з шести аркушів. Два з них – «Вид Інституту благород-
них дівиць у Києві» та «Вид Києво-Печерської лаври від надбрамної церкви» були виконані 
Й. Лауфером особисто. Інші літографії – «Вид Товкучого ринку на Подолі в Києві», «Вид 
Площі театру в Києві», «Вид Києва з боку Царського саду», «Вид Києва з лівого берега Дні-
пра» були виконані за рисунками М. Сажина, який перебував у той час у Києві. Див.: Крізь 
віки: Київ в образотворчому мистецтві 12–20 ст. – К. : Мистецтво, 1982; Турченко Ю. Я. 
Український естамп... С. 60, 62, 270, 292, 318; Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII – 
початку XX століть : Біографічний довідник. – К. : НДІТІАМ, 1999. – С. 218 [примітка 
О. Сторчай].

13 Київськ. Обл. істор. Архів. Фонд: Канц. Київ. Цивільн. Губернатора. – Загальнохроно-
логічн. опис. 1844 р., спр. 20909, арк. 13 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

14 Там само, арк. 29 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
15 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. губ. – Таємна частина. Політичні справи. 1845 р., 

спр. 135, арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського]).
16 Сажин, Михайло Макарович (?–1885) – російський маляр і графік. Навчався в Петер-

бурзькій Академії Мистецтв (1834–1840), з 1855 її акад. У 1840-их pp. перебував в Україні, 
у Києві зустрівся й працював з Шевченком, з яким приятелював ще з академії. Виконав 
аквареллю і сепією низку краєвидів і архітектурних споруд Києва, які Лауфер використав в 
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Якщо ж той чи інший літограф-аматор хотів не тільки дістати дозвіл на літогра-
фування, але й поширити своє видання, шукання генерал-губернаторської підтримки 
було неминучим. Це навіть увійшло у традицію і зберіглося на довгі роки.

Так, напр., волинський губерніальний інженер Поляковський 17, задумавши видати 
альбом літографії «древних памятников русской народности и православия на Волыни», 
зробив понад 60 фотографій з цих пам’яток за допомогою техніків будівного відділу 
Волинського губерніального управління і за цими фотографіями віддрукував перші 
9 аркушів. Справа ця була пов’язана з чималими на той час видатками. Треба було їх 
повернути та знайти кошти для закінчення всієї роботи. Ось чому, йдучи звичайним 
шляхом, 7 червня 1868 р. інженер Поляковський так писав до генерал-губернатора: 
«Представляя вашему високопревосходительству экземпляр этого выпуска, беру на себя 
смелость утруждать вас моею почтительнейшею просьбою оказать Ваше милостивое со-
действие к распространению этого издания по губерниям Киевской и Подольской» 18.

Генерал-губернатор, діставши такого подарунка, негайно звернувся до київського і 
подільського цивільних губернаторів з пропозицією поширити видання Полянського 
серед дворянства цих двох губерній, давши саму найкращу оцінку виданню 19.

***
Поруч з літографами-аматорами, які в більшості обмежували свою діяльність ви-

данням одної-двох серій, а часто не закінчували через різні обставини і одного за-
думаного видання, вже з 40-х років минулого віку, окрім державних літографій, по-
чинають з’являтися літографії приватних власників.

Одним з таких перших київських літографів, який хотів організувати у Києві при-
ватну літографію, був краківський уродженець Антон Антонович Деренговський 20. 
Свою діяльність у Києві він почав як літограф друкарні Київського Університету. 
Відбувши там термін роботи за контрактом, він 30 липня 1842 року вдався до губер-
натора Фундуклія 21 з клопотанням про дозвіл відкрити йому власну літографію. Це 
було йому дозволено у вересні того ж року. Але скористатися з дозволу йому не по-
щастило, бо десь на початку січня 1843 р. він помер 22.

альбомі «Виды Києва» (1846). Найкращі твори: «Руїни Золотих Воріт у Києві», «Краєвид 
з Подолу», «Рибальські халупи на березі Дніпра», «Видубецький монастир», «Щекавиця – 
місце поховання кн. Олега», «Андріївський собор у Києві»; олійні картини «Внутр. вигляд 
київ. Софійського собору», «Біля переправи через Дніпро» (1846) та ін. Твори художника 
є в збірці Національного художнього музею України. Назви творів художника не узгоджені 
поміж науковців, тобто мається на увазі загальноприйняті назви, про що свідчать друковані 
та електронні джерела [примітка О. Сторчай].

17 Поляковський, Болеслав Фомич (1839–?) – архітектор. Вчився у Петербурзькому Буді-
вельному училищі в 1852–1859 pp., був випущений по І розряду зі званням цивільного інже-
нера. Направлений на службу і зайняв посаду помічника архітектора у Волинську губернську 
будівельну і шляхову комісію. Див.: Тимофієнко В. І. Зодчі України кінця XVIII – початку 
XX століть... – С. 310 [примітка О. Сторчай].

18 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1868 р., спр. 206, 
арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

19 Там само, арк. 2 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
20 Деренговський, Антоній (?–?) – літограф , каліграф першої половини ХІХ ст., з 1838 до 

1842 р. був директором літографської майстерні при Університеті Св. Володимира, до цього 
працював в Умані. Див.: Турченко Ю. Я. Український естамп... – С. 58, 269, 318; Тимо-
шик М. С. Історія видавничої справи... – С. 205 [примітка О. Сторчай].

