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Нові інтерпретації мистецтва України ХХ століття залишаються по 

сьогодні актуальними й різноманітними. В цьому показовим є бажання

цілісно осмислити художні явища минулого століття, віднайти серед них 

найбільш життєздатні, що можуть бути продовжені у плинному часі ХХІ

століття. Подана до розгляду дисертаційна робота Іванни Андріївни 

Павельчук є, безумовно, актуальною й новаторською. Адже постімпресіонізм 

у живописі України ще ніколи не розглядався так послідовно й об’ємно.

Підтвердженням цього є й обсяг дисертаційного дослідження – 460 сторінок 

основного тексту, 417 сторінок  додатків; структура роботи складається зі 

вступу, восьми розділів (у кожному з яких по 4-6 підрозділів), висновків.

Дисертантка подає постімпресіонізм, розширюючи його хронологічні і 

географічні межі,  як напрямок живопису, що мав продовження у мистецтві 

України впродовж ХХ століття всупереч політичним та ідеологічним 

обставинам. Авторка вбачає у живописі художників-постімпресіоністів не 

лише підйом загальномистецького щаблю, наближення до європейської 

культури, але й його вплив на рух соціуму до національної 

самоідентифікації, потужний посил націєтворення. 

У викладі простежується співвідношення національного і 

загальноєвропейського, локального й глобального у філософсько-



мистецькому вимірі. Акцентовано проблеми формування національної 

ідентичності художника у просторі світової та національної культури ХХ 

століття. Плідним є застосування в роботі І. А. Павельчук компаративістики 

та полісистемного аналізу. Цілісну картину існування явища 

постімпресіонізму авторка створює, спираючись на міждисциплінарне 

інтегрування методів наукового дослідження.

Застосування сучасного мистецтвознавчого інструментарію дозволило  

здійснити історико-культурну реконструкцію постімпресіонізму і  визначити 

періодизацію, провести інтерпретацію окремих фактів прояву та дати оцінку 

явища в цілому. Аналізування творчого доробку художників-

постімпресіоністів ХХ століття виявило актуальність їх методу та 

живописного надбання у плинному художньому житті України, адже вони 

розглянуті у дослідженні як невід’ємна  складова мистецького процесу

впродовж останніх ста років. Опанування досвідом мистецтва 

постімпресіоністів стало насправді необхідним в українській культурі на 

межі ХХ – ХХІ століть, в сучасній ситуації перегляду тезаурусу цінностей 

духовних, соціально-культурних, суто мистецьких.

Важливим для теми дисертації є аналіз поступу поширення у 

мистецтвознавчих дослідженнях терміну постімпресіонізм не лише в 

характеристиках  живопису Франції, а й перенесення його на окремі явища у 

живописі інших європейських країн. В першу чергу це відбулося у 

опублікованих працях угорських та польських істориків мистецтва, на які 

спиралася І.А. Павельчук у своєму дослідженні. Дисертантка відмічає, що 

проблема наслідування постімпресіоністичних традицій в українському 

живописі ХХ ст. була вперше порушена нею в  публікації «Розвиток 

постімпресіонізму в українській абстракції» 2007 року, а далі – у 

кандидатській дисертації, згодом – у докторській

В наслідок проробленої наукової праці Іванні Андріївні Павельчук

поталанило вперше створити цілісне уявлення про вияви творчих зусиль 



майстрів українського мистецтва постімпресіонізму, відчути, простежити й 

аргументувати наявність естафети ідей й творчого досвіду в  мистецтві 

України від межі ХІХ-ХХ ст. й до наступних поколінь, аж до останніх 

десятиліть ХХ–ХХІ століть. 

Метою дисертаційної роботи І.А.Павельчук обрала здійснення 

культурологічної та мистецтвознавчої реконструкції розвитку 

постімпресіонізму в українському живописі, наведення аргументації щодо 

його національної самобутності і разом з тим - приналежності до 

загальноєвропейського мистецтва. Структура викладу не викликає 

заперечень, вона послідовно та переконливо вирішує поставлені авторкою

завдання. Обрані дослідницею методи допомагають вирішити ті проблеми, 

що висвітлюються в дисертаційній роботі.  

Основна частина дисертаційного тексту розбита на вісім розділів. 

Дисертація І. А. Павельчук починається, як і належить,  з вивчення ступеню 

дослідженості теми. В розділі першому авторка ретельно розглядає 

історіографію, аналізує різні науково-теоретичні підходи до проблеми 

постімпресіоністичного живопису у мистецтвознавчий науці європейських 

країн, України зокрема. Значну увагу приділено розгляду питань 

термінології. Доречним у цьому розділі є розгляд світових тенденцій 

мистецтва, означених як постімпресіонізм, що створює основу для 

порівняльного аналізу.