21 Фундуклей, Іван Іванович (1804–1880) – адміністратор, громадський діяч, Київський 
цивільний губернатор, колекціонер. Передав свою археологічну колекцію до Музею старожит-
ностей університету Св. Володимира; брав активну участь у видавництві матеріалів про Київ 
і Київщину, серед них «Обозрение Киева и Киевской губернии по отношению к древностям» 
(К., 1847), «Статистическое описание Киевской губернии» (3 тт., П. 1852), «Обозрение могил, 
валов и городищ Киевской губернии» (1848) та ін. [примітка О. Сторчай].

22 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1842 р., спр. 459, 
арк. 1, 3, 6 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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Якщо Деренговський дістав так швидко дозвіл, то це лише тому, що його вже добре 
знала місцева адміністрація за кількарічну роботу по університету. Звичайно ж для 
цього треба було мати добру характеристику про політичну благонадійність. За ти-
повий цьому зразок може слугувати характеристика, яку дав Кам’янець-Подільський 
губернатор місцевому купцеві 2-ої гільдії Ничипору Олексійовичу Калініну, коли 
цей останній вдався з проханням дозволити йому відкрити у Кам’янці друкарню, лі-
тографію та металографію. Характеристика ця була така: «Купец Калинин с давнего 
времени известен местному начальству как отличный и благонадежный гражданин. 
Он принадлежит к семейству русских купцов, члены коего, можно сказать, первые 
начали здесь развивать торговлю,... уже несколько трехлетий занимает должности по 
выборам городских сословий; теперь состоит заседателем совестного суда; православ-
ного исповедания и не только не принадлежит ни к какой раскольной секте, но еще 
состоит церковным старостой при Каменецком кафедральном соборе...» 23.

На середину минулого віку кількість літографій була хоча й незначна, але на той 
час ці літографії, мабуть, задовольняли потреби внутрішнього вельми обмеженого 
ринку, тим паче, що в значній мірі потреба в літографованих виданнях задовольня-
лася ще й привозом з чужих країн. Отже, в деякій мірі могло виникати питання і 
про перевиробництво і про небажану для державних літографії конкуренцію з боку 
приватних підприємств. Ствердження цьому ми зустрічаємо в одному з тогочасних 
документів.

25 березня 1852 р. київський 3-ої гільдії купець Антон Іванович Гаммершмідт 24 
звернувся з таким проханням до генерал-губернатора: «Два года тому назад основал 
я здесь в Киеве картинную и музыкальную торговлю; недостает для музыкальной 
работы Литографского учреждения, мешало мне до сих пор на свой счет композиции 
печатать и издавать; – между тем в продолжении сего времени отправлены немало-
важные суммы в чужие края для выписки музыкальных надобностей, кои мне, если 
бы я равно прочим музыкальным издателям в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Вар-
шаве, Вильне, Митаве и прочих местах, чрез свою литографию производить мог, то 
бы только четвертую часть от сей суммы стоило; также нуждаюсь по моей торговле 
ежегодно значительным количеством как нотной и школьной графованой бумаги и с 
другой стороны при продаже только маловажный прибыль получать могу, – также 
вознамериваюсь получить дозволение к изданию примечания достойные виды городов 
и стран Киевской губернии, к чему особенно Киев и окружность Днепра превосход-
ные места способствуют и к которому предмету мне искусные живописцы свое содей-
ствие на то обещали» 25.

Не зважаючи на дуже серйозні аргументації та посилки Гаммершмідта і на корис-
ність для держави мати свої літографії, а ніж купувати за кордоном, і на комерцій-
ний інтерес купця, київський губернатор, не зважаючи на сталу репутацію мецената 
всіляких культурницьких заходів, прийшов до такого висновку: «Так как в настоящее 
время существуют уже в Киеве три литографии, то я полагал бы отказать Гаммерш-
мидту в его ходатайстве» 26.

У вересні того ж року Гаммершмідт вдруге вдається з тим самим клопотанням, 
але вже безпосередньо до генерал-губернатора 27. Новий губернатор Кравцов, який 
заступив Фундуклея, на запитання генерал-губернатора у цій справі відповідав так, 

23 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. – 1850 р., спр. 537, 
арк. 1–2 і 5 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

24 Гаммершмідт, Антон Іванович (?–?) – літограф, підприємець другої половини ХІХ ст. 
Див.: Турченко Ю. Я. Український естамп...– С. 108, 318 [примітка О. Сторчай].

25 ДЦІА. Фонд: Канц. Киев. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1852 р., спр. 339, 
арк. 3 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

26 ДЦІА. Фонд: Канц. Киев. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1852 р., спр. 339, 
арк. 2 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

27 Там само, арк. 5 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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як могла відповісти людина, яка добре вже почувала ходу капіталістичного розвитку: 
«...Усматривая из переписки по Канцелярии моей, что мнение предместника моего в 
отказе Гаммершмидту открыть литографию в Киеве основывалось на том только, что 
здесь существует уже три литографии и, принимая с своей стороны во внимание, что 
промышленность разного рода развивается быстро и самая надобность в разнородных 
предметах роскоши усиливается в таком же размере, я не нахожу теперь видимых 
препятствий в дозволении Гаммершмидту открыть Литографию...» 28.

31 жовтня 1852 р. Гаммершмідту було дозволено відкрити власну літографію 29, 
але ще досить довгий час ця літографія, мабуть, не могла задовольнити усіх потреб 
власника, бо він, як ми знаємо, ще 1856 р. одержав через Броди 200 аркушів літогра-
фованих краєвидів Києво-Печерської Лаври, замовлених ним закордоном 30.

***
Найбільш типовим представником літографа-підприємця у Києві є австрійський 

підданець, агент і комісіонер «литографического заведенія» у Мюнхені Пілоті і Лене, 
Йосип Вальнер 31. Як давно жив він у Києві – невідомо, але за час свого перебуван-
ня тут він встиг не тільки заробити репутацію людини благонадійної та «хорошого 
образа мыслей», але й встиг одружитися на дочці київського купця Червяківського.

Як тільки Вальнер дізнався про смерть Деренговського, він зразу ж вдався до 
мініс тра внутрішніх справ, обминаючи генерал-губернатора, з проханням передати 
йому ті права на відкриття літографії, які було надано Деренговському, з тим, щоби 
згодом він мав право при тій же літографії поставити спеціального станка для друку-
вання фарбами, себто утворити хромолітографію 32.

Слідом за цим Вальнер подає аналогічну заяву і до Київського Губернського Прав-
ління, в якій він пише про бажання «учредить в г. Киеве на свой счет вольную лито-
графию с каллиграфиею и Артистикою с красками, по примеру как заведены таковые 
в Франции и Германии» з підкресленням, що він «весьма удобно может заведение это 
в г. Киеве в скорости привесть в самое превосходное положение...» 33. Його ж тесть, 
купець Червяківський, підтримуючи комерційну ініціативу зятя, поспішився дати в 
той же час «ручительную подписку, что какие бы то ни были издержки на открытие 
литографии и учреждения в последствии станка для печатания красками Вальнер ис-
полнит в точности и остановки не будет...».

Саме цікаве те, що Вальнер, ще не діставши дозволу на відкриття літографії, зразу 
ж ставить вимогу, щоб у Києві, за виключенням Університетської літографії та його 
майбутньої, яку він збирається відкрити, використавши обладнання, яке залишило-

28 Там само, арк. 6 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
29 Там само, арк. 8 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
30 ДЦІА. Фонд: Київськ. Цензурний Комітет. 1856 р., спр. 95, арк. 1 [примітка Б. Бутни-

ка-Сіверського].
31 Вальнер, Йосип (?–?) – київський комерсант австрійського походження середини 19 сто-

ліття. Утримував у Києві друкарню, літографію та лісопильний завод. Магазин-друкарня 
Вальнера була розташована на розі вулиць Хрещатик та Інститутська. У літографічному за-
кладі Й. Вальнера було видано альбоми естампів «Виды и монументальные памятники Киева 
и его окрестностей» 1846; «Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии с литогра-
фиями, исполненными карандашом с подкладным тоном» 1848; літографії до видань «Памят-
ники, издаваемые временной комиссией для разбора древних актов» 1845; «Обозрение Києва 
в отношении к древностям, изданное Иваном Фундуклеем» 1874, працю С. Величка «Лето-
пись событий в Юго-Западной России в 17 веке» (у 4х т.) та ін. Йосип Вальнер був першим 
учителем друкарської справи у відомого українського друкара С. В. Кульженка. У 1873 році 
на базі літ ографії Й. Вальнера створюється типолітографічний заклад С. Кульженка. Див.: 
Турченко Ю. Я. Український естамп... С. 56, 60, 110, 269, 318 [примітка О. Сторчай]. 

32 ДЦІА: Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1843 р., спр. 182, 
арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

33 Там само, арк. 4 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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ся після Деренговського, одкривати не дозволялося 34. І Вальнер добивається свого. 
18 лютого 1843 року його літографія починає працювати 35. З цього ж самого часу по 
всіх установах Києва, починаючи з Канцелярії генерал-губернатора, зразу ж міня-
ються штампи на бланках. Легкий різноманітний шрифт штампів, оточений складним 
та вибагливим каліграфічним орнаментом заступають місце важких наборних блан-
ків. А трохи згодом, коли Вальнер одкриває свою «артистику с красками» тіж самі 
штампи починають грати золотом та різними кольорами.

4 вересня 1845 р. Вальнер подає нове прохання про дозвіл відкрити йому при лі-
тографії і друкарню «по уважению, что соединение этих двух заведений имело самые 
выгодные результаты для художества за границей, а особенно в Париже» 36. І з 1-го 
квітня 1846 р. починає функціонувати його друкарня. З цього часу Вальнер стає 
справжнім монополістом в поліграфічних справах у Києві, бо а ні університетська 
літографія, а ні літографія Губерніального Правління не могли з ним конкурувати.

Доказом успіху Вальнера може служити його лист від 12 липня 1845 р., адресова-
ний генерал-губернатору: «Во время высочайшего пребывания в сем году в г. Киеве 
е. и. в. Константина Николаевича я имел счастие два раза продать его высочеству 
некоторые искусственные произведения моего заведения, которые были милостиво 
приняты. – При этом случае его высочество соизволил одобрить мое намерение издать 
собрание в 24 листах достойнейших видов и памятников Киева, литографированных 
и тисненных на массе, с кратким историческим описанием, с тем, чтобы на издание 
это, которое будет выходить частями, составить пренумерацию. Я подвергал также к 
стопам его высочества всеподанейшую просьбу о дозволении мне посвятить означен-
ное дело его высочеству. – Великий князь, который дал обещание быть первым пре-
нумератором, изъявил согласие на мою просьбу, с тем, чтобы я с таковою отнесся к 
Вашему превосходительству для представления по порядку, так как разрешение оной 
будет зависеть от повеления его императорского величества...».

Отже, Вальнер змушений був просити генерал-губернатора звернутися у цій справі 
«куда следует», поінформувавши одночасно про те, що перший зошит на чотири ар-
куші в багатій обгортці буде вже готовий на середину 1845 р. 37 

Як поставився до цього генерал-губернатор зі справи не видно. Але з певністю 
можна казати, що чим далі, тим не залежніше став почувати себе Вальнер, ігнору-
ючи, навіть, певні вимоги цензури. Так, напр. 1848 року, продовжуючи роботу по 
виданню задуманого ще три роки тому альбома «достойнейших видов и памятников 
Киева», відлітографував рисунки з мозаїк Софійського собору, а саме «нерушиму 
стіну», «тайну вечерю» та образи святителів Вселенської церкви, не поспитавшися на 
це дозволу в Духовній цензурі, в наслідок чого київський митрополит Філарет на-
клав на ці літографії заборону, а генерал – губернатор підтвердив цю заборону аж до 
з’ясування справи 38.