У розділі другому увагу приділено аналізу передумов появи мистецтва 

постімпресіонізму в Європі та в Україні, а розділ третій присвячений 

визначенню рефлексій японізму в українському живописі 1900-1920-х років 

на прикладі творчості О. Мурашко, О. Новаківського, І. Северіна та 

Ф.Кричевського.  Ці два розділи підтримують один одного, розкриваючи у 

часі обумовленість і форми прояву японізму, знайдені через мову мистецтва

живопису. 



У розділі четвертому авторка, розширюючи коло розглянутих питань, 

досліджує проблему трансформацій методу імпресіонізму у живописі 

О.Мурашко, А. Маневича, Ф. Кричевського, О. Новаківського, 

Я.Станіславського, І. Северіна, М. Бурачека. Розділ п’ятий присвячено 

питанням співвідношень символізму й форм так званого українського стилю 

у творчості О. Мурашко, Ф. Кричевського, О. Новаківського, І. Северіна. 

Шостий розділ охоплює індивідуальні моделі постімпресіоністичного 

досвіду О. Мурашко, І. Северіна, М. Бурачека, А. Маневича, Ф. 

Кричевського, А.Ерделі. У названих розділах І.А.Павельчук не раз 

повертається до аналізу робіт одних й тих самих художників, досліджуючи 

різні грані єдиного феномену їх творчості, віднаходить нові підходи до вже 

відомого й, доповнюючи виклад маловідомими фактами, створює нові 

простори інтерпретацій.    

Розділ сьомий присвячено вивченню  форм прояву постімпресіонізму у 

1950-1980-ті роки в творчості Р. Сельського, О. Шатківського, 

Е.Контратовича, Г. Глюка, А. Коцки та Т. Яблонської, художників, що 

працювали у різних регіонах країни. Тут спостерігаємо введення у науковий 

обіг нового фактажу, маловідомих творів, що зберігаються у приватних 

збірках. Аналізуючи особливості кожного регіону, що мають свою  історію й 

неповторну культурну специфіку, а сьогодні утворюють державу Україна, 

авторка підводить до висновку про парадоксальне існування у живописі 

радянської доби впливів постімпресіонізму «під прикриттям» тематики, яку 

дозволяв чи не забороняв обирати метод соціалістичного реалізму.

Розділ восьмий завершує панораму мистецтва постімпресіонізму в 

Україні ХХ століття й подає розгляд його наявності в українському живописі 

початку ХХІ століття на прикладі творчості В. Патика, А. Ерделі, 

О.Гарагонича та І. Мельничука. Дисертаційне дослідження послідовно 

приведено до логічно обгрунтованих висновків. Зміст автореферату 

відповідає основному тексту дисертації.



Високо оцінюючи  науковий доробок Іванни Андріївни Павельчук в 

цілому та подане на захист дисертаційне дослідження, маю висловити деякі 

міркування, адже тема, подана авторкою, є сміливою, інноваційною, має 

перспективи подальшого розвитку, провокує до дискусії. 

1. Авторкою уважно, у хронологічній послідовності, розглянуто 

мистецтвознавчі дослідження французського пострімпресіонізму, 

здебільшого публікації про творчість Поля Сезанна. Цікавим є її 

твердження про те, що у розвідці Мацумото Каорі «Сезанн і Хокусай: 

образ гори», а також у дослідженні Габріеле Фар-Беккер висловлені 

припущення щодо впливів японського мистецтва на творчість 

П.Сезанна є недостатньо аргументованими, адже у епістолярній 

спадщині художника немає свідчень про його цікавість до японського 

мистецтва (с. 49). Наведене твердження є тим більш цікавим й 

важливим, адже авторка дисертації І. А. Павельчук у власному 

дослідженні не завжди дотримується  такої позиції прискіпливого 

вивчення всіх наявних документів про творчі уподобання художника,

а більше покладається на своє бачення витоків та впливів,  

спираючись на порівняльний аналіз.

2. Діалоги з мистецтвом Японії, без сумніву, помітні у творчості В. ван 

Гога, оскільки є живописні копії та інтерпретації графічних робіт 

японських майстрів. Дисертантка слушно посилається на виставку 

«Ван Гог і Японія» 2018 року, але відмітимо, що це не перша 

виставка, присвячена такій темі в Музеї Ван Гога в Амстердамі. У  

2006 році у великому просторі першого поверху цього музею було 

представлено мистецтво Японії не лише гравюрою укійо-е (поруч з 

живописними роботами Ван Гога), але більш широко – порцеляною, 

костюмами, зброєю, виробами декоративно-прикладного мистецтва.