Пізніше ми знаходимо відомості про те, що Вальнеру було дозволено од-
літографувати краєвид Смілянського костьолу. Це було в жовтні 1856 року 39.

Є всі підстави твердити, що поліграфічні підприємства давали Вальнеру великі 
прибутки, бо вже 28 грудня 1855 р. він подає прохання до генерал-губернатора про 
дозвіл йому прийняти собі компаньйона. Це прохання він мотивує тим, що він ор-

34 Там само, арк. 10 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
35 Там само, арк. 21 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
36 Там само, арк. 23 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
37 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Таємна частина. 2 стіл. 1845 р., 

спр. 177, арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
38 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген-губ. – Таємна частина. 2 стіл. 1848 р., спр. 153, 

арк. 1, 2 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
39 ДЦІА. Фонд: Київ. Ценз. Комітет. 1856 р., спр. 113, арк. 3 [примітка Б. Бутника- 

Сіверського].
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ганізував дві компанії для збудування та експлуатації парового млина та парового 
тартака 40. Тартак Вальнера, між іншим, стояв на Трухановому острові 41.

Взявши собі компаньйона, Вальнер швидко зовсім одмовляється від поліграфіч-
них справ, запродавши своє «лито-типографское и конгревское заведение» братам 
І. та А. Давиденкам. На початку 60-х рр. один з Давиденків відходить від безпосе-
редньої участі в справі, і «заведение» переходить в орендне утримання другого Дави-
денка разом з співорендатором С. Кульженком 42. А 1867 р. Кульженко вже називає 
себе «содержателем типографии» 43.

Так було закладено початок існуванню нової фото-хромо-літо-друкарні С. В. Куль-
женко, яка, наслідувавши кращі мистецько-технічні традиції літографії Вальнера, 
перетворилася не тільки на краще поліграфічне підприємство кінця ХІХ та початку 
ХХ віку, але й на головну базу мистецьких видань дожовтневої України.

***
Поруч з тим, як промислова літографія набуває всіх прав громадянства серед ін-

ших галузей поліграфії, літографія аматорська після 50-х рр. неначебто іде нанівець, 
бо жоден з аматорів не може вже конкурувати в цей час з організованим підприєм-
ством, а особисті мистецькі потреби він може, в разі потреби, цілком вільно задоволь-
няти, видаючи свої малюнки у тих же літографів-підприємців. Але це здається так 
тільки на перший погляд.

Вже 1844 р. Т. Г. Шевченко береться до видання «Живописної України». Програ-
ма, яку він накреслює для цього видання, та й та підтримка, яку він зустрічає своєму 
виданню в колах української прогресивної інтелігенції, достатньо свідчить, що тут 
мова виходить далеко за межі приватного інтересу художника і набуває суто полі-
тичного характеру. Тим то й можна пояснити той факт, що в справі розповсюдження 
«Живописної України» на допомогу приходить не адміністрація, а ближчі до самого 
Т. Г. Шевченка люди.

Добре знаючи виховавчу силу мистецтва і не менш того розуміючи якої сили по-
пуляризація мистецтва може набрати літографія, Т. Г. Шевченко, вдаючися 27 листо-
пада 1846 р. до попечителя Київської учбової округи з проханням про призначення 
його на посаду вчителя малювання до Київського університету, не забуває і про літо-
графію. В проханні він пише: «кроме преподавания живописи обязываюсь исполнить 
безвозмездно все поручения начальства по части литографирования в состоящем при 
Университете литографическом заведении» 44.

40 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген-губ. – Поліційна частина. 1855 р., спр. 1353, 
арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

41 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1858 р., спр. 352, 
арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

42 Кульженко, Стефан Васильович (1836/1837–1906) – український друкар, книговидавець, 
меценат, один із найуспішніших підприємців свого часу. Вчився і працював у літографських 
майстернях Й. Вальнера, Гаммершмідта, відомого історика О. Сементовського, І. Давиденка. 
Справжніми шедеврами стали такі видання С. Кульженка, як книжки М. Захарченка «Киев 
теперь и прежде» (1888), І. Александровського «Собор св. Владимира в Киеве» (42 великі 
фототипії, 105 фотоцинкографій у тексті) у вигляді давньоруського рукопису (1898). У роз-
кішно виданій 1902 р. «Истории искусств» С. Байє в тексті було вміщено 350 ілюстрацій і 
30 фототипічних таблиць. У 1898–1899 роках Кульженко співпрацює з Київським товари-
ством письменності; він друкує науково-популярну літературу, твори Т. Шевченка, М. Ко-
нопницької, К. Станюка та багато ін. Відкрив у Києві художньо-ремісничу навчальну май-
стерню друкарської справи (нині Київське вище професійне поліграфічне училище [примітка 
О. Сторчай].

43 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1858 р., спр. 352, 
арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

44 Шевченко Т. Г. Повне зібрання творів. Том. ІІІ. Листування. К. ВУАН – ДВУ, 1929 р., 
ст. 25 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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Цілком певно, що Т. Г. Шевченко був би не брав на себе клопоту з літографією, 
коли б справа полягала тільки в технічній роботі, та коли б він не був певен, що через 
Університетську літографію він зможе продовжити те, що було розпочато ним у формі 
«Живописної України». Несподіваний арешт не дав Шевченкові змоги скористатися 
з цього. Але його роботу продовжив худ. Л. М. Жемчужников 45, зберігши для свого 
видання ту ж саму Шевченкову назву.