3. В аналізі літератури І. А. Павельчук демонструє незгоду з назвою 

підрозділу Д. О. Горбачова та О. С. Найдена «Народницький реалізм 

за доби постімпресіонізму» у  п’ятому  томі «Історії української 



культури» 2011 р., відмічаючи, що термін «доба» передбачає те, що 

явище знайшло втілення і в архітектурі, і в літературі, у театрі та 

музиці (с. 53 – 54). Але відмітимо, що сама Іванна Андріївна 

Павельчук доволі вільно поводиться з терміном постімпресіонізм, не 

виявляє відмінності між ним і терміном ар нуво, нерідко 

використовує їх як синоніми. Але ж ар нуво має стилєутворюючі 

спільні риси у архітектурі, скульптурі, монументально-

декоративному живописі, у виробах декоративно-прикладного 

мистецтва і ювелірної пластики, чого не можна виявити у 

постімпресіонізмі.

4. У аналізі літератури і у списку використаних джерел бракує 

дослідження Н. Ю. Асєєвої «Ремінісценції імпресіонізму в 

українському живопису ХХ ст.», опублікованого 2006 року у 

«Нарисах історії образотворчого мистецтва України ХХ ст.» , кн.1, 

що були видані Інститутом проблем сучасного мистецтва (с.122-161). 

У цьому великому розділі Н.Ю.Асєєва подає аргументований аналіз 

прояву  імпресіонізму в українському живописі  впродовж всього ХХ 

століття, тобто аналогічно тому, як виявляє вплив постімпресіонізму 

у дисертаційному дослідженні І. А. Павельчук. Крім спільної позиції 

цілісного наскрізного проведення певного мистецького явища крізь 

усе століття розвитку живопису України, є розбіжності у тому, як 

визначають стилістику певних творів авторки. Було б цікаво їх 

зіставити й пояснити (до прикладу, по різному аналізуються етапи 

творчості М. Бурачека); у роботі Н. Ю. Асєєва згадує 

«постімпресіоністичні твори Миколи Глущенка» (с. 126), пише про 

вплив постімпресіонізму на творчість Левка Крамаренка, про що 

зовсім немає мови у І. А. Павельчук).

5. Дискусійним є поняття «європейський модерн», яке дисертантка 

датує періодом 1860-1914 років, «починаючи від активного розвитку 

японізму в Європі до Першої світової війни» (с.65). Варто уточнити, 



що «відкриття кордонів» доволі закритої для європейців Японії (від 

часів Оди Нобунаги, тобто з XVI ст.) сталося за правління імператора 

Муцухіто, більш відомого як Мейдзі, період правління якого 

окреслений хронологічними рамками від 1868 по 1912 роки й 

отримав назву «Мейдзі дзідай», тобто доба Мейдзі. Саме після 1868 

року  перші європейці, що прибули з Португалії та Нідерландів, 

почали масово скуповувати предмети японського побуту. Відтак, з 

1868 року починається нова доба для культури та мистецтва Японії, 

котра змінила ставлення до цієї країни. У авторефераті на с. 8  

читаємо: «поширення японізму на європейському континенті після 

Революції Мейдзі 1868 р. виявилося історичною передумовою 

зародження доби модерну». Залишається відкритим питання про дату 

1860 у основному тексті дисертації. Чи не тому вона виникла, що біля 

цієї дати розташовані такі важливі події як створення Д.Г.Россетті 

живописної роботи «Данте» (1859 р.) та відкриття у 1861 році В. 

Моррісом своєї широковідомої фірми? Ці дати згадуються у 

дослідженнях (С. Адаме, Р.П.Грей, О.Б.Муріної, Т.Ю.Фон Арб-

Кнорозок, Д.В.Сарабьянова та ін.) як протомодерн, що передував

поширенню ар нуво.

6. З нашого погляду, твердження дисертантки: «Коли європейські 

держави були охоплені «епідемією» японізму, у наукових колах 

Російської імперії активізувалася увага до вивчення культури 

Візантії, традиції якої почали співвідносити з автентичним 

пракорінням давньослов’янської цивілізації» (с.117) – має неповноту 

без згадування про те, що творці мистецтва ар нуво були у захваті від 

краси готичних соборів, їх синтезу мистецтв, особливо  від їх 

вітражів. На межі ХІХ-ХХ століть популярності набуло уявлення про 

готику як «нордичне» мистецтво германських народів, які 

відрізнялися від південних народів середземномор’я, що створили 

культуру античності.