***
В цей же самий час літографія вперше виступає на Україні не тільки як форма 

аматорської діяльності, не тільки як нова галузь промисловості, або як новий засіб 
мистецької пропаганди, але і як об’єкт вивчення та предмет мистецької навчальної 
дисципліни.

В квітні 1850 р. в Києві почала функціонувати художня школа, організована ху-
дожником Наполеоном Буяльським 46, де, поруч з дворянськими дітьми, навчалися і 
діти з «податних сословій». З таких дітей Буяльський не брав жодної платні. Разом 
з тим ніс усі видатки по утриманню школи. Неспроможність за таких умов брати на 
себе ще й утримання найбідніших талановитих учнів змушує Буяльського звернутися 
з проханням одночасно і до Академії художеств і до генерал-губернатора про дозвіл 
йому утворити при школі «заведение для литографирования по меди и дереву для пе-
чатання рисунков» 47. Подаючи таку заяву, Буяльський ставив перед собою дві мети: 
навчити своїх учнів літографуванню і гравюрованню та з продажу літографованих 
малюнків добувати кошти для утримання своїх незаможніх учнів.

Академія Художеств зразу же позитивно відгукнулася на ініціативу Буяльського і 
видала йому свідоцтво, що з її боку «не имеется препятствий к учреждению в Киеве 
при его художественной живописной школе заведения для литографии и гравирова-
ния на меди и дереве для печатания рисунков и что Академия учреждение это нахо-
дит полезным» 48.

Що ж до генерал-губернатора Васильчикова, то цей знайшов зручнішим запитати з 
цього приводу думку цивільного губернатора Фундуклея. А Фундуклей, повідомив-
ши, що з його боку теж немає жодних заперечень проти дозволу, разом з тим переслав 
генерал-губернатору копії трьох договорів, складених з батьками його незаможних 
учнів, без всяких до цих договорів коментарів 49.

Для обмеженого Васильчикова цього було досить, щоб розпочати безконечну кан-
целярську переписку і довідуватися, в якому стані перебуває школа Буяльського, хто 
його учні, скільки їх, якого вони віку, з якою метою організував Буяльський цю шко-
лу, які знання може він подати своїм учням і, саме головне, чи не можна в текстах до-
говорів Буяльського з батьками учнів бачити якихось там прихованих зловживань 50. 

Після того як генерал-губернатор одержав вичерпуючі відповіді на всі свої запи-
тання, він прийшов до цілком несподіваного висновку: «...как означенная школа не 
получила еще надлежащего развития» – це було в липні 1851 р., себто через рік піс-
ля відкриття її, – «учеников в ней очень мало, то я не вижу особенной надобности в 
открытии ныне гравировального заведения при той школе, тем более, что и существо-

45 Жемчужников, Лев Михайлович (1828–1912) – російський і український живописець і 
графік [примітка О. Сторчай].

46 Буяльський, Хома Станіслав (Наполеон Миколайович; ?–?) – український живописець, 
викладач. 1850 року відкрив у Києві «Публічну методичну школу живопису» [примітка 
О. Сторчай]. 

47 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1850 р., спр. 73, 
арк. 9 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

48 Центр. Держ. Історичн. Архів у Ленінграді (ЦДІАЛ). Фонд: Акад. Художеств. Опис 2. 
1850 р., спр. 129, арк. 3 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

49 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1850 р., спр. 73, 
арк. 11 [примітка Б. Бутника-Сіверського].

50 Там само, арк. 12 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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вание некоторых условий, заключенных г. Буяльским с родственниками его учеников 
не может быть допущено» 51.

Користуючись з нагоди, Буяльський 9 грудня 1851 р. вдруге звертається по до-
помогу до Академії Художеств. У річному своєму звіті він пише, що йому й досі не 
дозволили відкрити літографію, без якої школа не тільки не може рости, але навіть 
не може існувати 52.

Це змушує віце-президента Академії художеств гр. Ф. Толстого 53 звернутися окре-
мим листом до ген. губернатора Бібікова, який на той час вже заступив кн. Васильчи-
кова з підтвердженням свого попереднього клопотання 54. Але Бібіков, наводячи всі 
міркування свого попередника, додає до них ще й нові, а саме ті, що для відкриття 
«такого заведения, как литографическое и гравировальное, необходим известный ка-
питал, которым располагает ли Г. Буяльский из отношения Вашего с(иятельства) не 
видно. Во всяком случае разрешение на открытие показанного заведения зависит от 
Министра Внутренних Дел» 55. Спроба Бібікова перекласти справу на відповідаль-
ність міністра внутрішніх справ призводить до того, що гр. Ф. Толстой адресуєть-
ся безпосередньо до міністра. В наслідок довгочасного листування між Академією 
Художеств, міністром внутрішніх справ та міністром народної освіти, цей останній 
20 червня 1852 р. повідомив київського генерал-губернатора про те, що «по принятому 
порядку, при дозволении учреждения типографий, литографий и т. п. не собирает-
ся сведений о средствах учредителей к содержанию таковых заведений, а требуется 
удостоверение местного начальства о их благонадежности и неимению препятствий к 
сему учреждению в полицейском отношении, и что условия заключенные Буяльским 
с родственниками учеников его по школе едва ли могут служить препятствием к раз-
решению ему открыть предполагаемое им заведение» 56.

Бюрократичне зволікання переходить у нову стадію. Генерал-губернатор починає 
збирати відомості про політичну благонадійність Буяльського, який в цей час по-
дає вже третє прохання. Знову справа переходить до губернатора Фундуклея. Цей 
останній, нарешті, свідчить, що «Буяльский человек благонадежный и во все время 
жительства его в Киеве ничего за ним предосудительного незамечено». Але не зва-
жаючи на це він пропонує дозволити Буяльському тільки «открытие заведения для 
печатания рисунков, гравированных на меди и дереве; что же касается открытия ли-
тографии, то я, находя, что в Киеве и без того достаточно подобных заведений, пред-
ложил Г. Буяльскому принять в свое заведывание Литографию, учрежденную при 
губернской типографии и в оной литографировать свои труды» 57.

Генерал-губернатор, з якимсь незрозумілим задоволенням чіпляється за цей новий 
варіант і приходить до висновку, що коли Буяльський керуватиме літографією Губер-
ніального Правління, «то ходатайство его о дозволении ему открыть особое заведение 
для гравирования и печатания в оном рисунков воспитанников учрежденной им жи-
вописной школы, не будет требовать никакого особого распоряжения» 58. Але через 
півтора місяці губернатор одмовляється од попереднього наміру і вся справа знову 
переходить до міністра внутрішніх справ. І тільки 20 червня 1853 р. Буяльський дістає 
повідомлення про задоволення його прохання 59, себто через два з половиною роки від 
того, як він подав своє перше прохання.

51 Там само, арк. 16 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
52 ЦДІАЛ. Фонд: Ак. Худ. 1852 р., спр. 6, арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
53 Толстой, Федір Петрович (1783–1873) – російський живописець, рисувальник, медальєр 

і скульптор [примітка О. Сторчай].
54 ДЦІАЛ. Фонд: Ак. Худ. 1852 р., спр. 6, арк. 7 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
55 ДЦІА. Фонд: Канц. Київ. Под. і Вол. ген.-губ. – Поліційна частина. 1850 р., спр. 73, 

арк. 19–20 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
56 Там само, арк. 23 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
57 Там само, арк. 41 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
58 Там само, арк. 42 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
59 Там само, арк. 45, 46 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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Але і на цей раз Буяльський дочекався не того, про що він просив: йому було 
 дозволено не відкрити при школі літографію, а поставити тільки одного літограф-
ського станка, «почему эта часть не получила у нас по настоящее время достаточного 
развития», – так мусив констатувати Буяльський у своєму звіті перед Академією Ху-
дожеств за 1856 рік 60.

За таких тяжких умов ввійшов у стіни мистецької школи на Україні перший літо-
графський станок.

***
Але як би небагато й не було зроблено в літографській справі на Україні в цей час, 

ми все ж можемо й зараз констатувати, що 40–50 роки ХІХ віку були саме тими рока-
ми, коли літографія на Україні не тільки почала існувати, але й з перших же кроків 
свого існування набула всіх тих форм її використання, які їй властиві.

20.ХІ.45 р. Київ

60 ЦДІАЛ. Фонд: Ак. Худож. 1857 р., спр. 19, арк. 1 [примітка Б. Бутника-Сіверського].
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Inna Golovakha

THE DESTINY OF THE TRADITIONAL NARRATION.  
PERFORMER AND AUDIENCE IN THE ERA OF THE SOCIAL 

NETWORKS DEVELOPMENT

This article is an attempt to show how social platforms such as Facebook, Twitter and others be-
gan the irreversible changes in the ancient tradition of the narration and might become the turning 
point in the formation of the new type of audience, characterized mainly by very limited abilities to 
comprehend, transmit and preserve a lengthy narration. The switch from the narration to a tweet, 
the popularity of the repost function and the communities of the Facebook friends slowly lead to 
the disruption of the traditional narrator-listener relations, to mutation of the communicative artistic 
event, and to the formation of the audience/narrator relations based on the impulsion more then on 
the tradition.

Keywords: Narration, Narrator, Audience, Communicative Event, Facebook, Tweeter, Social 
 Networks.

Over the centuries in any traditional community an individual, who was familiar with 
traditions, and who could actively participate in a communicative event, was considered the 
most respectful member of the group to whom newcomers would be referred for receiving 
information about community’s oral history, rituals and folk knowledge. Every community or 
a small group always had commonly acknowledged performers (narrators). The more detail 
and context oriented the performer was, the more involved became their audience and the 
more respect that had for him. For instance, in one of our field trips we were sent to the 
fairy tales teller M. Trush (village Ploske, Ghernihivskyj region) by his neighbors with the 
following words: «He can tell the story for hours if you catch him in the right time, come 
when he is working the night shift and bring horilka with you». His grandchildren told us, 
that he can tell a story for 3 nights in a raw and they pointed out that he is shortening the 
story for us, thinking that we (as adults) have no interest to fairy tales. The respect for the 
narration, interest in details, and active interaction with listeners were keystones for commu-
nicative events within the community. Performers were oriented toward the certain type of 
the audience and would not repost the same story under different performing circumstances. 
For instance, we had men refusing to tell us anecdotes because we were women-collectors and 
the anecdotes had obscene words. As we mentioned before, M. Trush thought that his plots 
are for children and adjusted them for an adult audience. The performers of the demonologi-
cal legends would be much more enthusiastic during the performing event when they could 
refer to their listeners for confirming contextual details (for instance, if their neighbors could 
verify the existence of the certain person or verify the actual events behind the story). The 
ballad singers also would perform much more actively if they were singing in a group. Such 
support and bond between all the participants was a ground base for the plot development, 
preservation and transmission of the narration.

Mutual respect between the narrator and his audience always existed within the traditional 
community. Audience expected the story to be as long and engaging as possible, and performer 
gave his listeners the benefit of doubt that they can listen, comprehend and enrich any of his 
stories. It helped to form audience capable of listening a lengthy narration and to participate 
in a communicative event. We are talking not only about traditional village communities, but 
about any small group. Let’s recall for instance children’s scary stories of the mid-end of the 
20th century told in summer camps, or urban legends which were famous in all the countries 
throughout the 20th century, the same can be said about city romance songs of the early 20th 
century. In a big picture society expected an individual to be a patient listener.

http://www.etnolog.org.ua
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Through the centuries no technology or innovations ruined the narrative tradition. Printed 
materials, radio, TV and Internet texts were naturally incorporated by the communities into 
oral tradition. If anything Internet sources enriched not only the narratives but also increased 
the modes of communication. Such genres as rumors, conspiracies, anecdotes found a new 
mode of transmission as internet became more accessible. In some countries officials incor-
porate traditional beliefs into media sources to reach out to the population. For instance in 
Ghana government tries to prevent witch hunting through the posts in the papers: «She is 
a human even if she is a witch», warning citizens against harming witches. Papers, Internet 
and TV were used as an advertisement sources to popularize traditional knowledge. Alan 
Dundes has pointed out, the wide spread of literary sources, far from harming folklore, has 
a beneficial impact because it speeds up the process of oral transmission and widens the ob-
jects of folk narration [3, p. 17]. In Ukraine various sorcerers, white witches, fortune tellers, 
folk healers actively use newspapers, TV and Internet sites to advertise their business. Even 
today among the most educated and technically minded Ukrainian urbanites, ancient beliefs 
in witchcraft, house demons, dead souls, sorceresses, and their influence on human life, is 
unbelievably strong. We often use superstitions and demonological beliefs as a guide for ev-
eryday behavior in life-altering situations. An example of this is the highly popular death / 
funeral related rituals and superstitions in contemporary Ukraine. Death, which leads to the 
unknown, is surrounded by ancient folk rites and rituals even in modern society. Some of 
these traditions are unique, while others are amazingly similar across many cultures. Modern 
Ukrainians preserve the connection between the world of the living and the world of the dead 
through these traditions and rituals. The tradition includes, for instance, mirrors covered with 
cloth, placing money and written messages as funeral goods in the coffin, and extra plates 
and glasses at the table for the dead soul, also eating at (and leaving food by) the grave. This 
tradition as a matter of fact is widely spread in many cultures around the world including 
latin American and African countries. Many of the plots we recorded during the field work 
were about a dead relative or neighbor appearing in a dream to request a favor. The most 
interesting texts we collected in Ploske are stories about a dead mother’s return. This plot is 
well known in Slavic demonology, and was recorded by many nineteenth-century Ukrainian 
folklorists, despite their prevailing distaste for demonological materials. The following texts 
were recalled by the informants during conversations about folk demonology. They deserve 
special attention because they have a university education and enthusiastically performed the 
traditional plot as an event from real life. The first text was told by Olga Yarosh, a high 
school teacher, in May 2002:

«One girl told me a long time ago (she is not from our village), that after her mother died 
(she was twelve at the time) she kept coming back every night at twelve. She was coming and 
coming night after night. It got to the point where she said, “I am afraid.” So, an old woman 
told her: take an old cloth (when it turns twelve), take water and an old cloth and wash the 
floor (not from the door into the house but from the center of the house toward the door). 
You have to begin to wash the floor as the mother comes. Wash it backwards. The girl did it. 
And the mother said: “That’s it. I will not come any more.” And she never came again. That 
is the story» [1, р. 248–249].

The next narrative was given by Valentina Yerko, another school teacher, in the summer 
or 1994:

«One girl’s mother died. She died and the girl was left all alone. She was very sad, almost 
sick, and all the time was crying after her mother. All the old women kept telling her that 
mother feels bad: don’t cry, because something bad will happen to you. But she was crying. 
And one day her mother came to her. The girl was very pleased to see her mother. She was not 
afraid of the dead mother, she was talking to her, told her about her problems, happy days. 
But then ... the girl began wasting away. She was getting pale in her face, got ill a lot, ner-
vous; but the mother kept coming. And then she told – I do not remember to whom – but she 
told them. They said, “It is not the mother coming to you, it is a devil come looking like your 
mother. You should not talk to her. Because the dead should be dead, lie in their place and 
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not come to the living. She is going to suck the life out of you”. “What should I do?” the girl 
asked. She was frightened. “I know,” someone said, “when the time comes and your mother 
appears, you have to wash the floor. You have to start at the moment when she appears. Wash 
from the door to the table.” The daughter did it. As the right time came, she began to wash 
the floor. The mother appeared, just stopped at the door and asked with horror: “What are 
you doing?” The daughter said: “I am washing the floor”. “But it means you are washing my 
steps away”. And the mother disappeared, and never came back again. The girl got better. 
I heard this story being told» [1, р. 249–250].

Those texts were recorded from the school teachers, traditionally most educated members of 
the village communities. It is worth mentioning that during the 20th century communities the 
most respectful members pf the community were those, who read a lot or had higher education, 
and the most respectful references were published sources (we had experiences when villagers 
would refer us to newspapers or Bible for better understanding of oral tradition). Tradition of 
narration found its way to survive and to actively function in 19th, 20th, and first decade of 
the 21st century. Triphon Stefanovskiys (priest of the village Ploske, the end of the 20th Cen-
tury) in his book about Ploske remarked that darkness of villagers, their primitive cause-result 
philosophy, superstitious mentality, believes in witches and fear of superhuman forces might 
disappear with the literacy [2, р. 69]. But if we look at our fellow contemporary person in 
urban or rural communities we will see that our level of cause-result philosophy and supersti-
tious mentality is as high as a century ago. Some demonological narratives allow not merely 
to hear the story but also to sense the presence of house demons (who have hairy hands and 
speak in heavy whispers), to converse with dead souls, or to touch a witch’s tail. All senses are 
involved in the oral transmission of demonological legends. Here is a part of the text recorded 
from Motrya Perepechai in 1994. The performer is recalling her experience with the domovyk:

«I am lying down. Tyap-lyap, tyap-lyap. I am thinking, “I thought I locked the door? May-
be someone snuck in during the day and I did not notice.” It touched my hand with his very 
hard hands and I know, I know that I have to ask him. He touched me – tsap, tsap, first one 
hand, then the other (when I go to bed, I put my hands in a special way, so that they would 
rest). His hands were hard. I got so scared that I don’t remember how I asked, “Did you come 
with bad news?” “With bad,” he answered. Two weeks later my husband left. So. You see, with 
bad news. And the house demon touched my hands. It’s true. It was very scary» [1, р. 145].

At times it can be hard to tell: does traditional knowledge influences mass media sources, 
or media become one of the most influential channels for the transmission of oral tradition in 
modern times? The only thing we can say with the certainty, is that both the oral transmis-
sion and written sources often serving the same purpose: to prolong and intensify the life of 
traditional knowledge. In Ukraine by the 1970th most villagers got access to the Television, 
even the poorest family had a TV in their houses and it effected communicative process dra-
matically, but once again it enriched it not diminished. Television had a much greater influ-
ence on a spiritual life in a traditional community then published materials. For instance, 
when in 1994 Brazilian soap operas became popular it was impossible to get any interview 
with the performers until the show was over, the names of cats and cows got Lain American 
flavor and even harvest was neglected). We only mentioned the influence of TV to point out 
that for some unexplainable reason literacy was much bigger concern for folklorists than other 
progresses made by civilization.

Literacy and popularity of the published production and the influence it had on oral prosaic 
tradition was a big topic for the folklorists through out the 20th Century. Scholars always loved 
to talk about the death of the tradition. Actually they have been talking about it since the end 
of the 19th Century, which means that folklorists talked about it practically from the moment 
they started to do the field work. But this fear of the death of the tradition was never justifi-
able. Folklorists always hear a myth about old times, good performers who could sing, dance or 
new tales like nobody those days and they continue this myth by referring to old times ignoring 
the material evidence of alive tradition – their own collections of songs, rituals, legends, and 
tales. If we look at this problem in diachronic aspect we will see that exactly same comments 
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happened to be around in the middle of the 20th Century. For instance, Ukrainian folklorists 
who collected folktales in West European regions asked scholars to hurry up because only the 
older generation is familiar with the tradition of tale telling. Well respected, very productive 
Ukrainian folklorist of the second half of the 20th Century M. Huryak, during his deep re-
search of the Ukrainian tales in East Slovakia mentioned that «Development in East Slovakia 
had a great impact on the life of a Ukrainian folk tradition in this region. We see the reduc-
tion of this tradition in every conceivable way. The intensity of fairy tales telling decreased, 
as well. The cause of it first of all radio ad TV» [4, p. 180]. But nevertheless he found a 105 
narrators who knew and could perform tales. Interestingly, from his predecessor half a century 
before him (Pankevych) found only 24 narrators, approximately as much as V. Hnatiuk almost 
a century before. Mentioning this M. Gyryak announces the death of a tradition, as his own 
data shows that four times more narrators were found by him than his predecessors.

Thus, each new generation of folklorists gladly announces themselves the last eye witness 
to a life folk tradition. By no means we want to do the same. We are not talking about the 
death of the tradition (since our field work and observations prove that tradition itself is as 
alive as it was for the past 150 years). We are talking about the new type of communication, 
formed by various social platforms. At the moment we are witnessing the shrinkage of the 
Narration into a Tweet and the transformation of the communicative event into set of posts, 
comments, reposts and likes. Such new mode of communication creates and nourishes a new 
type of audience, who are eager to transmit new information by reposting it often without 
getting familiar with the entire text, and verification of its liability. Social platforms are 
also responsible for forming a new type of small groups based merely on a click of the but-
ton, rather than on any common traditions. The Vitrual community of a thousand friends 
receives a text and comparatively to a traditional community united by common traditions, 
this Virtual community will most likely ignore this text, or some members will repost or like 
it without engaging into communicative event. Such communities also responsible for the cre-
ation and an active use of shrunken language: the abbreviations are used to express emotions 
or thoughts or to deliver a speedy reply: LOL, WTF, BTW, etc. The details and context are 
of no interest to the majority of the group since they share no common traditions. Nowadays 
social networks made it possible for all the participants to strive the shortest possible form of 
the communication (preferably a picture or 30 seconds video, followed by likes and reposts). 
Such short texts are posted for an entire community of friends which might include parents, 
teachers, colloquies, and even complete strangers without adjusting it or posting it only for 
an adequate audience. Even professional groups created in order to narrow down the circle of 
the receivers into a small group of insiders can be very shallow in their choice of the posted 
materials and characterized by low quality of the discussion.

Considering the average age of the active users of the social platforms (13–26 y. o) we can 
assume that they might not mature into patient audience. Even today the attention deficit is 
observed by the teachers, professors and journalists. The absence of the audience for a lengthy 
narration will eventually lead to inability to create or retell a full text and the only places 
which will preserve tradition of narration will be the most technologically isolated traditional 
communities.
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getting familiar with the entire text, and verification of its liability. Social platforms are Еgetting familiar with the entire text, and verification of its liability. Social platforms are 

new type of small groups based merely on aЕnew type of small groups based merely on a
ton, rather than on any common traditions. The Vitrual community of aЕton, rather than on any common traditions. The Vitrual community of a
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